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College B&W wil mening van inwoners

Digitale consultatie Aalsmeerders
op www.begrotingswijzer.nl
Aalsmeer - ‘Misschien wel de ultieme droom van iedere inwoner van
Aalsmeer: Het geld van de gemeente uitgeven en verdelen. Alleen is er
deze keer niet meer, maar minder
geld te verdelen.’ Zo begint de advertentie die de gemeente plaatst in
de Nieuwe Meerbode onder de kop
‘Bezuinig 2,5 miljoen in 10 minuten’. Het college van burgemeester
en wethouders wilde nu wel eens
weten of het met de verdeling van
de middelen bereikt wat ze wil bereiken. En gaat het hier ook werke-

lijk om de zaken waaraan inwoners
geld aan willen uitgeven? Daarom
vraagt het college de Aalsmeerders
om hun mening. Waarop zou u nou
bezuinigen? De gemeente Aalsmeer
komt in 2014 ruim 4 miljoen euro
tekort. Door bezuinigingen op de
ambtelijke organisatie en efficiënter werken is al 1,6 miljoen euro
gevonden. De gemeente moet dus
nog voor een bedrag van ongeveer
2,5 miljoen euro aan bezuinigingen
vinden. Het te rade gaan bij de inwoners van Aalsmeer past in een

nieuwe weg van dialoog met burgers, in praten mét en luisteren naar
de inwoners over wie het allemaal
gaat. ‘Wilt u minder geld uitgeven
aan het culturele werk, het groen,
de bibliotheek of moet de OZB-belasting omhoog? Laat de Aalsmeerse gemeenteraad en het college van
burgemeester en wethouders weten waar het met Aalsmeer in de
toekomst naartoe moet’, besluit de
tekst in de advertentie. De site met
de Begrotingswijzer is open vanaf
aanstaande vrijdag 19 november.

Wethouder van der Hoeven: Nieuwe ontmoetingsplek

Dorpspomp in Dorpsstraat onthuld!

straatbeeld van Aalsmeer. Voor deze plek is gekozen omdat de pomp
aansluit bij het historisch deel van
het dorp en vlakbij de plek waar de
pomp oorspronkelijk heeft gestaan,
en anderzijds zichtbaar is voor het
winkelend publiek. De pomp was
vroeger een ontmoetingsplaats, een
plek waar mensen elkaar tegenkwamen wanneer ze water moesten halen. Symbolisch zou je kunnen zeggen dat dit een ontmoetingsplek is
van het verleden en het heden, maar
bovenal hoop ik dat aan ons dorp
een nieuwe ontmoetingsplek is toegevoegd.” Rond de dorpspomp zijn
bankjes geplaatst en het pleintje is
gecompleteerd met bomenhagen.

Aalsmeer - Wethouder Cultuur,
Gertjan van der Hoeven heeft afgelopen donderdag 11 november,
samen met Jan Willem de Wijn van
de Stichting Oud Aalsmeer en Leo
Kiep, ambtenaar monumenten, de
dorpspomp onthuld.
De replica van de dorpspomp is geplaatst op de hoek Dorpsstraat-Ka-

naalstraat nabij het historische deel
van Aalsmeer dorp en heeft onder
andere als doel het cultuurhistorisch karakter te versterken. Ondanks het slechte weer waren toch
35 mensen afgekomen op deze onthulling. Wethouder Gertjan van der
Hoeven: “Na ruim 370 jaar is de natuurstenen pomp weer terug in het

De dorpspomp is voorzien van een gedenkplaat met informatie over de totstandkoming en de namen van degenen die de onthulling voor hun rekening namen.

Oude ets Coq Scheltens
Een kleine twee jaar geleden nam
de gemeentelijke monumentencommissie het initiatief om de dorpspomp weer een plek te geven in het
dorp en hiermee de cultuurhistorische waarde te versterken.
De gemeenteraad stelde hiervoor
het benodigde budget beschikbaar.
Voormalig wethouder Jaap Overbeek heeft het initiatief vervolgens
voortvarend ter hand genomen. In
opdracht van de gemeente Aalsmeer
is een replica gemaakt van de oude
dorpspomp die vroeger in Aalsmeer
dorp heeft gestaan. De dorpspomp
is gemaakt aan de hand van een oude ets van de eerste dorpspomp van
Aalsmeer.
Op basis van deze ets is door Coq
Scheltens, die al eerder initiatiefnemer voor het plaatsen van een pomp
was, een werktekening gemaakt.
Deze natuurstenen pomp stond
vanaf het begin van de zeventiende
eeuw voor het eerste gemeentehuis,
het Rechthuis genaamd, dat in 1619
is gebouwd in de Kerkbuurt, de huidige Dorpsstraat. In 1780 is op precies dezelfde plek een nieuw Raadhuis gebouwd en werd de natuurstenen pomp vervangen door een
gietijzeren pomp, die werd geplaatst
naast het Raadhuis, langs het paadje tussen het huidige Oude Raadhuis en ’t Wapen van Aalsmeer. Tot
1928 bleef de tweede pomp in gebruik. Toen was de Watertoren klaar
en was de waterleiding een feit. De
pomp was overbodig geworden.

SPAARKAARTEN
INLEVEREN VAN DE

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Verleng het plezier

BLOEMENZEGELS
en win een

KIA

Schinkeldijkje 10 • Loods 11
Aalsmeer
Tel. 020-3375489
WWW.DEBOSCOOTERS.NL

Wijnproeverij
De betere Beaujolais
is vandaag gearriveerd!
Een ‘primeur’ om u dit jaar
de Beaujolais nouveau wijnen van de ‘koning van de
beaujolais’ George Duboeuf
te laten proeven.

En wel morgen
VRIJDAG
19 noVEmBER
vanaf 15.00 uur
Wij nodigen u uit om de
Beaujolais bij ons te proeven onder het genot van
een stukje stokbrood en
Franse kaassoorten in onze
gezellige bar.

HARTELUST B.V.

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

Sinterklaas is in Aalsmeer!
Aalsmeer - “De mooiste dag van
het jaar”, noemde burgemeester
Pieter Litjens het bezoek van sinterklaas aan Aalsmeer afgelopen zaterdag 13 november. En vast heel
veel kinderen zijn het eens met deze uitspraak van de eerste burger.
Overweldigend was de belangstelling voor de aankomst van de sint
bij het zorgcentrum en evenzo druk

was het tijdens de ontvangst in het
gemeentehuis. Sinterklaas arriveerde met heel veel pieten en genoten is van hun capriolen en natuurlijk de lekkere pepernoten waarmee
zij royaal strooiden. Elders in deze
krant meer over het bezoek van de
goedheiligman aan Aalsmeer en natuurlijk veel foto’s om nog even na
te genieten!

Eindelijk afronding na jaren vertraging!

Ondertekening voor laatste 77
woningen in Proosdij-Noord
Aalsmeer - Afgelopen maandag 15
november hebben Gertjan van der
Hoeven, wethouder van onder andere ruimtelijke ordening, en Jeroen
van der Neut, directeur van Grontmij
Assetmanagement Holding, de exploitatieovereenkomst ondertekend
voor de realisatie van de laatste fase
Proosdij-Noord in Kudelstaart. De
gemeente en de projectontwikkelaar hebben in dit document vastgelegd welke aantallen en typen
woningen er gebouwd gaan worden. Ook zijn de financiële afspraken vastgelegd, ondermeer over
de verkoop van de gemeentegrond
waarop de huizen gebouwd gaan
worden. De grond van de openbare
ruimte voor wegen, groen en water
blijft in handen van de gemeente.
De projectontwikkelaar gaat deze
openbare ruimte wel naar de wensen van de gemeente invullen. Met
dit plan van 77 woningen wil de ont-

Miele specialist

wikkelaar de woonwijk ProosdijNoord na vele jaren van vertraging
af gaan ronden.
Zaterdag voorverkoop
De gemeente heeft alle noodzakelijke bouwplanprocedures inmiddels
opgestart. Tot 17 december kunnen
belanghebbenden op de gebruikelijke wijze hun zienswijzen op de
bouwplannen indienen. Het bouwplan bestaat uit 42 herenhuizen en
35 twee-onder-een-kapwoningen
met garage. De huizen gaan tussen
de 295.000 en 355.000 euro kosten.
Dat is beduidend goedkoper dan de
huizen in de eerdere plannen voor
Proosdij-Noord. Grontmij Real Estate verwacht dat deze huizen makkelijker te verkopen zijn. Aanstaande
zaterdag 20 november start de voorverkoop van de woningen bij de Rabobank in Aalsmeer aan de Stationsweg 6.

presale

Eigen technische dienst

T/M 30 NOVeMBer
op de hele najaarscollectie
fashion for men & women

Geen krant
OntVanGen?

-

Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

0251-674433
en deze wordt
dan nabezorgd.

elektrotechniek
verlichting
inbraakbeveiliging
data netwerken
domotica

www.bosse-elektro.nl

EXTRA MAANDPRIJZEN
BESCHIKBAAR
GESTELD DOOR:
September:
Boekhuis Aalsmeer
Oktober:
D. van Leeuwen

Beleef dit weekend Alfa
bij Galleria Van Kouwen
Zondag open!

van uw favoriete bank

Uw stoffeerder haalt het mooiste naar boven uit
meubelen en bekleding. Kies voor het vakmanschap,
de creativiteit en mooie materialen. Stofferen is nieuw
met behoud van alles wat zo vertrouwd is!

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN Aalsmeer
Tel./Fax: 0297 - 34 29 63

Van Kouwen Galleria Amsterdam
Klokkenbergweg 15, 1101 AK Amsterdam-Zuidoost, Tel. 020 - 56 50 388
www.galleria-amsterdam.nl
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INFORMATIEF
DOkTERs
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

ApOThEEk
Voor spoedeisende middelen
buiten de normale openingstijden.
Voor onderstaande apotheken:
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek
Amstelland bij Ziekenhuis
Amstelveen. Tel. 020-3455000.
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoende
nachtapotheek in de regio
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost
Amstelveen 020-4562000.
Tel. Centrale nachtapotheek 0205923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. Ma.
tot vr. geopend van
8.00-18.00 u.; za. 9.00-17.00 u.
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
Ma. tot vr. geopend van 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van
8.30-18.00 u.

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE
Brandweer, tel. 324444 of 0206212121. Politie, tel: 0900-8844.
Gemeentelijke controle dienst,
tel: 06-22217103.

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

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl
Tel: 020-6015555. Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

Vermist:
- Mercuriusstraat, Hornmeer: Twice, een zwart-wit katertje van 1
jaar. Hij heeft bij zijn rechteroog wit en zijn linkeroog, neus en
wang zijn zwart.
- Linksbuitenstraat, Kudelstaart: Kater met tijgerprintvacht, heeft
speciaal voedsel in verband met blaasgruis. Naam Tommy.
- Nassaustraat in Oost: Tommie, jonge ongecastreerde zwarte kater
met klein wit befje.
- Copiertstraat, Kudelstaart: Drie maanden oud hangoor konijn,
grijs/zwart van kleur.
- Hadleystraat, Zuid: Rood/witte poes van 21 jaar.
Gevonden:
- N201 tussen Zwarteweg en Legmeerdijk: Jonge, rode kat.
- Boomgaard/Julianalaan, Oost: Oude cyperse kat, zwart met rood
en grijs van kleur.

OlgA

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

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

De muzikale medewerking is in
handen van praiseband 4Him, die
een aantal liederen ten gehore zal
brengen.
Het orgel wordt bespeeld door Wim
Spaargaren uit Aalsmeer.
Al 55 jaar bespeelt Wim het orgel
van de Dorpskerk in Aalsmeer, deze
middag zal hij achter het orgel van
het Lichtbaken plaatsnemen. Iedereen is van harte welkom.

Waar is kater Tommie?
Aalsmeer - Als vermist opgegeven
door zijn baas, is deze cyperse kater
met tijgerprint. Tommie is de naam
van deze kater, die woont in de Links-

buitenstraat in Kudelstaart. Wie het
dier heeft gezien wordt verzocht contact op te nemen met de Dierenbescherming Aalsmeer via 0297-343618.

Internet voor ouderen
Aalsmeer - De cursus ‘Internet
voor ouderen’ richt zich op de beginnende Internet gebruiker. Overal
zijn enthousiaste verhalen te horen
over de eindeloze mogelijkheden
van de digitale snelweg, Internet
genaamd. Het doel van deze cursus
is om de cursisten voor te bereiden
om goed gebruik te kunnen maken

van de mogelijkheden van Internet.
Er is enige voorkennis nodig, namelijk de cursus ‘Kennismaken met de
computer’ of zelf enige ervaring opgedaan. De cursus start op woensdag 24 november om 11.00 uur. Wie
interesse heeft kan bellen naar Vita
welzijn en advies of er nog plaats is
via 0297-344094.

Sint Maarten in St. Jan Kerk
Kudelstaart - Donderdagavond is
Sint Maarten gevierd in de St. Jan
Kerk. Als ieder jaar werd in de kerk
het spel van St. Maarten gespeeld
door leden van de Pretpeurders.
Kinderen uit de laagste klassen van
de basisschool zongen alle bekende en minder bekende liedjes van
St. Maarten. Het weer zat niet mee,
maar desondanks was de kerk maar
net groot genoeg om iedereen er
in te laten en moesten ook dit jaar
weer mensen blijven staan.
Het Show-Jachthoornkorps had wat
moeite om alle regen uit het trompetten te laten lopen en de trom-

mels droog te wrijven voor zij konden beginnen. Maar daarna kwamen de bandleden de kerk in marcheren en presenteerden een wervelende show. Toen gingen Sint
Maarten en de bedelaars en hun
helpers achter in de kerk staan om
alle kinderen wat lekkers te geven.
In verband met de storm werd dit
jaar afgezien van het vuur achter het
Dorpshuis. Toch heeft iedereen genoten van deze avond en de organisatie heeft gehoord dat er zelfs uit
Hoofddorp en Haarlem mensen waren om het bijzonder Sint Maartenfeest van Kudelstaart mee te vieren.

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst, vg.
Martijn Piet.
Alphakerk Amstelland.
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met Sven Leeuwensteijn. Speciaal progr. voor de
kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Dienst om 10u. (Mmv
Evondo) en 16.30u. met ds. N. Ribbers, Papendrecht.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. ds Henriette van Dunné. Herdenking vd
overledenen. Extra collecte voor het
Jeugdfonds.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Om 19u. dienst met br. R. Speelman,
Almere.
Dinsdag 23/11: Bijbelstudie om 20u.
in Seringenhorst, Parklaan 26a.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dhr P.J. Verhagen, Harderwijk. V.H.A. Organist: W. Spaargaren. Oost: Oosteinderweg. Voorber. H.A. 10u. dienst met F. vd Bosch,
Katwijk. Organist: M. Noordam.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van
Borsselenweg 116.
Zondag dienst om 10u. ds. A. van
Vuuren (HA) en 18.30u. ds. A. van
Vuuren (DHA).

ziekte zelf zijn vele vragen, niet alleen bij patiënten, maar zeker ook
bij het grote publiek.
Vragen wegnemen en oplossen is
een constante uitdaging voor het
MS Fonds en is helaas ook gebonden aan beperkte budgetten. Het
MS Fonds is 100 procent afhankelijk van giften.
Ook ú kunt het MS Fonds steunen:
Geef aan de collectant of doneer op
giro 5057 te Maassluis.
Voor meer informatie kan gekeken
worden op www.nationaalmsfonds.
nl Ook kunt u zich nog steeds aanmelden als collectant. Neem contact
op met hetNationaal MS Fonds via
010-5919839.

Uitslag loterij
De Zonnebloem
Aalsmeer - De vrijwilligers van de
Zonnebloem hebben dit jaar bijna 1,3 miljoen loten verkocht. In totaal is daarmee 2.641.066 euro opgehaald. Deze opbrengst komt ten
goede aan de 310.000 dagactiviteiten en vele aangepaste vakanties die de Zonnebloem organiseert
voor duizenden zieken en gehandicapten.
Bij de trekking zijn 5.020 geldprijzen
uitgeloofd, waaronder de hoofdprijs
van 15.000 euro. De trekkingsuitslag staat op www.zonnebloem.nl
en Teletekstpagina 559 (Nederland
1, 2, 3). Ook kunnen mensen via het
servicenummer 0900-0633 achterhalen of hun lot in de prijzen gevallen is. Prijswinnaars worden verzocht het winnende lot te zenden
aan Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg
met vermelding van NAW-gegevens
en het giro- of banknummer om de
geldprijs te ontvangen.

Aalsmeer - Op woensdag 24 november is er van 9.30 tot 11.30 uur
inloop en ontmoeting bij Oost-Inn
en wie wil kan meedoen met het
quilten maken. Uiteraard onder het
genot van koffie en thee. Iedereen is
van harte welkom in De Mikado aan
de Catharina Amalialaan 66, ingang
bibliotheek. Het programma van
Oost-Inn is te vinden op www.oosterkerk.info. Voor inlichtingen kan
gebeld worden naar 0297-325636 of
0297-345413.

Koffie-ochtend
voor vrouwen

Geheugenspreekuur
Aalsmeer - Iedereen vergeet wel
eens wat, een naam, een afspraak,
een telefoonnummer of de boodschappen. Veel ouderen denken, als
hen zoiets overkomt, gelijk aan dementie. Dit is helemaal niet noodzakelijk. Andere ziektes, medicatie,
vermoeidheid, depressies of stress
kunnen ook de schuldige zijn. Om
de oorzaak te achterhalen is het van
belang om bij het geheugenspreekuur langs te komen.
Op het geheugenspreekuur in
Aalsmeer kunnen ouderen terecht

met al hun vragen en klachten over
hun geheugen. Een speciaal getrainde verpleegkundige zal kosteloos advies of tips geven om met de
problemen om te gaan. En mocht er
wel iets ernstigs aan de hand zijn,
dan weet hij/zij ook waar verdere
hulp te vinden is.
Het
eerstvolgende
geheugenspreekuur is op maandag 22 november van 14.30 tot 16.00 uur
in gebouw Seringenhorst aan de
Parklaan 26a. Van te voren een afspraak maken kan via 0297-344094.

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. en 16.30u. ds. K. Muller.
RK Karmelparochie
Stommeerweg. Vrijdag 9u. Kloosterkapel, euch. viering met karmelieten. Om 10u. in Zorgcentrum Aelsm.
euch. viering met L. Seeboldt. Zaterdag 17u. in Kloosterhof dienst olv
parochianen. Zondag om 10.30u. in
Karmelkerk viering olv parochianen
met C. Hermanns en A. Zandvliet.
Mmv Klein koor. Om 14.30u. in Karmelkerk Poolse dienst. (Christoff)
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Zaterdag 19u. euch. viering met H.
Post. Mmv dames- en herenkoor.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen vieringen.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst ds. J. Vrijhof, gedachtenisdienst.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. ds R. Poesiat, Laatste
zondag kerk. jaar. Viering H.A.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zondag 10.30u. woordcomm. viering met A. Blonk. Mmv dames- en
herenkoor.
Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 22 november. ds. Gordon
van Veelen.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

sinds 1888

Weer inloop bij
Oost-Inn

Collecte Multiple Sclerose
Aalsmeer - Vanaf 22 november
zullen de vrijwilligers van het MS
Fonds regen en wind trotseren om
met de collectebus langs de deuren
te gaan.
Multiple Sclerose is de meest invaliderende aandoening onder jonge
mensen, zelfs kinderen, in Nederland. Helaas is het nog niet mogelijk
om MS te genezen. Het MS Fonds
helpt mensen die Multiple Sclerose
hebben met coaching, voorlichting
en financiering van wetenschappelijk onderzoek.
Multiple Sclerose is de bekende onbekende. Iedereen kent de letters
MS, maar wat de ziekte precies is, is
bij de meesten onbekend. Over de

Zondag
21 november

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Zondag 10u. ds J. v. Popering en ds.
T.H.P. Prins.

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

KERKDIENSTEN

Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag 10u. bediening H.A. en 19u.
dienst ds. A. Geuze.

Overleg Lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel: 0203453429, fax: 084-8377345,
info@olga-amstelland.nl,
www.olga-amstelland.nl

Zangdienst in het Lichtbaken
Aalsmeer - Ook de zangdiensten
zijn weer van start gegaan in het
Lichtbaken aan de Aalsmeerderweg 751.
De tweede zangdienst is zondagmiddag 21 november vanaf 16.30
uur. Lekker weer een uurtje zingen
met elkaar. Een korte overdenking
wordt gedaan door dominee Kor
Muller. Als thema is gekozen voor
‘Godszoekers’.

Is uw huisdier
zoek?

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag 10u. Samenkomst met spreker.
(geen opgaven ontvangen)

Aalsmeer - Dinsdag 23 november
wordt weer een koffieochtend gehouden in gebouw Irene aan de Kanaalstraat.
De ochtend begint om 10.00 uur,
maar gewoontegetrouw staat vanaf half tien de koffie voor de bezoekers klaar. De toegang is gratis. Mevrouw Frieda Bosch uit Meppel gaat
vertellen hoe zij tot geloof kwam. Zij
is ook zangeres en schrijft haar eigen liederen en begeleidt zichzelf
op de piano. Haar eerste CD met de
titel ‘Zo mooi als je bent’ is opgenomen in de studio van zanger Ralph
van Manen.
Frieda is een zangeres met een bijzonder levensverhaal, dat zij door
vertellen en zingen wil doorgeven.

Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
boVEnkErk, kuDElsTAArT,
ouDE mEEr, rIjsEnhouT,
rozEnburg, VrIEzEkoop
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Internet www.meerbode.nl
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding/bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem - Aalsmeer - Mijdrecht
123e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDITIE 1
oplAAg 17.850
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
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
www.mEErboDE.nl
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Sluit uw huis af
‘Ik brak in bij tien woningen per nacht’
‘Ik had steeds meer geld nodig voor mijn verslaving; eigenlijk heb
ik 15 jaar lang gestolen. Ik brak soms wel in tien woningen per
nacht in. Daardoor heb ik vele gevangenissen van binnen goed
kunnen bekijken.’ Aan het woord is Evert Jansen, ervaringsdeskundige waar het gaat om inbraken. Om de inwoners van Aalsmeer
op de gevaren van het inbrekersgilde te wijzen, gaat Jansen op
29 november overdag met een camera rond in de verschillende
buurten om inbraakgevoelige situaties vast te leggen. ‘Mensen
worden dan met hun neus op de feiten gedrukt; zien dan dat het
voor inbrekers soms wel heel erg makkelijk is om binnen te komen.
Als ex-inbreker geef ik nu handige tips hoe je de kans op inbraak
klein maakt. Ik gebruik mijn vakkennis tegenwoordig om mensen
aan het denken te zetten over de beveiliging van hun huis, over
herkenning van ‘verkeerd’ bezoek aan de deur.’

WONINGINBRAAKPREVENTIE-AVOND
29 NOVEMBER – 19.15 UUR
GEMEENTEHUIS
BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Politie, brandweer en ambulance (spoed)
112
Politie algemeen (geen spoed)
0900-8844
Meld Misdaad Anoniem
0800-7000
Slachtofferhulp
0900-0101
Bankpas blokkeren (alle banken)
0800-0313
Politiekeurmerk veilig wonen
www.politiekeurmerk.nl

Woninginbraakpreventie-avond
met inbreker, politie en gemeente
BURGEMEESTER PIETER LITJENS:

‘Tien tips om woninginbraken te voorkomen’
‘De donkere dagen van het jaar zijn begonnen. Gezellig, maar het is ook het
geschikte jaargetij voor het inbrekersgilde. Waarschijnlijk een open deur van
jewelste: het is ronduit onplezierig om slachtoffer te zijn van een inbraak.
Inbraken kennen voor de slachtoffers vaak zeer vervelende gevolgen. Door
samenwerking tussen politie, gemeente, woningbouwvereniging en justitie
willen we gezamenlijk bereiken dat het aantal woninginbraken afneemt.
Als inwoner van de gemeente Aalsmeer kunt u zelf preventieve maatregelen
nemen rondom de eigen woning. Met uw hulp kunnen politie en justitie nóg
betere resultaten boeken. Met de donkere avonden maken goed verlichte
achterpaden en tuinen het voor inbrekers een stuk lastiger om hun slag te
slaan. De inzet van goede en voldoende verlichting en het gebruik van een
bewegingsmelder voorkomen dat uw woning en erf donker zijn. Het is slechts
één van de tien anti-inbraaktips die ik u hier geef. De andere negen hoort u
als u de Woninginbraakpreventie-avond bezoekt die we als gemeente samen
met een ex-inbreker, de politie en woningbouwvereniging Eigen Haard
organiseren.
Hierbij nodig ik alle Aalsmeerders - jong en oud in huur- of koophuis - van
harte uit om op maandag 29 november de Woninginbraakpreventie-avond
te bezoeken. De kofﬁe staat klaar vanaf 19.15 uur. Sluit u wel uw woning af
voordat u de avond bezoekt?’
bezoekt?

W
EVEN

EG?

ND
TIE-AVO
REVEN
RAAKP
R
B
E
E
IN
M
G
LS
WONIN
TEHUIS
NTE AA
EMEEN
GEMEE
5 UUR G
.1
19
–
R
EMBE
29 NOV

Maandagavond 29 november 2010 organiseert de gemeente
Aalsmeer samen met een ex-inbreker, de regiopolitie
Amsterdam-Amstelland en woningbouwvereniging Eigen Haard
een Woninginbraakpreventie-avond in het gemeentehuis. Vanaf
19.15 uur wordt u ontvangen met kofﬁe, om 19.30 uur start het
programma. Een ex-inbreker is die middag door de gemeente
gelopen en heeft inbraakgevoelige situaties gefotografeerd.
Zo kijken we die avond mee door de ogen van ex-inbreker Evert
Jansen. De politie geeft tips, do’s&dont’s en in echte marktkramen kunt u tal van informatie verzamelen. De toegang is
gratis. Aanmelden is niet verplicht, maar voor ons wel handig.
U kunt dit doen via: info@aalsmeer.nl

Beveilig uw
eigen woning
De
D politie constateert
regelmatig
dat inbraken
r
of
o insluipingen in een
woning
vrij gemakkelijk
w
voor
v komen hadden kunnen
n worden. Bewoners
hebben
bijvoorbeeld de
h
schuifpui
of achterdeur
s
niet
n afgesloten. Bewoners
kunnen
zelf heel veel doen
k
om inbrekers en insluipers buiten de deur te
houden:

• Besteed extra aandacht aan de veiligheid
van de achterzijde van
uw woning
• Laat geen bruikbare
spullen in de
tuin slingeren
• Plaats inbraakveilig
beslag
• Stop ‘hengelen’
• Denk na voor u de deur
open doet

Beetje CSI met DNA
en vingerafdrukken
Jaarlijks wordt 100.000 keer in een woning ingebroken.
Hierbij is de schade ongeveer een half miljard euro. Het
logische vervolg op een woninginbraak in Aalsmeer is een
buurtonderzoek door de politie Amsterdam-Amstelland.
Om de slaagkans in de opsporing te vergroten, betrekt de
politie de Aalsmeerse inwoners het liefst zoveel mogelijk bij dit onderzoek. Zonder nou meteen in CSI-achtige
opsporing te denken, gebruikt de politie natuurlijk wel het
traditionele sporenonderzoek, zodat eventueel met behulp
van DNA en in ieder geval met vingerafdrukken succesvolle
opsporing mogelijk is. Bij woninginbraken, zo is met het
Openbaar Ministerie afgesproken, worden meer en meer de
allernieuwste methoden en technieken toegepast.

Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl
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officiële mededelingen
monUmentenvergUnning
gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden afdeling
Dienstverlening:
Ma t/m vr van 8.30 tot 14.00 uur:
vrije inloop. Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30
tot 20.00 uur. Tussen 17.00 en 20.00
uur is deze afdeling alleen open voor
reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor (her)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 8.30 tot 17.00 uur.
Wijkraden
Heeft u vragen of wilt u informatie
over de wijkraden? Kijk dan op www.
wijkraden-aalsmeer.nl
afsPraken bUrgemeester
en WetHoUders
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de
wethouders, dan kunt u dit doen via
het bestuurssecretariaat. Voor een
afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een
afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of
uw gemeentegids.
fractiesPreekUUr
Twee keer per maand is het mogelijk
om de fracties gezamenlijk te spreken
tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen
plaatsvindt op de dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal
één week voorafgaand aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie
via griffie@aalsmeer.nl of via 0297387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 30 november en
14 december 2010.
overige loketten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 8.30-12.30 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.

Het college van Burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering van 16 november 2010 besloten een monumentenvergunning
af te geven voor de restauratie van de Dorpskerk, gelegen aan de
Dorpstraat 13 in Aalsmeer.
toekennen naamgeving 4 namen oPenbare rUimte
(straatnamen)
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om enkele namen van openbare ruimte toe te kennen. Het gaat hierbij om
twee namen openbare ruimte, Ad Verschueren Plein en Burgemeester Bakhuizenlaan - Leimuiden, een naam van de toegangsvaarweg
Nieuwe Gat, in Aalsmeer Oost en de naam Cabaretpad voor een voetfietspad in Kudelstaart. Voor het overzicht van de namen openbare
ruimte kunt u deze raadplegen onder het kopje ‘nieuwsberichten’
op www.aalsmeer.nl. Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit, binnen
zes weken na verzending, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het college van B&W van de gemeente Aalsmeer.
WoninginbraakPreventie-avond met inbreker,
Politie en gemeente
Maandagavond 29 november 2010 organiseert de gemeente Aalsmeer samen met een ex-inbreker, de regiopolitie Amsterdam-Amstelland en woningbouwvereniging Eigen Haard een Woninginbraakpreventie-avond in het gemeentehuis van Aalsmeer. Vanaf 19.15 uur
wordt u ontvangen met koffie, om 19.30 uur start het programma.
Een ex-inbreker is die middag door de gemeente gelopen en heeft
inbraakgevoelige situaties gefotografeerd. Zo kijken we die avond
mee door zijn ogen, de ogen van een inbreker. De politie geeft tips,
do’s & dont’s en in echte marktkramen kunt u tal van informatie
verzamelen. De toegang is gratis. Aanmelden is niet verplicht, maar
voor ons wel handig. U kunt dit doen via: info@aalsmeer.nl
definitieve bescHikkingen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken
ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of
op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat
de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening
gebracht.

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening
is de vergunning verleend voor een opleveringsfeest van Woonstichting Eigen Haard op het Poldermeesterplein te Aalsmeer d.d. 1 december 2010.
Datum verzending vergunning 15 november 2010.
Wet algemene bePalingen omgevingsrecHt
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn ontvangen:

t/m 2 dec

• Lijnbaangebied, meerwerkopties voor 231 woningen;
• Mastweg 8, het plaatsen van een dakkapel;
• Oosteinderweg 545, het kappen van bomen;
• Roerdomplaan en Fuutlaan, het kappen van bomen.
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken,
ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende omgevingsvergunning te verlenen:
• Machineweg, het verleggen van kabels;
• Westeinderplassen, H 3147, het kappen van bomen.
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Citroenvlinderstraat 52, het vergroten van de woning;
• Citroenvlinderstraat 54, het vergroten van de woning;
• Kudelstaartseweg 217, het vergroten van de woning.
Verzenddatum bouwvergunningen: 18 november 2010.
Welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt,
tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen en
handhaving, balie 6, tel. 0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen,
van de afgelopen 2 weken.
ter inzage bij de afdeling dienstverlening, Week 46
t/m 18 nov
t/m 20 nov
t/m 20 nov
t/m 25 nov
t/m 25 nov

t/m 30 nov

t/m 30 nov
t/m 2 dec

Collectevergunning: carnavalsvereniging
De Pretpeurders van 15 t/m 18 november;
Kapvergunning: Herenweg 29, 5 x alnus glutinosa,
2x betula pendula, 1x quercus robur;
Kapvergunning: Van Cleeffkade 11, 1 kastanje;
Verkeersbesluit: Gerberastraat 145, een individuele
gehandicaptenparkeerplaats aangegeven door
(bord E6 van bijlage 1 van het RVV1990);
Verkeersbesluit: De hoek Gerberastraat/
Baccarastraat, een algemene gehandicaptenparkeerplaats (aangegeven door bord E6
van bijlage 1 van het RVV1990);
Kapvergunning: Aalsmeerderweg 20, 1 els;
Aletta Jacobsstraat 25, 1 ulmus; Azaleastraat 10,
1 acer en 1 crataegus; Ophelialaan 226,
1 chamaecyparis; Uiterweg 174, 1 kastanje;
Terrasvergunning: Oosteinderweg 208,
Cafetaria Family;
Drank en Horecawet: Hoogvliet BV,
Aalsmeerderweg 207;

Vastgesteld Bestemmingsplan/Exploitatieplan
“Stommeerkade Oost”;
t/m 3 dec
Collectevergunning: oogfonds voor het houden
van de Nationale Oogcollecte van 28 nov. t/m
4 dec. 2011;
t/m 4 dec
Ventvergunning: Stichting Tjernobylkinderen
Aalsmeer, voor het houden van een
speculaaspoppenactie;
t/m 5 dec
Standplaatsvergunning: de Stichting Kinderen
Kankervrij, op 13 okt. 2010, Raadhuisplein voor
de verkoop van boeketten t.b.v. Kika;
t/m 8 dec
Kapvergunning: kadestraal bekend E 1745,
2 wilgenbomen;
t/m 9 dec
Kapvergunning: Stichtse Pad 1, 1 krulwilg;
t/m 16 dec APV ontheffing sluitingstijd: Dorpshuis Kudelstaart,
de nacht van 13 op 14 november 2010 tot 02.00 uur;
t/m 16 dec Ontwerp bestemmingsplan en -exploitatieplan
“Green Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden
3, 5 en 7” ;
t/m 16 dec Concept Handhavingsbeleid Kinderopvang
Gemeente Aalsmeer 2010;
t/m 24 dec kapvergunning: Hornweg 56, 1 salix;
t/m 28 dec Evenementenvergunning: een opleveringsfeest van
Woonstichting Eigen Haard op het Poldermeesterplein
te Aalsmeer d.d. 1 december 2010;
t/m 5 jan ’11 Omgevingsvergunning: WABO-20100023,
Westeinderplassen H 3147, het kappen van een
boom;
t/m 5 jan ’11 Omgevingsvergunning: WABO-20100036,
Machineweg te Aalsmeer, voor het verleggen van
kabels voor de LS Greenpark Zendmast.
ter inzage bij de afdeling dienstverlening, balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
inzagetermijn tot vrijdag 3 december 2010
• Machineweg 294, het plaatsen van een prefab zwembad
en een onderheid terras;
• Weteringstraat 31, het plaatsen van een dakkapel.
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.
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.
scHiPHol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het
doorgeven van milieu- en geluidklachten over het vliegveld kunt u
contact opnemen met de het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS).
BAS is bereikbaar op alle dagen van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555
of via info@mailbas.nl of website www.bezoekbas.nl
servicePUnt beHeer en Uitvoering Provincie noord Holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: 0800-0200
600 of mail naar infobu@noord-holland.nl.

voormeerinformatie:WWW.aalsmeer.nl
Burgemeester op bezoek bij hecht gezin

Klaverjassen in
de Hornmeer

Jan en Ger Maarse al zestig
jaar gelukkig getrouwd
Aalsmeer - Maandag 15 november
was het precies zestig jaar geleden
dat Jan en Ger Maarse–Boomhouwer elkaar het ja-woord gaven, ten
overstaan van de toenmalige hoofd
burgerzaken Cees Braber. Het diamanten bruidspaar ontving een gelukwens van Hare Majesteit de Koningin en burgemeester Pieter Litjens kwam hen feliciteren en overhandigde een mooi boeket bloemen namens het gemeentebestuur.
Het was duidelijk dat het echtpaar hun diamanten huwelijk vierde, want hun huis aan de Uiterweg
was prachtig versierd, zowel binnen
als buiten. ‘De Buurt’ kon goed zien
dat er reden voor een feestje was,
want daar mag je best trots op zijn.
Samen met het gezin, bestaande uit
vier kinderen met aanhang en tien
kleinkinderen, gingen ze die maandag met elkaar uit eten. Zondag waren ze met de complete familie een
feestelijke middag samen geweest
in het Westeinder Paviljoen, waar
de Dippers hen hebben toegezongen. De 83-jarige mevrouw Maarse
prijst zich gelukkig met het feit dat
iedereen erbij was, ook haar dochter uit Canada met haar gezin. De
andere drie kinderen wonen heel
dichtbij en zijn blij dat ze voor hun
ouders kunnen zorgen, in de hoop
dat ze nog lang samen in hun mooie
huis mogen blijven wonen. Het was
duidelijk dat er een zeer hechte familieband is. Ze hebben altijd een
stabiele thuisbasis gehad, want hun
ouders waren en zijn hun steun en
toeverlaat. Jan en Ger hebben elkaar op de schaatsbaan leren kennen. Toen Jan haar sierlijk over het
ijs zag bewegen, heeft hij nieuwe
schaatsen gehaald om samen met
haar te kunnen zwieren. Dat was

het begin van een jarenlange goede band samen. Ger komt van de
Aalsmeerderdijk in de Haarlemmermeer en werkte voor huisarts Oei.
Na haar huwelijk is ze daar gestopt
en heeft zich volledig ingezet voor
haar kinderen en man.
De 84-jarige Jan is opgegroeid in
het kwekersvak, want zijn vader had
een seringenkwekerij op de Uiterweg. Deze kwekerij is nog steeds
in de familie, want hun dochter en
schoonzoon runnen nu dit familiebedrijf. Naast zijn werk op de kwekerij, waarbij hij ook veel onderweg was voor het opzetten van de
export, werd hij bestuurslid bij de
bloemenveiling. Na een jaar al werd
hij gevraagd om voorzitter van de
VBA te worden, waarbij hij de fusie
nog heeft meegemaakt. De veiling

bracht extra veel werk met zich mee
en hij verdeelde zijn dag door eerst
op de kwekerij te werken, dan naar
de VBA te gaan en dan weer terug
naar de kwekerij. Hij moest ook vaak
naar het buitenland en Ger is regelmatig met hem meegegaan. Zo ook
bij zijn reis naar Israël. Hij noemt
dit zelf een hoogtepunt uit zijn leven, want hij kreeg het voor elkaar
om ten overstaan van een groot publiek in het Amfitheater in Tel Aviv
zijn toespraak in het Ivriet (modern
Hebreeuws) te houden. Hij kreeg
hiervoor stiekem les bij een veilingmedewerker. Jan en Ger Maarse zijn
met hun diamanten huwelijk een
voorbeeld voor de familie en mogelijk voor velen.
Door Ilse Zethof

Aalsmeer - Komende vrijdag 19
november is er weer enkel klaverjassen bij buurtvereniging Hornmeer in het buurthuis aan de Roerdomplaan 3. Vanaf 20.00 uur worden de kaarten verdeeld. Koffie en
thee staan vanaf 19.30 uur klaar.
Het koppelkaarten op 12 november is gewonnen door Is en Wil met
5431 punten. Op twee zijn Manfred
en Ans geëindigd met 5301 punten
en op drie Leo Ton en Martin Levarth met 5077 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan Grada en Marja van Schip met 3553 punten.

VVE Piramide certificaat voor
14 medewerkers Kinderhof
Aalsmeer - In februari zijn veertien
medewerkers van Kinderhof gestart met de VVE (voor- en vroegschoolse ontwikkeling) training Piramide. Door de training is er veel
in werking gezet. Zo is er veel aandacht gegaan naar de indeling van
de groepsruimte. Ook wordt structureel gebruik gemaakt van de dagritme kaarten en iedere drie tot vier
staat een thema centraal.
Afgelopen periode was dit herfst en
volgens pedagogisch medewerker
Marja, die regelmatig de meiden tijdens hun werk bezocht, is met dit
thema heel creatief omgegaan. Zo
creëerde een van hen een groeiende herfsttafel waar steeds meer
spulletjes op kwamen te staan en
een ander pakte het rigoureus aan
door bladeren in een grote zak te
verzamelen en deze over de kinderen heen te strooien. “Kijk, dit is
herfst. Er is heerlijk met de bladeren gespeeld.” De Piramide training
heeft de medewerkers bewust gemaakt van de mogelijkheden om de
kinderen op een speelse manier te
stimuleren in hun ontwikkeling. “De

training is een waardevolle aanvulling op de pedagogische werkwijze
en dat is duidelijk merkbaar op de
groepen”, complimenteerde Marja
de veertien geslaagden. Want, met
succes hebben de veertien mede-

werkers zeven trainingsavonden
gevolgd. Afgelopen maandag 15
november was de laatste avond en
kregen alle veertien hun certificaat
uitgereikt.
Wethouder Ulla Eurich reikte de diploma’s uit en directeur Miekje Hoffscholte van Kinderhof trakteerde
hen op een mooi boeket bloemen.
Met een hapje en een drankje is de
avond feestelijk afgesloten.
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Fantasierijk KCA concert
Aalsmeer - Een ouderwetse volle
bak was het zondag 14 november
in de Oude Katholieke Kerk. De liefhebbers van de KCA klassieke concerten waren in groten getale afgekomen op een programma dat klonk
als een klok.
Het Pentachord Ensemble met
Maarten den Hengst (piano), Lucian-Leonard Raiciof (viool), Mikhail
Zemtsov (altviool), Pamela Smits
(cello) en Quirijn van Regteren Altena (contrabas) voldeed exact aan de
uitspraak die dirigent Lucas Vis zaterdag tijdens een van de radio vier
programma’s verkondigde: “Fantasie verhoogt de kwaliteit van het leven.”
Al direct bij het eerste gespeelde
stuk van de Noorse componist Johan August Halvorsen (1864-1935)
werd de toon gezet en kon de fantasie de vrije loop gelaten worden.
Smits en Raiciof wisten de noten op
een prachtige wijze ten gehore te
brengen. Ook het tweede gespeelde stuk ‘Mit zwei obligaten Augengläsern’ van Ludwig van Beethoven
werd door Smits en Zemtsov klankrijk gespeeld. Bijzonder was de uitvoering van de zo goed als onbekende compositie van de vader
van de altviolist. De in 1940 geboren Evgeni Zemtsov droeg Melodia in Oude Stijl voor altviool en piano op aan zijn geliefde. Deze was
terecht zo geraakt dat zij met hem
haar leven wilde delen en als dank
een zeer getalenteerde zoon voortbracht. Het vierde en vijfde gespeelde stuk waren composities van Cioacchino Rossini (1792-1868). Een
duet voor cello en contrabas en ‘une
larme pour basse’. Quirijn van Regteren Altena leek te versmelten met
zijn instrument de contrabas. Overigens telt voor het totale ensemble
dat zij over een bijzondere muzika-

le gave bezitten en zich intens verweven voelen met hun instrumenten, dat zie je en dat hoor je. De muziek wordt op een vindingrijke wijze
geïnterpreteerd.
Ook het laatste werk voor de pauze, een Scherzo voor viool en piano
van Johannes Brahms (1820-1869)
werd op een fantasierijke wijze ten
gehore gebracht. Het KCA programma had als ondertitel meegekregen
‘Forellen’ en dat had alles te maken
met het na de pauze uit te voeren
Forellenkwintet van Franz Schubert
(1797-1828). Het idee van de werkgroep om in de pauze de aanwezigen te verrassen met een vorstelijk
forellen snackje viel bij een ieder in
de smaak. Schubert bracht regelmatig een deel van zijn vakanties
door in Oostenrijk. Daar musiceerde hij graag met vrienden. De eigenaar van het hotel was zeer gecharmeerd van het spel van Schubert
en vroeg hem een kwintet te componeren. Dat deed de componist en
hoe. Het forellenkwintet kan gerekend worden tot de pareltjes binnen
de klassieke muziek. En nu toch het
woord parel is gevallen, het Pentachord Ensemble rijgt met hun wijze van spelen binnen de Nederlandse muziekgezelschappen een lange ketting van parels en dan mag er
voor van Regteren Altena nog een
diamantje aan toegevoegd worden.
Met zijn wijze van spelen weet hij
zijn collegae boven zichzelf te doen
uitstijgen.
Het volgende KCA concert is te horen op zondag 12 december. Hanna
Shybayeva speelt op de vleugel werken van Debussy, Bartok en Rachmaninov. Voor reservering kan men
terecht bij Nico de Groot, telefoon
324160.

Marleen Pauwels: The doctor will see you now.

Zondag opening nieuwe expositie

Glasobjecten en kwetsbare
mens in galerie Sous-Terre
Aalsmeer - Vanaf zondag 21 november presenteert galerie SousTerre werk van maar liefst zeven
kunstenaars die nog niet eerder bij
de galerie aan de Kudelstaartseweg
geëxposeerd hebben. Kunstenaars
met ieder een eigen thematiek en
beeldtaal. Vijf van hen maken ruimtelijk werk en gebruiken met name
glas als materiaal. De andere twee
werken met gecombineerde technieken op het platte vlak. Samen

een boeiend geheel in verscheidenheid. Laat u verrassen en kom zondag 21 november tussen 13.00 en
17.00 uur naar de opening van deze
expositie. Mocht u niet in de gelegenheid zijn, de expositie loopt nog
tot en met 23 januari 2011.
Exposanten
Constant Beerden (1964) is een
glaskunstenaar uit België. Hij maakt
gebruik van diverse technieken zo-

Het concert begint om 15.30 uur,
zaal open vanaf 15.00 uur, en de
toegang is gratis. Na afloop zal een
collecte worden gehouden.

Indrukwekkend werk Siebe
Glastra in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Stichting KCA geeft
met ruim 50 topstukken uit de schilderijencollectie van gastcurator Nico van der Endt een unieke kijk op
de kunst van de Outsider. ‘Outsiderkunst’ is een verzamelnaam voor uiterst diverse uitingen die de kunstwereld al sinds het begin van de vorige eeuw geïnspireerd hebben. De
makers zijn onopgeleide kunstenaars die geen boodschap hebben
aan de kunst omdat zij, onbedoeld,
een voorbeeldfunctie hebben door
hun authenticiteit, eigenzinnigheid
en hyperpersoonlijke visie.
Eén van de kunstenaars is Siebe
Wiemer Glastra, hij werd geboren
in 1910 te Amsterdam waar hij ook
overleed in 1973.
Hij doorliep de spreekwoordelijke twaalf ambachten: spiegel- en
kapstokmaker, encadreur, timmerman, meubel- en doodkistenmaker,
taxichauffeur. Ook was hij actief als
heilssoldaat. In 1958 begon hij een
praktijk als magnetiseur, helderziende en hypnotiseur en schroefde een
bordje naast zijn voordeurbel: S.W.
Glastra, psychometrist.
In zijn levensonderhoud voorzag hij
door te werken in een kauwgomfabriek. In 1959 maakte hij zijn eerste schilderij. Het werk in de fabriek
ervoer hij als zwaar (donker); het
schilderen als een genade (licht).
Geïnspireerd door de bijbel en het
vurig geloof waarvan hij wilde getuigen, begon hij met schilderen. De
sterke mate van zijn religieuze obsessie kreeg gestalte in een klein
en indrukwekkend oeuvre dat zonder enige overdrijving bij de beste

religieuze kunst van de 20ste eeuw
gerekend kan worden. Hij was zich
hiervan bewust en rekende zichzelf,
naast Rembrandt en Van Gogh, tot
de drie grootste schilders van Nederland. In zijn werken in olieverf
gebruikte hij vrijelijk allerlei materialen als kiezels en gedroogde grassen uit de heilige plaatsen, stukjes
spiegelglas, nepjuwelen en droogof plastic bloemen.
Naast de vaak kilo’s wegende olieverfschilderijen zijn ongeveer 30
composities met borduurzijde op
linnen gestikt. Zijn laatste levensgezellin, mevrouw Bos verdroeg de
lucht van de olieverf niet en stelde
voor dat hij zijn werk zou gaan borduren.
De loodzware ernst en de gloeiende
mystiek die het resultaat waren van
zijn bijzondere materiaal- en kleurgebruik in zijn schilderijen maken
plaats voor een zekere vrolijkheid en
levendigheid. Er is een opbouw in
kleine, steeds van kleur wisselende
vlakjes waardoor een bontheid ontstaat die aan volkskunst doet denken maar evenzeer aan Klee of Sophie Tauber. Vooral in de landschappen is hier weer sprake van grote
virtuositeit; lucht en water worden
uitgevoerd in steeds verschuivende
stukjes kleurdraad die de verfstreek
imiteren.
De expositie ‘Outsiderkunst’ is nog
te zien tot en met zondag 5 december in Het Oude Raadhuis in de
Dorpsstraat, iedere donderdag tot
en met zondag geopend van 14.00
tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Rob van de Ven: Spiegelbeeld 3.

Cabaretier Lussenburg: innemend,
snel, virtuoos en hilarisch

Janna van Zon

worden. Het koor wordt begeleid
door Wilma Broere op piano en het
Jeugdsymfonieorkest Amsterdam.
Solisten zijn Paulien Walch en Wilma
Schoenmaker.

beeldtaal. Haar grafisch werk van
vestingen en torens geniet grote
bekendheid en zij verwierf hiermee
een groot aantal opdrachten. Ook in
de robuuste glasobjecten, die nu bij
Sous-Terre te zien zijn, komen deze
vestingen en torens weer terug. Rob
van der Ven (1968) is een beeldhouwer met een voorliefde voor glas.
Alle aspecten en technieken van
het veeleisende materiaal glas spreken hem aan. Het menselijk gedrag
is drijfveer in al zijn werken. Hij laat
je door zijn ogen naar de mensen
om je heen of zelfs naar de mensheid kijken.
Galerie en beeldentuin Sous-Terre, tegenover de watertoren, is iedere zaterdag en zondag open van
13.00 tot 17.00 uur. Of op afspraak
via 0297-364400 en info@galeriesous-terre.nl.

recensie

Zaterdag jubileumconcert
Doopsgezind Kerkkoor
Aalsmeer - In december bestaat
het Doopsgezind kerkkoor 80 jaar.
Ter gelegenheid daarvan wordt een
jubileumconcert gegeven onder leiding van dirigent Peter Veenhuizen op zaterdag 20 november in de
Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat
55.
Er zullen werken van Felix Mendelssohn en Bartholdy uitgevoerd

als glaspasta (met de ‘verloren was’
techniek), casting en bewerking
van geblazen stukken. Het reliëf
in het glas combineert hij prachtig
met blauwe steen en soms ook met
brons. De glassculpturen van John
Burton hebben abstracte vormen en
zijn gebaseerd op een combinatie
van biologische en technologische
gegevens en voorstellingen. Hij is
geïnspireerd door de snelle ontwikkelingen in de kennis van de genetica in combinatie met die van de
computer- en de nano-technologie.
Marleen Pauwels (1959) schildert,
tekent en maakt grafisch werk. In
haar werk veelal lange, fragiele,
kwetsbare figuren. De naakte mens
in een kale omgeving, wars van attributen en anekdotes, met als enig
gezelschap sporen van een verleden en fragmenten van teksten,
verborgen in onderliggende lagen.
Luc Peters (1950) noemt zijn werk
‘niet traditioneel’. Elementen uit de
schilder-, de beeldhouw- en de grafische kunst, alsmede zogenaamde
‘objects trouvés’ worden samengebracht tot één geheel. Hij wil kunst
maken die niet verontrustend of deprimerend is. Geen negatieve toekomstbeelden, zijn werk moet een
serene rust uitstralen.
Henny van Setten maakt glasobjecten. Haar werk kun je constructivistisch noemen. Er wordt uitgegaan
van geometrische vormen die gebaseerd zijn op technische constructies, waardoor haar werk soms architectonisch oogt. Henny Van Setten heeft met haar ruimtelijke objecten van gekleurd glas-in-lood
een nieuwe toepassing gevonden
voor deze oude techniek. Marjan
Smit (1958) heeft een heel eigen

Bijzondere dag met veel bezoekers

Ruim 25.000 euro op bazaar
Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 13
november staan de trouwe, soms
professionele, rommel- of boekenmarkt-bezoekers, al vroeg in de rij.
Om precies half 11 gaat de deur van
de Doopsgezinde Gemeente open
voor de jaarlijkse bazaar. Ze weten waarvoor ze komen, doelgericht
gaan ze er op af. Het is de traditionele start van deze bijzondere dag.
Er zullen deze dag heel veel heel
verschillende mensen volgen. De
bazaar kent een rijke traditie. Sommige bezoekers komen er al veel
langer dan 25 jaar, anderen zijn er
voor het eerst. Maar haast iedereen
voelt zich er direct thuis. “De bazaar
voelt als een warm bad”, aldus een
trouwe bezoeker. “Ik vind de hele
bazaar supergaaf”, laat Frederique
enthousiast weten. Er was ook een
ontroerend moment voor bazaarvrijwilligster Jos Hofman: “Er kwam
een meneer een lootje kopen voor
de zuivelmand en terwijl hij het lootje invulde vertelde hij dat hij en zijn
vrouw al jaren naar de bazaar kwamen. Vroeger namen ze 50 gulden
mee. Dat bedrag mocht op. In de
loop der jaren is het 50 euro geworden en dit jaar hadden ze het verhoogd naar zestig euro. Ze hadden
namelijk een financiële meevaller en
daar mocht iedereen van profiteren.”
Iedereen heeft zo zijn of haar eigen
‘bazaarverhaal’. Jaap van Leeuwen,
staflid, had heel veel positiefs ge-

hoord: “Ik heb gehoord van bezoekers dat ze onze bazaar zo goed georganiseerd vinden. De boekenkamer leek wel een bibliotheek, zo
netjes was alles gesorteerd. En de
kledingkamer hing vol met mooie
kleding, net alsof je in een echte winkel bent.” Een bezoeker vulde
aan: “De rommelmarkt ziet er ook zo
keurig uit, alles is netjes uitgestald.
Je ziet dat het met liefde en enthousiasme wordt gepresenteerd.” Op de
bazaar draait het om de leuke activiteiten, het doel is om geld in te zamelen voor een aantal goede doelen en voor de Doopsgezinde Gemeente zelf, maar voor veel mensen is het ook een en plek van ontmoetingen. Om 17.20 uur is de laatste ronde van het Rad van Avontuur
afgelopen. Van alle verlotingen en
prijsvragen worden de winnaars bekend gemaakt. Elders in het gebouw
wordt al het geld geteld. Rond 20.00
uur tijdens de maaltijd met een deel
van de vrijwilligers wordt de einduitslag bekend gemaakt. Deze dag
heeft, na aftrek van alle kosten, ruim
25.000 euro netto opgeleverd, bijna 1.000 euro meer dan vorig jaar.
Het is een geweldig resultaat. Jaap
van Leeuwen: “Ik vond het weer een
feest om mee te mogen maken. Applaus voor alle medewerkers, gulle
gevers en bezoekers!” Volgend jaar
in 2011 is de bazaar op zaterdag 12
november.

Oud-burgemeester
in Talk of the Town

of the Town. Pierre Tuning ontvangt
eerst Jan Willem de Wijn, voorzitter van Oud Aalsmeer en schrijver
van het dan net uitgekomen boek
‘Aalsmeerders bij de VOC. Avonturen in Afrika en Azië’.
Vervolgens wordt oud-burgemeester Joost Hoffscholte voor het voetlicht gebracht. De talkshow begint
om 15.30 uur en de toegang is gratis.

Aalsmeer - Op zondag 28 november is alweer de volgende Talk of the
Town met Pierre Tuning in De Oude
Veiling in de Marktstraat.
Gasten zijn dit keer J.W. de Wijn en
J.I.M. Hoffscholte. Het wordt een
nostalgische, maar toch actuele Talk

Aalsmeer - Cabaretier Berry Lussenburg verzorgde zaterdagavond in
de KCA-cabaretserie 2010-2011 een
optreden voor een driekwart gevulde
zaal. Hij was al eens te gast, zes jaar
geleden. En hij is dezelfde gebleven.
Niks filosofie. Niks surrealisme. Wars
van enige poeha getuigt hij in zijn
nieuwe programma ‘Getuige’ van
zijn obsessies en ergernissen. Alléén
op het podium, met een stapel kranten. Heerlijk, een ouderwetse conferencier die volkomen bij de tijd is en
slechts pratend zijn werk doet. Geen
liedjes, een verademing. Lussenburg is één van de weinige cabaretiers die in zijn show maatschappijkritiek centraal durft te stellen. Maar
kan dat nog anno 2010, maatschappijkritisch cabaret? Ja, het kan! In
rap tempo ontrafelt Lussenburg wat
we zoal aan onzinnigs uitvreten op
deze aardbol. Lussenburg is enigszins vergelijkbaar met Lebbis (nooit
in Bacchus, gelukkig), maar relativeert meer en is verre van belerend.
Hij neemt het op voor de mens die
het structureel minder goed heeft
(“Hier links af en dan zeven uur vliegen”) dan wij. “Alles is bedacht”, stelt
Lussenburg vast. Hoewel, hij mist in
Nederland nog een Vereniging voor
Konijnen met een Hazenlip.
“Wie bedenkt dat?” vraagt hij zich
vertwijfeld af als hij tv-reclame ziet
als ‘Retteketet naar Beter Bed’ of
een campagne tegenkomt met de
titel ‘Hoe om te gaan met aardige

mensen’. Lussenburg is een taalvirtuoos. Zo houdt hij een overtuigend
pleidooi om het woord vreemdgaan
te vervangen door bijgenieten en
doodstraf door verplichte euthanasie. “Iedereen is de weg kwijt. Alles
is andersom”, is de rode draad in zijn
programma van anderhalf uur. De
innemende Berry Lussenburg wil het
niet bij genadeloze analyses laten,
maar mensen ook iets aanreiken
waar ze hun voordeel mee kunnen
doen. Zijn meest praktische oplossing zaterdagavond was een complete verrassing voor de zaal: “Verplicht driemaal daags masturberen.”
Hij noemde het dé oplossing voor
de talloze ‘korte lontjes’ onder ons,
mensen zoals hijzelf. Prompt kwam
hij met dozen papieren zakdoekjes
die hij ronddeelde. Er werd sfeerlicht
ontstoken en er klonk toepasselijke
muziek. Want we moesten de daad
bij het woord voegen. Dat kon volgens hem best in zo’n kleine, intieme
groep. “Je bent zo veel minder opgefokt en voelt je een stuk ontspannender,” moedigde hij aan. Het publiek genoot zichtbaar, van Lussenburg. Het applaus na afloop sprak
boekdelen. Zou Berry Lussenburg
een derde optreden in het cultureel
café waard zijn? Wat mij betreft zeker. Maar ik hoop wel dat het dan
bomvol zit. Een schone taak voor
KCA en Bacchus, dunkt me.
Han Carpay

3e Gedichtenbundel Gré Kalf
Aalsmeer - Begin deze maand
heeft Gré Kalf alweer haar derde gedichtenbundel in eigen beheer uitgegeven. ‘En achter al die deuren’
is de titel van het boekwerk waarin gedachten en gedichten zijn opgenomen. De inmiddels 83-jarige
inwoonster in haar voorwoord over
de titel van de bundel: “Ik besefte op
een bepaald moment, dat het daar
allemaal gebeurt, achter welke deur
dan ook. Daar speelt zich ons leven
af. Achter mijn deur maak ik verzen,
die ik nu met veel plezier aanbied
aan vooral mijn kinderen, kleinkinderen en dierbaren.” Het boekwerk
omvat gedichten over allerlei onderwerpen, zoals het mooie ‘Vlindermeisje’, Koningin Juliana, een briefgedicht voor haar heldin Etty Hillesum, ouder worden, ode aan Griekenland, de lintjesregen en de verknoeide aarde. Leuk zijn ook de zo
wijze waarheden om over na te denken. Uitgave bijvoorbeeld: “Ieder
mens is een boek. Eenmalige uitgave, nooit herdrukt.” En: “Het leven is
een gave en een opgave.” Over bloemen gesproken: “Wie de paardenbloem niet eert, is de orchidee niet
weerd.” Een levenslessen: “Blijf je
verbazen en blijf een beetje kind!”
en “Op welke leeftijd dan ook, probeer zin te geven aan het bestaan!”

Filmavond in
‘t Middelpunt
Aalsmeer - Vrijdag 10 december
worden in ’t Middelpunt oude films
vertoond van de IJsclub uit Oost en
van Het Oosterbad aan de Takkade.

De omslag van de gedichtenbundel van Grë Kalf is ontworpen door
Trude Jongejan, voor het bindwerk
droeg Magda Stel zorg, de lay-out
is behandeld door Wil van Wijk en
gedrukt is ‘En achter al die deuren’
door Total Copy Service. De bundel
is te koop in de plaatselijke boekhandels. Voor vragen en complimenten, bij deze alvast de eerste,
kan een mailtje gestuurd worden
naar gre.kalf@planet.nl.

Ook de film van het dagje uit afgelopen 21 april kan bekeken worden.
De filmavond wordt georganiseerd
door buurtvereniging Allen Weerbaar.
De aanvang is 20.00 uur. ’t Middelpunt is te vinden in de Wilhelminastraat en iedere belangstellende is
van harte welkom.
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Jan Willem de Wijn trots op
‘Aalsmeerders bij de VOC’
Aalsmeer - Stichting Oud Aalsmeer
presenteert met trots het boek
‘Aalsmeerders bij de VOC. Avonturen in Afrika en Azië’ van de hand
van Jan Willem de Wijn, voorzitter van de stichting. Het boek is het
eerste in Nederland dat vanuit drie
invalshoeken inzoomt op een dorp
dat niet in het directe achterland
van een VOC-kamer lag. Gegevens
over de ruim 200 Aalsmeerders aan
boord van de VOC-schepen, afkomstig uit het nationaal archief, zijn gecombineerd met gegevens uit notariële- en oudrechterlijke archieven in het provinciale Noord-Hollands archief, terwijl op lokaal niveau genealogische informatie werd
toegevoegd uit 92 oude Aalsmeerse stambomen. Door het samenvoegen van die gegevens kon een inzicht worden verkregen in hoe het
Aalsmeerders, Kudelstaarters en
Kalslagers verging in Afrika en Azië.
Dat wordt beschreven in een apart
vormgegeven deel van het boek
waarin tussen 1624 en 1795 de belevenissen van 33 mannen in korte verhalen de revue passeren. Ze
kwamen terecht in zeeslagen, hun
schepen werden gekaapt, ze vestigden zich in Indië, ontweken zeerovers, zagen slavenhandel, le-

den schipbreuk, maakten promotie, werden door inlanders vermoord
of vonden een zeemansgraf, etc. Zo
kwam de eerste bakker in Kaapstad uit Aalsmeer en werd ook het
eerste gemengde huwelijk van een
Aalsmeerder ontdekt. ‘Aalsmeerders bij de VOC. Avonturen in Afrika en Azië’ is bijzonder rijk geïllustreerd met afbeeldingen van schepen en bestemmingen in het leven
van deze schepelingen. In het boek
komen 43 namen voor uit 13 van de
94 Aalsmeerse stambomen. Een index van alle namen in het boek staat
achterin, gevolgd door een verwijzing naar het desbetreffende stamboomboek. ‘Aalsmeerders bij de
VOC’ is aanstaande zaterdag 20 november van 10.00 tot 14.00 te koop
bij EKZ Makelaars aan het Praamplein. Daar zal Jan Willem de Wijn
vragen van begunstigers van de
stichting Oud Aalsmeer en andere kopers beantwoorden en boeken signeren. Vanaf zaterdag is het
boek eveneens verkrijgbaar in de
Aalsmeerse boekhandels. Het is in
full colour uitgevoerd met unieke
schilderijen uit tien musea in binnen- en buitenland.

Aanstaande zaterdag voor uitverkochte burgerzaal!

Vivace geeft jubileumconcert
Aalsmeer - Aanstaande zaterdagavond 20 november viert het
Aalsmeers
Vrouwenkoor
Vivace haar 25-jarig jubileum met een
feestelijk concert in de burgerzaal
van het gemeentehuis. Uit het veelzijdige repertoire van het koor is gekozen voor Musical en Operette lie-

deren. De drie solisten Toos Cozijn
(sopraan), Albert van Ommen (tenor) en Moniek Eigenhuis (dwarsfluit) zullen extra klank en kleur aan
het optreden van het jarige Vivace
geven.
Voorts wordt medewerking verleend door Oksana Polman. Zij be-

geleidt koor en solisten op de piano. Voorafgaand aan het concert en
in de pauze bespeelt Maarten Noordam de piano. Het geheel staat onder muzikale leiding van dirigent Irma Hogenboom-Zethof. Alle beschikbare kaarten zijn overigens al
verkocht!

Dit weekend in De Oude Veiling

Into the Groove en ‘Tour
de Toon’ met Philip Paar
Aalsmeer - Vrijdag 19 november
presenteert De Oude Veiling weer
Into the Groove met dj Feigo. Even
lekker ontsnappen aan de drukte en genieten van lounge en nujazz. Deze muzieksoorten zijn momenteel heel populair en zeer geschikt om even lekker te relaxen (of
te swingen). Aanvang 22.00 uur, entree gratis.
Muzikale reis
Zaterdag 20 november is het podium in De Oude Veiling in de Marktstraat voor Philip Paar. Met ‘Tour
de Toon’ brengt deze Kudelstaartse zanger een vrolijke tour de chant
voor het voetlicht met de onvergetelijke muziek van Toon Hermans. De

liefhebbers van Toon kunnen met dit
programma hun hart ophalen. Ondersteund door een zesmans orkest,
met daarin een keur van de beste
Nederlandse musici, neemt Philip
Paar het publiek mee op een heerlijke muzikale reis langs de mooiste
én grappigste liedjes van de grootste Nederlandse artiest van de vorige eeuw: Toon! De voorstelling begint zaterdag om 20.00 uur.
Zondagmiddag 21 november is publiek welkom voor de tweede show
van Philip Paar in De Oude Veiling.
Aanvang 13.30 uur. Entree beide
voorstellingen 15 euro per persoon.
Reserveren kan via tourdetoon@
kpnmail.nl of 06-51346268

Rock classics
in Back In
Time zaterdag
Aalsmeer - Buiten huilt de wind om
het huis. Maar aanstaande zaterdag
20 november is het weer warm en
gezellig in The Beach aan de Oosteinderweg 247a. DJ’s en gastheren Cees van der Schilden, Meindert van der Zwaard en Ruud Vismans organiseren weer met groot
enthousiasme het gouwe ouwe discofeest Back In Time. Elke derde zaterdagavond van de maand een uitstekende gelegenheid voor iedereen die gezellig een avondje plezier wil maken, een drankje wil komen drinken en/of wil swingen op
de dansvloer. Tijdens Back In Timeavonden staan de muziek en gezelligheid centraal. Bekende en minder
bekende hits uit de jaren zestig tot
negentig zullen de revue weer passeren. Zo trekt er tijdens deze avond
weer een muzikale periode van ruim
40 jaar voorbij. Op veler verzoek
staat Back In Time deze keer wat
meer in het teken van de gitaarmuziek. Er zijn veel – inmiddels vergeten – rock classics te (her)ontdekken en de dienstdoende DJ’s verrassen de bezoekers deze avond
dan ook met wat extra aandacht
voor deze rock-pareltjes, platen die
je waarschijnlijk al tijden niet meer
gehoord hebt. Het zal weer mooie
herinneringen boven brengen! Natuurlijk worden de rock classics regelmatig afgewisseld met diverse
uiterst dansbare dance classics. De
avond start om 21.00 uur. Vanaf dat
moment wordt het publiek door DJ
Meindert en DJ Cees meegevoerd
in een muzikale reis door het jonge- en oude hitverleden. Iedere bezoeker krijgt bij de entree weer de
‘Favoriete Top 3’-verzoeknummerkaart uitgereikt. Hier kan natuurlijk jouw favoriete rock- of dance
Classic op genoteerd worden. In samenwerking met Alex Wahlen van
X-treme Showproductions worden
weer allerlei videoclips op het grote scherm vertoont. Kaarten zijn te
koop aan de deur en kosten 5 euro
per stuk. Dit bedrag is inclusief twee
consumptiemunten. Iedereen is van
harte welkom.

Herman Nijkamp kwartet
zaterdag weer in Bacchus
Aalsmeer - Het Herman Nijkamp
Kwartet komt aanstaande zaterdag
20 november optreden in cultureel
café Bacchus in de Gerberastraat.
Het kwartet bestaat uit Herman Nijkamp op trompet en zang, Jacco van
Santen op altsax, Pieter van Santen
op piano en Serge Bredewold op
contrabas. Zij die het kwartet eerder
in Bacchus hebben zien optreden,
kunnen er niet genoeg van krijgen.
En zij die het nog niet hebben meegemaakt, misten een unieke muzikale ervaring. Daarom hebben KCA
en Bacchus besloten Herman Nijkamp weer te vragen voor een optreden. Herman Nijkamp beheerst

met zijn stem vele technieken: Van
schitterend opgebouwde scat-vocals tot Al-Jarreau-achtige klak- en
plofgeluiden en expressieve ballads.
Herman speelt behalve trompet veel
bugel met een fluwelen klank. Zo
ontstaat een swingend geïmproviseerd samenspel van bugel-sax,
voice-sax, trompet-bas, trompet-piano, piano-bas, enzovoort. Een muzikaal avontuur zonder weerga!
Het KCA jazzconcert in Bacchus
begint zaterdagavond om half tien.
Toegang: uw gift. Inlichtingen Pierre
Tuning, tel. 0297-360355 en Reinoud
Staps, tel. 0297-325304.

100% NL-feest en jaren
80/90-party in de Praam
Aalsmeer - Afgelopen zaterdagavond was het praambeatz met DJ
Kiky Violet en deze dame uit Kroatië kreeg de hele praam op de dansvloer met haar inspirerende dance
beatz. Aanstaande vrijdag 19 november is het party time in danscafé de Praam. Om 22.00 uur barst het
100 procent nl feest met DJ Joost
los. De toegang is gratis en het feest
duurt tot 04.00 uur. Afgelopen zaterdagmiddag heeft Carlo Eveleens
het muzikale stokje overgedragen
aan een andere, echte Aalsmeerder:
Alex Boom. Hij zal deze zaterdagmiddag 20 november zijn dj kunsten vertonen in de Praam. Wie ook
een keer dj wil zijn in de Praam, kan
zich opgeven bij Bas achter de bar.
Zaterdagavond 21 november is het
tijd voor het fantastische 80/90’sgevoel. Helemaal terug in de tijd in

de Praam met de jaren 80/90 discoshow. Er wordt uitsluitend muziek
uit de jaren 80/90 gedraaid, zoals
Queen en Michael Jackson en natuurlijk ‘klappers’ van Nederlandse bodem, waaronder Anouk, Guus
Meeuwis en Marco Borsato. Dansen
mag, probeer maar eens stil te blijven staan op de muziek van DJ René Piet. Het feest begint om 22.00
uur en de toegang is gratis.
Jungleparty
Zaterdag 27 november wordt overdag opgebouwd voor de jungle party. ‘s avonds. Gezellig met vrienden
verkleed de rimboe in met verschillende verrassingen, een sensuele
striptease act, een spectaculaire DJ
en een wervelend optreden van een
Brassband. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar.

Feestelijk pianogala en sterretje Tony

Ten Beers After in Blitzz
Aalsmeer - Op zondag 21 november verzorgt Ten Beers After een
paar bijzondere happy hours in
Blitzz. Onder het genot van een borrel kunnen bezoekers getuige zijn
van een gevarieerde en spetterende show van het welbekende collectief. Met op de drums de onnavolgbare rhythm king Cees. Naast
hem natuurlijk bassist en Louis Jordan-kenner George. De honky tonk
piano wordt bespeeld door Jacko.
Vervolgens is daar gitareerder JanWillem. De blazersbatterij wordt gevormd door tenorinntje Anne Kee,
Pieter hanteert tegelijk de bariton sax en de uitschuiftrombone
en Nienke opereert op de trompet.
Vooraan prijkt natuurlijk hot shot
Dorine, de koningin van de poldersoul. Ten Beers After in volle glorie. Komt dit meebeleven in Blitzz
in de Marktstraat aanstaande zondag vanaf 16.00 uur. De toegang is
gratis.
Gisteren, woensdag 17 november, vond de presentatie plaats van

een nieuwe, wekelijkse activiteit in
Blitzz: Jammen voor bandjes uit de
regio. De bands mogen laten zien
aan vrienden en fans hoe het er aan
toe gaat tijdens een oefenavond en
daarna jammen met verschillende
wisselende muzikanten. Backline is
aanwezig. Voor informatie kan contact opgenomen worden via saskia.
sezzions@myspace.com.
Oh, oh Cherso en jarige Leo
Aanstaande vrijdag 19 november komt Tony Star, ofwel Sterretje,
Blitzz onveilig maken met bekende commerciële club house. Met
een beetje mazzel zal de mc van de
avond Oh, oh Cherso matsoe matsoe zijn. De entree bedraagt 10 euro en dit bedrag is inclusief een consumptie. Maar eerst is er vanavond,
donderdag 18 november, een speciale crazy pianogala-avond. Vaste drummer Leo Lauffer viert namelijk zijn verjaardag. Het belooft weer
feest te worden. Aanvang is 21.00
uur en de toegang is gratis.

Toren Boruin wint popquiz!
Aalsmeer - De jaarlijkse popquiz
stond afgelopen zondag 14 november weer op het programma in café Joppe. Acht teams streden om de
mooie wisselbokaal, een glimmende
microfoon uit de jaren zestig. Niet
alleen de teams waren fanatiek, ook
de aanwezige bezoekers gaven gevraagd en ongevraagd antwoorden. De quiz was opnieuw gemaakt
en gepresenteerd door Stella Calvetti, Elmer Stokkel en Joppe-eigenaar Jan van Schuppen. Ze verdienen een compliment, er is veel werk
verricht om een gevarieerd popscala
de revue te laten passeren. Zo werden vragen gesteld over festivals,

platenhoezen, waren er veel beelden geluidsfragmenten, evenals een
groot aantal clips en video’s en waren er onder andere rondes over
hedendaagse bekende dj’s, artiesten als filmacteur en Volendam. De
quiz is gewonnen door het team Toren Boruin dat liefst 177 punten bijeen wist te vergaren. Op twee is met
160 punten King Pelican geëindigd,
op drie Pa en the Poppies met 156
punten, Koud Binnen met 145 punten op vier, Tom Meijer met 127 punten op vijf, TZN met 115 punten op
zes, Wij met 113 punten op zeven
en hekkensluiter werd Klimaat Top
Haarlem met 108 punten.

STAGE
MUSIC SHOP
SInT
TIPS!
SlEUTElHAnGER MET
PlECTRUM E 9,95

DECEMBER AlBUM
MET SInT- &
KERSTlIEDJES E16,40

MInI-KEYBOARD
CASIO SA-46 E

58,95

InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

AGENDA

Muziek/Toneel
Donderdag 18 november:
* Blitzz piano’s met entertainers uit
Scheveningen, Marktstraat v/a 21u.
18 en 19 November:
* Toneelver. Kudelstaart brengt musical Working in De Oude Veiling,
Marktstraat. Aanvang donderdag
en vrijdag 20.15u. Laatste voorstellingen op 26 en 27 november.
Vrijdag 19 november:
* Trots van Aalsmeerfeest in The
Beach, Oosteinderweg 247a met
The Tostiband en zanger Bastiaan
Hulsbos. Vanaf 20.30u.
* 100% NL-feest met dj Joost in de
Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
* Dj Sterretje van Oh, oh Cherso in
Blitzz, Marktstraat.
* Into the Groove in Oude Veiling,
Marktstraat met dj Feigo v/a 22u.
Zaterdag 20 november:
* Jubileumconcert 80 jaar Doopsgezind kerkkoor in Doopsgezinde
kerk, Zijdstraat vanaf 15.30u.
* Jubileumconcert vrouwenkoor Vivace in burgerzaal, gemeentehuis.
* Herman Nijkamp Kwartet in Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
* Jaren 80/90-feest met dj René Piet
in de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Housefeest voor iedereen v/a 18jr.
in N201, Zwarteweg vanaf 23u.
* Back in Time rocks in The Beach,
Oosteinderweg 247a vanaf 21u.
20 en 21 November:
* ‘Tour de Toon’, Philip Paar brengt
muzikale show rond Toon Hermans
in Oude Veiling, Marktstraat. Aanvang voorstellingen zaterdag 20u.
en zondag 13.30u.
Zondag 21 november:
* Aalsmeerse band Ten Beers After
live in Blitzz, Marktstraat vanaf 16u.
Exposities
Tot en met 5 december:
* Outsiderkunst van 15 kunstenaars
in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat.
Open: donderdag tot en met zondag
14-17u. Op Kinderkunstzolder kindertekeningen.
Zaterdag 20 november:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum Crash in fort Aalsmeer 11-16u.
open. Aalsmeerderdijk 460.
Vanaf 21 november:
* Nieuwe expositie met glaskunst
en schilderijen in galerie Sous Terre,
Kudelstaartseweg, tegenover watertoren. Open zaterdag en zondag
13-17u. Tot en met 23 januari. Zondag 20 november officiële opening.
Diversen
Donderdag 18 november:
* Ouderensoos Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 14u.
* Wintermarkt in dagcentrum OTT in
Hortensialaan 55a. 18.30-20.30u.
* Sjoelavond BV Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Beajolais kroegentoer in horeca in
Centrum. Primeur wijn arriveert om
17.30u. bij Praamplein.
* Klaverjassen bij BV Oude Spoorbaan in ‘t Anker, Oosteinderweg
273a vanaf 19.30u.
* Sinterklaaskien bij Supporters Vereniging in Dorpshuis Kudelstaart.
Aanvang: 20.30u.
Vrijdag 19 november:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurthuis, Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Zegelkids bijeen in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 19u.
Zaterdag 20 november:
* Bezoek sinterklaas in Kudelstaart.
Aankomst bij loswal Herenweg om
14u. Daarna feest in dorpshuis.
* Bezoek sinterklaas aan Rijsenhout.
Aankomst bij Aaalsmeerderdijk om
13.15u. Feest voor kids in De Reede.
Zondag 21 november:
* Pietenspelletjes bij kinderboerderij Boerenvreugd, Hornmeer, 1415.30u
Maandag 22 november:
* Speelavond Allen Weerbaar in ‘t
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 23 november:
* Koffie-ochtend in ‘t Baken, Sportlaan van 10 tot 11.30u.
Woensdag 24 november:
* Oost-Inn in De Mikado, Cath.
Amalialaan. Inloop 9.30-11.30u.
* Breek in de week in de Praam,
Zijdstraat met spijkerslaan, darten,
pokeren, dobbelen en kaarten.
* Sinterklaaskien bij BV Hornmeer
in buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Donderdag 25 november:
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* Sjoelavond in De Reede, Schouwstraat, Rijsenhout vanaf 20u.
* Lezing over sinterklaas in ‘t Baken,
Sportlaan vanaf 20u.
Vergaderingen
Donderdag 18 november:
* Beraad en Raad in raadszaal, gemeentehuis vanaf 20u.

Flora houdt
rommelmarkt

Kudelstaart - Zaterdag 27 en zondag 28 november houdt Flora weer
haar jaarlijkse rommelmarkt in het
clubhuis. De opbrengst wordt besteed aan de aanschaf van instrumenten en heel belangrijk, de opleiding van jeugdleden. Wie bruikbare
spullen heeft voor de rommelmarkt,
kan deze aanstaande vrijdagavond
19 november tussen 19.00 en 21.00
uur brengen naar het clubhuis van
muziekvereniging Flora aan de Wim
Kandreef. Vragen: Ton Hol, 326209.
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Cadeau voor sinterklaas van
korenmolen De Leeuw
Aalsmeer - Sinterklaas heeft afgelopen zaterdag korenmolen De
Leeuw bezocht. Sint vond het geweldig om eens van boven naar
de vele kinderen te kijken die op
het molenplein stonden, het is echt
heel bijzonder dat er zo veel kinderen met hun papa´s en mama’s waren. Iedereen kan overigens zelf ook
een bezoekje brengen aan de molen. Dit kan elk zaterdag en dinsdag
van 13.00 tot 16.30 uur. Er kan dan
meteen een zakje pepernotenbakmeel gekocht worden.
Dat sinterklaas elk jaar zijn feest
mag vieren in de molen heeft er
mede aan bijgedragen dat stichting Korenmolen de Leeuw een prijs
heeft gewonnen. Deze prijs wordt
door stichting de Noord-Hollandse molen federatie jaarlijks uitgereikt aan een molen, die het culturele erfgoed het meest in stand
weet te houden. De ontvangst van
sinterklaas was reden voor de jury

om stichting Korenmolen de Leeuw
dit jaar een geldbedrag te overhandigen. Stichting Korenmolen de
Leeuw heeft daarna unaniem besloten om een deel van deze prijs te
overhandigen aan de oudste bezoeker van deze molen, sinterklaas. Hij
mocht uit handen van secretaris Jan
Ran en voorzitter Leo Bertoen van
stichting Korenmolen de Leeuw een
cheque in ontvangst nemen van 500
euro. Met dit mooie bedrag kan de
sint en zijn pieten weer mooie dingen doen voor de jaarlijkse sint en
piet bezoeken. Aangezien sinterklaas altijd afhankelijk is van donatie en giften was hij zeer verrast en
heel blij met deze mooie geste voor
stichting Sinterklaas in Aalsmeer.
Op de website www.sinterklaasinaalsmeer.nl staan de foto’s van de
intocht. Komende weken komen de
pieten en sint nog regelmatig op bezoek, wie weet, misschien wel bij jou
thuis!

Sponsorveiling levert 4.000,- op

Historische knop Cees Breur
Aalsmeer - Donderdag 11 november heeft de wedstrijd om de gouden drukknop voor de tiende keer
plaats gevonden in de veiling van de
Historische Tuin.
Deze wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd voor de sponsors van de
Historische Tuin. Na vier voorrondes en een spannende halve finale ging de finale tussen Eddy van de
Weyden en Cees Breur. In de finale
hield Cees Breur zijn zenuwen het
beste in bedwang en is dus de tiende winnaar geworden van de gouden drukknop.
Aansluitend is een sponsorveiling
gehouden, waarbij veilingmeester

Coos Buis op onnavolgbare wijze de
bijzondere producten aan de man
bracht. Deze veiling, waarbij de producten door vele gulle sympathisanten van de Tuinbeschikbaar gesteld
zijn, heeft 4.000 euro opgebracht.
Een goede steun in de rug voor de
Historische Tuin. Gedacht wordt om
mede met dit geld een nieuwe baggerbok te laten bouwen, om zo een
originele baggerbok voor Aalsmeer
te behouden. Binnenkort zullen
meer acties volgen om dit project te
bekostigen. Eind oktober vindt volgende jaar de elfde editie van de
Historische knop wedstrijd weer
plaats.

Deel opbrengst verkoop van Rode
Kruisgebouw naar Hotel IJsselvliedt
Aalsmeer - Vorige week maakte
het Rode Kruis melding van de donatie aan het vakantie schip de ms
J.Henri Dunant en deze week heeft
de afdeling Aalsmeer een cheque
van 13.000 euro overhandigd aan
de managers van Hotel IJsselvliedt
in Wezep. Na de koffie en het uitwisselen van de informatie over het
geschonken bedrag en de herkomst
ervan werd het bestuur in de gelegenheid gesteld om het hotel van
boven tot onder te bekijken. “Wat
een luxe, wat een prachtige kamers”, was de opmerking van Suus
Hartmann, bestuurslid Sociale Hulp
van afdeling Aalsmeer. “Dat is nog
eens op vakantie gaan”, voegde ze
eraan toe. Wat moet het mooi zijn
om in zo’n prachtig hotel met alles
erop en eraan te kunnen verblijven
en dan te weten dat het hoofdzake-

lijk gerund wordt door vrijwilligers.
In de vakantiehotels van het Rode Kruis, er zijn er twee, hotel IJsselvliedt in Wezep en hotel De Valkenberg/De Paardestal in Rheden,
kunnen mensen met een beperking of chronisch zieken een week
lang van een volledig verzorgde vakantie genieten. Hotel IJsselvliedt
beschikt over 15 tweepersoonskamers, 5 eenpersoonskamers, een
salon, bibliotheek, restaurant, sauna, zonnebank en nog veel meer
(luxe) dingen. Hotel De Valkenberg
beschikt over 26 tweepersoonskamers en ongeveer dezelfde faciliteiten als het hotel in Wezep. Hotel IJsselvliedt is gebouwd in 1824
nadat het landgoed al in 1697 in eigendom kwam van de burgemeester van Wezep. Begin 1900 werd het
landgoed nagelaten aan Graaf van

Nieuwe website Zorgcentrum
Aelsmeer de lucht in!

De prinsen van De Pretpeurders met leden van het allereerste uur.

Thema carnaval: Het is echt waar

Bijzonder jubileumfeest
van CV De Pretpeurders
Sursum Corda bakt dit
weekend weer oliebollen
Aalsmeer - Dit weekend, 19 en 20
november, bakt muziekvereniging
Sursum Corda ze weer bruin, de
oliebollen wel te verstaan. Zoals gebruikelijk worden de oliebollen door
de leden zelf gebakken en verkocht.
De vereniging bakt al ruim 30 jaar
jaarlijks oliebollen. De opbrengst
van de actie is een belangrijke aanvulling van de clubkas. De hele vereniging zal dit weekend druk bezig
zijn met oliebollen bakken en verkopen. Vrijdagochtend vroeg wordt
onder leiding van de voorzitter het
beslag gemaakt, volgens het eigen
Sursum-recept. Daarna gaat een
ervaren ploeg bakkers aan de slag

om de bollen goudbruin te bakken.
Vanaf vrijdagochtend 10 uur worden de verse oliebollen huis aan
huis verkocht. Meestal worden zaterdagochtend de laatste oliebollen verkocht. Een zakje oliebollen
met vijf stuks kost 3 euro. Speciale aanbieding dit jaar: Twee zakken
voor 5 euro. Laat de vers gebakken
oliebollen niet uw deur voorbij gaan
en koop een zak. Hiermee steunt u
muziekvereniging Sursum Corda!
Zijn leden niet aan de deur geweest
of wilt u een bestelling doorgeven?
Bel dan met Annette vanaf vrijdag
via 06-16128449, eventueel even de
voicemail inspreken.

Limburg Stirum die in de oorlogstijd lijdelijk moest toezien dat de
Duitsers er een “Ortskommandatur’ in vestigden. In 1948 overleed
Graaf van Limburg Stirum en in zijn
testament had hij bepaald dat het
landgoed het ‘maatschappelijk nut’
moest dienen. Er werd er een stichting in het leven geroepen die toezicht moest houden op het gebruik
ervan. In de jaren vijftig en zestig
bood het landgoed een thuis aan
Indische repatrianten en in de jaren zeventig werd het omgebouwd
tot een luxe hotel en aan het Rode
Kruis aangeboden die er tot op de
dag van vandaag over mag beschikken en er hun gasten mogen onderbrengen. In het hotel, zowel als in
het hotel in Rheden, worden een
paar keer per jaar speciale vakantie weken georganiseerd. De ene

week is dat voor gasten met een
hoge zorgzwaarte, dat zijn mensen
die dag en nacht heel veel zorg nodig hebben. Een andere week is een
gezinsweek waarin ouders met hun
chronisch zieke of gehandicapte
kind samen van een week vakantie
kunnen genieten. Voor de kinderen
worden dan door een speciaal team
allerlei activiteiten georganiseerd en
kunnen de ouders, als ze willen, iets
anders doen. Het overgrote deel van
de zorg wordt gedaan door vrijwilligers, veelal oud verpleegkundigen
of werkzaam is de zorg. Uiteraard
zijn er ook beroepskrachten aanwezig, want niet alles kan en mag door
vrijwilligers gedaan worden. Vrijwilligers kunnen ook ingezet worden
in de recreatiesfeer of om de bedden op te maken óf te helpen met
andere huishoudelijke zaken. Van
de opbrengst van het verkochte Rode Kruis gebouw is een cheque van
13.000 euro overhandigd aan de
Coördinator Bijzondere Vakanties
van het Rode Kruis. Daarmee zal in
hotel IJsselvliedt een digitaal informatiescherm worden aangeschaft
waarop de gasten door het beeldscherm aan te raken een heel menu
voor zich krijgen over de excursies
die week, het menu van het diner
die dag en nog veel meer. Voor hotel De Valkenberg in Rheden overhandigde men aan de coördinator een cheque met een bedrag van
17.000 euro. Hiervan zullen drie tilliften worden aangeschaft. Wie interesse heeft om een keer een week,
al dan niet samen met partner, tegen een betaalbare prijs voor zo’n
luxe, all in vakantie met totale verzorging als gast te verblijven kan
contact opnemen met Dicky Eveleens via 0297-326534 of Suus Hartmann via 0297-880828. Wie interesse heeft om als vrijwilliger een week
mee te helpen, kan bellen of mailen
naar Ineke Hoogeveen, tel. 328613,
e-mail: gein@planet.nl of jankwak.
rodekruis@jeka52.nl.
Volgende
week een verslag van de overhandiging van de cheque aan de Mappa
Mondo huizen in Wezep en Rijswijk.
Deze huizen bieden een thuis voor
kinderen met een levensbedreigende ziekte. Mappa Mondo kreeg in
totaal een bedrag van 44.000 euro
van het Rode Kruis Aalsmeer.

Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
is het carnavalsseizoen weer van
start gegaan. Dit seizoen is voor
Carnavalsvereniging De Pretpeurders een heel belangrijke, aangezien het met het 44-jarig bestaan
een jubileumjaar is. Het traditionele
elfde van de elfde feest was dit jaar
dan ook heel bijzonder. ‘s Middags
was het al een drukte van jewelste met alle genodigden op de receptie, waar de vereniging ook nog
verrast werd door Show- en Jachthoornkorps Kudelstaart met een optreden. Een flink aantal oud-prinsen
werd herenigd en ook leden van het
eerste uur waren aanwezig. Onder
het genot van een hapje, een drankje en later ook nog een stamppottenbuffet werden er herinneringen
opgehaald en uitgebreid geproost
op de toekomst. Het is deze avond
vaker naar voren gekomen: De enthousiaste groep die nu gevormd is,
staat te popelen om de vereniging
met al haar activiteiten voort te zetten, maar bouwt voort op al het verzette werk van haar voorgangers.
Prinsen en prinsessen
Hoofdactiviteit van de vereniging is
uiteraard het carnaval, en voor dit
feest werden deze avond de nodige
voorbereidingen getroffen. Onder
de opzwepende muzikale begeleiding van DJ Maarten die alle bezoekers op de dansvloer hield, werden
verschillende officiële handelingen
verricht. Een carnaval kan niet zonder een prins, en deze werd op een
smakelijke manier gepresenteerd.
Zonder twijfel is deze man de aangewezen persoon om de vereniging
en heel carnavalvierend Kudelstaart
door dit jubileumjaar te voeren, Mister Carnaval himself, Kees Scholte.
Behalve de presentatie van Prins
Carnaval zijn er in de vereniging wat
wissels geweest en zijn er nieuwe
leden verwelkomd. Jeugdprins Kai
en jeugdprinses Jaimy hebben hun

taken overgedragen aan Victor en
Laurie, na een jaar vol enthousiasme onderdeel te zijn geweest van de
vereniging. Helaas werd na zes jaar
afscheid genomen van de lieftallige
hofdame Melanie, maar gelukkig wil
Anniek haar kroontje en bijbehorende taken overnemen. Thijs en Robbert komen de vereniging versterken, en zo is er ook dit jaar weer een
gemotiveerd team om de vereniging
voort te zetten.
Grote optocht
Ook een thema mag niet ontbreken
en omdat dit zo’n speciaal jaar is
sluit het thema hier volledig bij aan:
Ja het is echt waar, Poelgilderdam
is 44 jaar. Net als alle andere jaren
mag aan alle creatieve verzinsels
gehoor gegeven worden, en met dit
thema ligt de uiting volledig open!
Met name voor de deelnemers aan
de grote optocht door Poelgilderdam is het belangrijk dat zij zich
goed op de hoogte stellen van het
thema van dit jaar. Er moet natuurlijk gebouwd worden aan de wagens! De carnavalsoptocht vindt in
2011 plaats op zondag 6 maart. Om
dit evenement voor iedereen prettig te laten verlopen, wordt aan de
deelnemers een aantal voorwaarden gesteld. Voor deelname aan
de optocht geldt een verplichte inschrijving. Deze dient vóór 20 februari 2011 binnen te zijn, met opgave van contactpersoon en telefoonnummer, aantal en namen van de
deelnemers op de wagen en naam
van de bestuurder. Voorafgaand aan
het carnaval komt de organisatie
langs om te bekijken of de wagen
voldoet aan het thema en de overige voorschriften. Deze voorschriften
worden na inschrijving verstrekt. Inschrijven voor de optocht kan bij het
secretariaat van De Pretpeurders:
Martijn Weering, Duikerstraat 15,
1432 JW Aalsmeer of e-mail naar
secretariaat@pretpeurders.nl.

Aalsmeer - Zorgcentrum Aelsmeer
heeft een nieuwe website, die sinds
vorige week in de lucht is. Op de
website is veel informatie te lezen over alle faciliteiten, die binnen
het zorgcentrum worden geboden,
zowel voor de bewoners als voor
(toekomstige) medewerkers. Maar
ook wat er zoal voor de inwoners
van Aalsmeer en omstreken vanuit het zorgcentrum wordt gedaan.
In samenwerking met de gemeente
Aalsmeer verzorgt het zorgcentrum
vanuit de verskeuken Tafeltje Dek Je
en ouderen kunnen komen eten in
het seniorenrestaurant.
Verder vertelt de website hoe u
thuiszorg kunt krijgen en waar u
moet zijn als u een hulpmiddel nodig heeft. De pagina met “links”
naar andere websites bestaat uit
verschillende categorieën, waardoor
snel, zonder zoekmachine informatie is te vinden over zorg en welzijn.
De website is heel uitgebreid en
toch heel overzichtelijk. Neem eens
een kijkje en wie aanvullende suggesties heeft, kan dit mailen via de
rubriek Contact.
Hoge ogen na onderzoek
In de rubriek nieuwsberichten kan
kennis genomen worden van het resultaat van het laatste Benchmarkonderzoek. In de landelijke Benchmark voor instellingen, die zich bezig
houden met verpleging en verzorging heeft Zorgcentrum Aelsmeer
de Tripple A status behaald. Dat wil
zeggen dat de instelling zeer hoog
gescoord heeft op de drie gebieden, die onderzocht worden, namelijk klanttevredenheid, medewerkers
tevredenheid en bedrijfsvoering. De

OVAK-Soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op donderdag
24 november in het Parochiehuis
aan de Gerberastraat.
De aanvang is 14.00 uur en kaartliefhebbers vanaf 55 jaar zijn van

Benchmark in de zorg is een onderzoek wat landelijk wordt uitgevoerd onder instellingen in de gezondheidszorg. De uitvoering is in
handen van Price Waterhouse Cooper en zij doen dit onder auspiciën
van Actiz, de Koepel van verzorgingen verpleeghuizen en thuiszorg. De
cliënttevredenheid wordt gemeten
door het afnemen van enkele tientallen interviews onder cliënten. De
medewerkers tevredenheid gebeurt
door alle medewerkers schriftelijk
te enquêteren. De bedrijfsvoering
wordt beoordeeld door een kritisch
onderzoek van alle administratieve
gegevens, die binnen de instelling
voor handen zijn en het relateren
daarvan aan landelijke kerngetallen.
Op al deze gebieden neemt Zorgcentrum Aelsmeer, blijkens de Benchmark, een A positie in en zit dus
in de kopgroep. Er zijn tot nu toe in
heel Nederland slechts acht instellingen, die dit resultaat hebben gehaald. Overigens wordt vanuit Zorgcentrum Aelsmeer benadrukt dat
het behalen van de Tripple A status
zeker aanleiding is voor blijdschap
en het organiseren van een feestje,
maar dat het ook het risico heeft dat
je zelfvoldaan achterover gaat leunen. Kwaliteit van zorg en dienstverlening is een dynamisch iets en
je moet er voortdurend voor waken
om een goed niveau te blijven aanbieden. Zorgorganisaties zijn, wat
dat betreft, kwetsbaar en voor hen
geldt zeker het spreekwoord ‘een
goede reputatie komt te voet en
gaat te paard’. De site van het zorgcentrum kan bezocht worden door
www.zorgcentrumaelsmeer.nl in te
toetsen.

harte welkom. Het klaverjassen op
10 november is gewonnen door
Steef Parti met 5536 punten, gevolgd door Nico Maarsen met 5208
punten en Daan Sandee met 5131
punten.
Bij het pandoeren wist Kees van de
Meer met 620 punten de hoogste
eer te behalen, gevolgd door Dora
Wittebol met 615 en Wim Buskermolen met 590 punten.
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Geld voor fietspad Hornweg

Vanavond Raad, Beraad en Raad

Ronald Fransen tijdelijk
raadslid-af voor PACT!
Aalsmeer - De tweewekelijkse bijeenkomst van het Beraad en de
Raad vanavond, donderdag 18 november, begint met een korte raadsvergadering onder voorzitterschap
van burgemeester Pieter Litjens. De
aanvang is 20.00 uur en de fracties
komen bijeen in de raadzaal van het
gemeentehuis. Allereerst wordt stilgestaan bij de dood van oud-CDAraadslid Joop Snoek. Dan volgt een
benoeming en beëindiging van een
tijdelijk toegelaten lid van de Raad.
Ronald Fransen van PACT heeft
aangegeven dat hij wegens ziekte niet in staat is te kunnen functioneren als raadslid. De oud-wethouder heeft een verzoek ingediend om
tijdelijk ontslagen te worden als lid
van de Raad. Een raadslid dat wegens ziekte verhinderd is het raadslidmaatschap uit te oefenen, kan de
voorzitter van de raad verzoeken
hem of haar tijdelijk ontslag te verlenen als uit de verklaring van een
arts aannemelijk is dat hij of zij het
lidmaatschap niet kan hervatten.
Het tijdelijke ontslag kan verleend
worden voor de duur van zestien
weken. Het tijdelijk ontslag wordt
niet gelijkgesteld met aftreden. Het
raadslid, dat vervangen wordt, be-

houdt de raadsvergoeding en de
helft van de onkostenvergoeding.
Ter vervanging van Ronald Fransen gaat Jelle Buisma voor PACT
achter de microfoon plaatsnemen
voor zestien weken. Na het onderzoek van de geloofsbrief vindt in de
Raad de beëdiging van de heer J.H.
Buisma plaats. De Raad eindigt met
het kennisnemen van het ingediende burgerinitiatief inzake de aanleg
van een speeltuin in het Dorp. Na
een korte onderbreking vangt het
Beraad aan met voorzitter Joop van
der Jagt.
FloraHolland en Green Park
Behandelstukken zijn de overeenkomst en vrijstellingen voor FloraHolland voor ontwikkeling en inrichting van terrein Oost in samenwerking met Waterdrinker. Ook op de
agenda de notitie versterking sturingsrelaties Green Park Aalsmeer
Gebiedsontwikkeling. Na weer een
onderbreking begint rond half elf
opnieuw de Raad met 1 behandelstuk, namelijk Jaarplan 2010 Greenpark Aalsmeer. De sluiting is even
voor elf uur gepland. Zowel het Beraad als de Raad zijn toegankelijk
voor belangstellenden.

ingezonden
KCA: kom uit je ivoren toren!
En weer was het zover. Net als in
haar tijd als eenmansfractie voor
D66 in de gemeenteraad, kon Marian Kaaijk het niet laten om te proberen Aalsmeerse Belangen te beschadigen. Dit keer schreef ze onder de dekmantel van voorzitter van
KCA weer een politiek pamflet gericht op beschadiging van het imago van AB; de partij die ze al haar
hele leven lijkt te verafschuwen. Wat
ons betreft, onderstreept dit ingezonden stuk alleen maar dat een
voorzitter van KCA niet uit de politiek moet komen, maar liever gewoon verstand van zaken moet
hebben. In haar stuk spreekt Marian Kaaijk over dramatische bezuinigingen op kunst en cultuur in
Aalsmeer, die ze vervolgens geheel
op het conto van AB schrijft. Wat ze
allereerst vergeet, is dat AB slechts
1 van de 3 partijen in het Aalsmeerse college van B&W is.
De voorgestelde richting voor verandering van het subsidiebeleid is
een voorstel van het gehele college
van B&W, dus inclusief de wethouders van PACT Aalsmeer (haar eigen
partij) en CDA. Maar, daar spreekt
ze natuurlijk liever niet over. Ook inhoudelijk slaat ze de plank mis. De
huidige subsidie van KCA bedraagt
95.000 euro per jaar. Het voorstel
van het college is erop gericht om
de subsidiering van kunst en cultuur in Aalsmeer te hervormen binnen een taakstelling van 75.000 euro per jaar. Uitgangspunt is particulier ondernemerschap waar mogelijk en subsidie waar nodig.
Tevens zet het college in op evenredige subsidiering van alle kunstuitingen. Dit in tegenstelling tot de
huidige situatie waarin KCA bijna
70 procent van haar middelen uitgeeft aan beeldende kunst in Het
Oude Raadhuis. AB vindt beeldende
kunst belangrijk, maar niet belangrijker dan enige andere kunstuiting.

Geluidsschermen
komen er wel

Aalsmeer - Burgemeester en wethouders hebben op dinsdag 2 november besloten het bezwaarschrift

Aalsmeer - De gemeenteraad
wordt gevraagd twee nieuwe investeringen op te nemen in de actualisatie van het Verkeer en Vervoerplan. Het gaat om geld voor een
vrijliggend fietspad langs de Hornweg en parkeerplaatsen in de Ophelialaan. Twee investeringen moeten daarvoor wijken: Bevoorrading
Dorp en schoolroutes, zo geven
B&W aan in de jongste besluitenlijst, van 16 november. De nieuwe
investeringen zullen worden opgenomen in de Lentenota 2011. In totaal behelst het Verkeer en Vervoerplan Aalsmeer 26.8 miljoen euro,
voor uitvoering tussen nu en 2015
van diverse maatregelen. Een groot
deel van de dekking van de kosten komt uit de reserve Bovenwijkse
voorzieningen.

Het Oude Raadhuis bedient een select publiek dat daarvoor op dit moment geen eurocent entree hoeft te
betalen.
Wij vinden dat onnodig en oneerlijk en pleiten voor verandering. Dat
is geen kwestie van een verborgen
agenda, maar gewoon eerlijk delen.
AB staat daarom achter de wens tot
hervorming. Onze wens is dat uiteindelijk meer geld overblijft voor
het uitvoeren van activiteiten en dat
daarnaast een gevarieerd aanbod
op het gebied van cultuureducatie
op poten wordt gezet.
Meer activiteiten leiden tot meer
plezier voor vrijwilligers en bezoekers. Cultuureducatie levert rijkdom
voor kinderen op. Dit is dus geen
kiezersbedrog, maar juist volledig
in lijn met ons verkiezingsprogramma. Daarin schreven we het volgende: ‘Extra geld voor kunst en cultuur is gewenst. AB zal zich inzetten voor verbreding van het cultureel aanbod, bijvoorbeeld op het gebied van podiumkunst. Wat AB betreft mag een eventuele bezuiniging
er zeker niet toe leiden dat een lager budget voor de culturele activiteiten zelf beschikbaar is. AB is er
voorstander van als ook andere partijen dan KCA een kans krijgen om
een grotere rol te spelen.
Lokale initiatieven om te komen tot
meer diversiteit in het culturele aanbod willen wij dus ondersteunen,
ongeacht wie het organiseert’. Helaas hebben we door de bezuinigingen, die ons vanuit Den Haag worden opgedrongen, nu even geen extra geld voor kunst en cultuur. Maar
met iets minder geld kunnen we
door slim te hervormen wel meer
doen!
Fractie en bestuur
Aalsmeerse Belangen

tegen de bouwvergunning voor de
oprichting van geluidschermen ter
plaatse van de Hornweg en de Legmeerdijk langs het tracé van de omgelegde N201 ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden
besluit in stand te laten.

710.000 Euro voor
update plannen
Commissaris van de Koningin van de provincie Noord-Holland Johan Remkes (derde van rechts) en Henk de Vries van
De Vries Scheepsbouw (tweede van links) te midden van het college van B&W van Aalsmeer, v.l.n.r. Ulla Eurich, Gertjan van der Hoeven, Pieter Litjens en Ad Verburg.

Commissaris van de Koningin
onder de indruk van Aalsmeer

Aalsmeer - “Nooit geweten dat er
hier zo’n plas ligt en dat er zoveel
meer in Aalsmeer gebeurt buiten
de wereldberoemd bloemenveiling”,
aldus Johan Remkes, Commissaris van de Koningin van Noord-Holland. Op een schip met dichte kajuit
werd een groot deel van de Westeinderplassen bevaren. Remkes en
zijn gevolg werden uitgebreid bijgepraat over onder andere de Bovenlanden, de Poel, de Scheepsbouwers van De Vries en de vrijwilligers
van de Historische Tuin. Dat de watersport de hoofdmoot vormt van
de toeristische aantrekkingskracht
van Aalsmeer was al bekend, het
is op z’n minst een beetje verwonderlijk dat niet-Aalsmeerders amper enige weet hebben van de enorme watermassa van de gemeente. Amsterdamse vrienden vroegen schipper Joost Kempers of Kudelstaart soms in Friesland lag. “Ze
kennen allemaal de Vinkeveense
plassen, maar van de Westeinderplassen, nog dichterbij huis, hadden ze nog nooit gehoord.” Kortom:
Werk aan de winkel. Liefst éénder-

de van de gemeentelijke oppervlakte bestaat uit water, de Westeinderplassen is het grootste binnenmeer
in de gehele Randstad, zo vertelden
Piet Harting en Marjan Brouwer van
stichting Aalsmeer Westeinder Promotie en Norbert Douqué van stichting Westeinder Zeilwedstrijden aan
de Commissaris. Ook Nico Borgman
en Arie Buijs van stichting De Bovenlanden deden hun verhaal vorige week vrijdag.

Imponerend
Het bezoek aan De Vries Scheepsbouw aan de Oosteinderweg was
ronduit imponerend, zo viel uit de
mond van Commissaris Remkes op
te tekenen. Kapitale schepen worden hier in luttele jaren afgebouwd.
Wie nog ergens 40 tot 60 miljoen
heeft liggen, kan er zijn hart ophalen. De Vries Scheepsbouw bouwt
zeegaande, custom built motorjachten onder de naam ‘Feadship’. Zonder te overdrijven stellen de eigenaren marktleider in dit segment te
zijn. Henk de Vries: “De concurrentie zit in Noord-Europa, terwijl grof-

weg de helft van onze opdrachtgevers uit de Verenigde Staten komt.”
De economische terugval zorgde
voor een complete shake-out in deze markt van luxe schepenbouwers.
De Vries kan er tot nog toe goed in
overeind blijven. De Vries: “De opdrachtenportefeuille is goed gevuld.” Bij een bezoek aan één van de
grote schepen, de Lady Britt, werd
het gezelschap rondgeleid langs
vier dekken. Hier is geen sprake van
goud met marmeren bling-bling,
maar van rustig vormgegeven inrichtingen waarbij smaakvol gebruik
is gemaakt van veel hout.
Historische Tuin
Aan het einde van Remkes werkbezoek was een ontmoeting met een
afvaardiging van de gemeenteraad
gepland in de Historische Tuin. Hier
passeerden de highlights van de
Aalsmeerse politiek de revue, zoals de zoektocht naar ambtelijke samenwerking en de actuele bezuinigingen die Aalsmeer, zoals bijna alle Nederlandse gemeenten, parten
spelen.

Reserve Praamplein verschuift

Aalsmeer - B&W stellen de gemeenteraad voor het restant van de
reserve Praamplein in 2011 toe te
voegen aan de reserve Bovenwijkse
voorzieningen en de begroting 2011
hierop aan te passen in een tussentijdse rapportage van 2011.

Cabaretpad in
Kudelstaart

Bacchus ‘bomvol’ voor
veertiende pianogala!
Aalsmeer - Voor de veertiende
maal vond afgelopen vrijdag 12 november het jaarlijkse pianogala en
opnieuw trok dit evenement vol verrassende optredens veel publiek.
Het was ‘bomvol’ in Bacchus. In het
culturele café kreeg jong en oud de
kans om talent te laten horen. Centraal stond natuurlijk de piano, maar
er werd ook gespeeld op fluit, cello en accordeon en er is veel ge-

zongen. Een scala aan muziekstijlen
werd gebracht en dit leverde een
gevarieerde en interessante avond
op, die, ook traditioneel, afgesloten
werd met een jazzsession. De bezoekers kijken alweer uit naar de
vijftiende editie van dit leuke evenement en wie nog nooit geweest
is: Volgend jaar november toch echt
een keer gaan genieten van veelal
Aalsmeers talent.

Kudelstaart - De commissie naamgeving heeft zich gebogen over namen voor een drietal paden en wegen in de gemeente. Burgemeester
en wethouders kunnen zich vinden
in de voorstellen. De naam ‘Cabaretpad’ gaat toegekend worden aan
het voet- en fietspad, gelegen tussen het Corrie Vonkpad en de parkeerplaats bij het tennispark Kudelstaart. De openbare ruimte tussen de Boerhavehof en de Nobelhof in Kudelstaart krijgt de naam
‘Ad Verschueren Plein’, naar de
oud-wethouder van de gemeente Aalsmeer. De toegangsvaarweg
in Aalsmeer-Oost krijgt de naam
‘Nieuwe Gat’.

BEZUINIG 2,5 MILJOEN IN 10 MINUTEN

Misschien wel de ultieme droom van iedere inwoner van Aalsmeer: het geld van de gemeente uitgeven en verdelen. Alleen is er deze keer
niet meer, maar juist minder geld te verdelen. Welke keuzes maakt u? Wilt u minder geld uitgeven aan het culturele werk, het groen, de
bieb of moet de OZB-belasting omhoog? Laat de Aalsmeerse gemeenteraad en het college van B&W weten waar het met Aalsmeer in de
toekomst naartoe moet. De site met de Begrotingswijzer van Aalsmeer is open vanaf vrijdag 19 november.

Pas het Aalsmeerse huishoudboekje aan op www.begrotingswijzer.nl

Aalsmeer - De integrale Nota ‘actualisering
bestemmingsplannen
Aalsmeer, periode 2011- 2015’ is
behandeld in de wekelijkse vergadering van burgemeester en wethouders. De raad van de gemeente gaat voorgesteld worden in te
stemmen met de nota, inclusief
het plan van aanpak en de globale planning. Verder wordt groen
licht door het college gevraagd om
een bestemmingsreserve ‘actualisering bestemmingsplannen’ in te
stellen voor de dekking van incidentele kosten die voorvloeien uit
de actualiseringsronde van bestemmingsplannen, waarin begrepen de
vervaardiging van bestemmingsplannen en het voorafgaande proces van onderzoek en integrale beleidsvorming. Voor de actualisering
wordt een bedrag van 710.000 euro
in de begroting opgenomen.

1e Laconique
house-avond

Aalsmeer - Zaterdag 20 november is de eerste editie van Laconique, het nieuwe houseconcept in
Aalsmeer. Met Laconique start de
N201 met een nieuwe, classy, volwassen house avond voor iedereen
van 18 jaar en ouder. De naam van
het feest, Laconique, wekt terecht
de indruk dat het om een feest
gaat in ontspannen en classy sfeer,
maar dan wel in N201. Bij elke editie zal veel inspanning gedaan worden om met mooie aankleding elke
bezoeker een prettig gevoel te geven dat uitnodigt om er een lange
en gezellige avond van te maken. Er
is in de regio meer dan genoeg djtalent te vinden en tijdens de eerste editie zullen Nista, Re-Beat, Del
Amor, Di-licicious en Mc Rastalicious de bezoekers los laten gaan op
de beste house, club, latin, dirtyhouse van dit moment. Kaarten zijn
voor 5 euro verkrijgbaar in de voorverkoop bij de C1000 in de Ophelialaan 124, N201 aan de Zwarteweg
90, Deportivo sportwinkel in de
Zijdstraat 80 en Big-L in de Zijdstraat 61. Kaarten aan de deur: 7,50
euro. Zaal open vanaf 23.00 uur.
Meer informatie op internet: www.
laconique.nl en www.n201.nl.

Restauratie van
de Dorpskerk

Aalsmeer - De gemeente heeft een
monumentenvergunning gegeven
voor de restauratie van de Dorpskerk aan de Kanaalstraat. De kerk
is aangemerkt als Rijksmonument.
Renovatie kan alleen worden uitgevoerd met toestemming (vergunning) van de gemeente en de Monumentencommissie
Noord-Holand. Die stemde al in met het plan.
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Ook met automaat leverbaar

Opel Ampera: Prijzen bekend,
reserveren nu mogelijk!

Nieuwe Mazda2 Facelift
nu bij Mazda Donker
Aalsmeer - De nieuwe Mazda2
Facelift, die vanaf nu bij Donker in
de Visserstraat 36 in de showroom
staat, ziet er in vergelijking met zijn
voorganger nog sportiever uit en is
bovendien beduidend comfortabeler en zuiniger. Het nieuw ontworpen front van het gefacelifte model
van Mazda’s stijlvolle B-segment
auto voegt nog meer sportiviteit toe
aan het van huis uit al dynamische
uiterlijk. De Mazda2 Facelift kent
bovendien een verbeterde kwaliteit
van het interieur, een aangepast onderstel en daardoor nog meer rijcomfort.
Omdat alle motoren voldoen aan
de Euro V emissienorm, evenveel
of minder brandstof verbruiken
dan het voorgaande model en minder CO2 produceren, zorgt de Mazda2 Facelift voor lagere gebruikskosten en levert hij meer waar voor
zijn geld. “Toen eind 2007 de huidige Mazda2 gelanceerd werd was
het een regelrechte revolutie in de
auto-industrie”, vertelt Dirk v d Bent,
verkoopadviseur.
“Hij was niet alleen mooi om te zien,
maar ook nog eens 100 kilo lichter
dan zijn voorganger, wat vele voordelen met zich meebracht, zoals
wendbaar, snel, laag verbruik, een
lage uitstoot en bovendien was hij
erg veilig met 5 sterren EuroNCAP.”
Als onderdeel van de facelift krijgt
de Mazda2 het nieuwe Mazda familiegezicht en nieuw ontworpen velgen en is er keus uit 11 carrosse-

riekleuren, waaronder twee nieuwe.
Dankzij een verhoogd kwaliteitsgevoel wordt het toch al uitstekende
interieur verder verbeterd. De nieuwe zwarte meters hebben witte letters en zilveren ringen, passend bij
het nieuwe zwarte stuur met zilveren randen om de knoppen. Het audiosysteem is afgewerkt in zwarte
pianolak met verchroomde accenten, en de ventilatieopeningen en
de schakelaar voor de alarmlichten
zijn zwart omrand.
Uiteraard is de Mazda2 Facelift ook
als GT-M leverbaar met onder meer
speciale side skirts en een achterspoiler op het dak. Er zijn nieuw ontworpen 16-inch lichtmetalen velgen
beschikbaar met een scherper design voor een sportievere indruk en
nieuw ontworpen 15-inch wieldoppen met een dynamischere vorm.
De nieuwe Mazda2 Facelift beschikt
over veel optionele uitrustingen, zoals onder andere automatische verlichting en ruitenwissers, elektrisch
inklapbare, instelbare en verwarmde buitenspiegels, elektrische ramen voor en achter en handmatige
of automatische airconditioning.
“Ook is er een instelbaar snelheidswaarschuwingssysteem leverbaar
als onderdeel van de boordcomputer, dat een waarschuwingssignaal
geeft als de bestuurder de vooraf ingestelde snelheid overschrijdt”, besluit Dirk v d Bent. Voor meer informatie: Tel. 0297-324247 of mail naar
dirk@mazdadonker.nl.

Rabobank Cijfers & Trends

Herman Wijffels: ‘We bevinden
ons op een belangrijk keerpunt’
Aalsmeer - Rabobank Regio Schiphol organiseerde op maandag 8 november een bijeenkomst Cijfers &
Trends in hotel Schiphol A4 voor
ruim 130 accountants, fiscalisten,
advocaten en notarissen uit de regio Haarlemmermeer, Aalsmeer en
Uithoorn. Leo Peeters Weem, directievoorzitter van de bank en Herman Wijffels, hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke verandering, stellen vast dat Nederland aan
de vooravond staat van een belangrijk keerpunt in de economie. Directievoorzitter Leo Peeters Weem blikte kort vooruit op 2011.
“In 2011 mogen Nederlandse bedrijven –behalve de bouwsector– rekenen op voorzichtige plussen in de
omzetwaarde. De industrie, groothandel, transport en zorg groeien
bovengemiddeld. Ook de dienstverlenende sector komt er volgend
jaar redelijk goed vanaf.” Op dit moment trekt vooral de toegenomen
wereldhandel de Nederlandse economie uit het dal. Maar dit herstel
acht Peeters Weem niet bestendig.
“De wereldhandelsgroei zwakt in
2011 naar verwachting af. Ook de
kans dat consumenten hun euro’s
meer laten rollen is niet groot, omdat velen worden geraakt door bezuinigingen. De economische groei
blijft, na een stijging van 1,75 procent in 2010, steken op een plusje van 1,5 procent in 2011”, aldus
Leo Peeters Weem. Vervolgens was
het woord aan Herman Wijffels. Hij
lichtte zijn visie op een nieuwe wereld toe aan de hand van de drie pijlers: financieel-economisch, eco-

logisch en sociaal-organisatorisch.
“Op financieel-economisch gebied
is de consument geschokt door de
huidige situatie. Men verwachtte dat
de systemen van sociale zekerheid
en oudedagvoorziening voldoende zouden werken om de toekomst
met vertrouwen tegemoet te zien.
Dit blijkt nu toch anders te liggen.
Daarom ligt het in de verwachting
dat de consumenten gaan sparen
in plaats van consumeren. Eenzelfde trend is reeds zichtbaar in Amerika. Daarnaast moeten we rekening
houden met een nog strakkere regelgeving. Ook dit zal geen positieve invloed hebben op het economisch herstel.” Vervolgens ging Herman Wijffels nader in op het ecologische aspect. “We zijn en blijven afhankelijk van natuurlijke hulpbronnen. Door de schaarste hieraan stijgen de grondstofprijzen. De prijzen van bijvoorbeeld katoen en koper zijn nog nooit zo hoog geweest.
Deze schaarste zal ook invloed hebben op de resources voor de voedingsmiddelen.” Tot slot de sociaalorganisatorische pijler. “Ook op dit
punt bevinden we ons op een keerpunt. De komende jaren zal er weinig groei ontstaan in de beroepsbevolking. In 2034-2040 krijgen we
zelfs te maken met een teruglopende beroepsbevolking. We moeten
het werk anders organiseren om het
hoofd boven water te kunnen houden. We moeten anders gaan werken en organiseren om de grote
omschakeling te realiseren. Alleen
zo kunnen we toekomstgericht en
weerbaar worden!”

Leo Peeters Weem, directievoorzitter van de bank en Herman Wijffels, hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke verandering.

Hét adres voor afvallen en schoonheid

SlenderYou Beautyworld 12,5
jaar een begrip in Aalsmeer
Aalsmeer - Op 28 november is het
precies 12,5 jaar geleden dat Anette Mulder van Grieken Slender You
Aalsmeer in de Hadleystraat overnam. Dit heugelijke feit viert ze uitgebreid met haar personeel en klanten. Donderdag 25 november is er
een feestelijke receptie, maar heel
de jubileumweek kunnen klanten en
geïnteresseerden vrijblijvend kennismaken met de salon en genieten
van aanbiedingen en feestelijke arrangementen.
Toen Anette in 1998 de sleutel
kreeg, richtte Slender You zich alleen op het slenderen. Dit is een
manier van bewegen, waarbij gebruik gemaakt wordt van gemotoriseerde bewegingsbanken, die de
spieren in een apart gedeelte van
het lichaam activeren. De beweging
van de apparaten verstevigt de spieren in de benen, dijen, heupen, buik,
borst en bovenarmen. Een manier
om overtollige centimeters kwijt te
raken en je fit te voelen, zonder uren
te moeten zwoegen. Anette is gediplomeerd schoonheidsspecialiste
en pedicure en heeft veel ervaring
opgedaan bij andere salons. Ze was
toen pas 27 jaar, maar droomde altijd al van het hebben van een eigen
zaak. Als jonge, maar gedreven ondernemer had ze een vooruitziende
blik en breidde ze Slender You succesvol uit met een schoonheidssalon. Later veranderde ze de naam in
SlenderYou Beautyworld. De naam
zegt het al: ‘afvallen en schoonheid’.
Voor dames en heren
Bij SlenderYou Beautyworld zijn dames én heren welkom. Zeker ook
heren, want er is gestart met een
speciale herenlijn die producten en
behandelingen biedt, afgestemd op
de huid van de man. Door de onlangs afgeronde verbouwing en
nieuwe inrichting zal iedereen zich
snel op zijn of haar gemak voelen. Alles heeft een warme en chique uitstraling gekregen, waarbij
zwart en zilver de boventoon voeren. Je merkt dat persoonlijke aandacht, kwaliteit en goede service
hoog in het vaandel staan. Anette
werkt met een hecht team van spe-

cialisten. Marion werkt al tien jaar
bij haar als pedicure en Patty en
Liza zijn zeer professionele schoonheidsspecialistes. SlenderYou Beautyworld is tevens een erkend leerbedrijf voor stagiaires. Uniek is dat
er iedere vrijdag stagedagen zijn,
waarbij klanten al voor vijf of tien
euro een behandeling kunnen ondergaan bij een stagiaire. Deze speciale tarieven gelden voor bijvoorbeeld het verven van wimpers, harsen, epileren of een minibehandeling. Interessant ook voor scholieren die een goede reinigingsbehandeling van het gezicht willen. Als
huismerken voert Anette de lijnen
van Gatineau en Bergman, die ook
te koop zijn met uitgebreid advies.
Voor nagelverzorging- en behandelingen wordt gebruik gemaakt van
Jessica Cosmetics, waardoor iedere
vrouw of man zelf mooie natuurlijke
nagels krijgt of behoudt.
Ontspannen sfeer
Sinds vier jaar kun je ook terecht
voor het Cambridge Weightplan,
een uitgebalanceerde totaalvoeding van shakes, soepen en repen.
Bij SlenderYou Beautyworld werken ervaringsdeskundigen, die als
geen ander weten dat je bij een dergelijk programma beter begeleid en
gemotiveerd kunt worden, dan het
op eigen houtje proberen. Ook voor
de antirimpelprogramma’s van Bio
Skin Jetting of Ionthoforese, zonder
snijden of injecteren, zonnebank,
bruidsmake-up, Hot Stone Massages en nog veel meer is SlenderYou Beautyworld hét adres. Anette
Mulder weet wat haar klanten willen en biedt een leuke en ontspannen sfeer. Regelmatig kun je er ook
mooie gadgets kopen, zoals sieraden en tassen. Maar ook cadeaubonnen; leuk voor de aankomende
feestdagen. Laat je eens lekker verwennen en loop binnen bij de jubilerende SlenderYou Beautyworld voor
alle mogelijkheden. In de maanden
november en december zijn er feestelijke aanbiedingen. Voor meer informatie: www.syb.uwstudio.nl.
Door Ilse Zethof

Aalsmeer - Nu te reserveren bij
Opel Van Kouwen: De milieubewuste gezinsauto die 40 tot 80 kilometer
nagenoeg emissievrij en elektrisch
kan rijden. Gemak: accu in slechts
drie uur oplaadbaar, eindeloos elektrisch rijden mogelijk. Probleemloos:
actieradius kan worden uitgebreid
tot meer dan 500 kilometer. Ruim:
vijfdeursauto met vier zitplaatsen en
royale bagageruimte. Dynamisch:
fluisterstille trekkracht zorgt voor
sensationele rijervaring. Actueel:
kan nu worden gereserveerd: levering vanaf eind 2011. Elektrische
mobiliteit is een feit. Maar dit is de
eerste elektrisch aangedreven auto
die bovendien een onbeperkte actieradius heeft. Voor de basisversie
geldt in Nederland een vanafprijs
van 42.900 euro, waarin 19 procent
BTW is inbegrepen. Dit komt overeen met de door de fabrikant afgegeven Europese richtprijs. Vanwege de per markt verschillende uitrustingsniveaus kunnen de werkelijke prijzen per land in Europa afwijken. Het Nederlandse volumemodel, met een nog rijkere standaarduitrusting dan de basisversie,
zal in de markt gezet worden tegen
een prijs van 44.500 euro. De Ampera is volgens de huidige overheidsregels BPM- en wegenbelastingvrij. Met deze prijsstelling kiest Opel
voor duidelijkheid richting de klant.
Sommige andere fabrikanten kiezen
er voor de prijsstelling van hun elektrische auto’s te splitsen: een basis-

prijs voor de auto en een leasebedrag voor de accu. Aangezien het
leasebedrag doorgaans wordt onderbelicht, lijkt de prijs daardoor
aantrekkelijk. De leasebedragen
worden echter maandelijks betaald
over een periode van meerdere jaren, zodat de totale kosten overeenkomen met auto’s waarvan de accu bij de verkoopprijs is inbegrepen.
De door Opel gekozen prijsstelling
voorkomt misverstanden door de totale kosten voor het gebruik van de
accu in de prijs te verwerken. Momenteel onderzoekt Opel waar de
voorkeur van kopers naar uitgaat
inzake financiering en leasing van
de Ampera. De uitkomsten daarvan
maakt Opel later bekend. Wilt u een
Opel Ampera reserveren? Dat kan
vanaf nu! U kunt zich aanmelden
op de website van de Opel Ampera
dealer Van Kouwen en zo een ‘e-Pionier’ worden en u bent ervan verzekerd dat één van de eerste exemplaren van u is. Eind 2011 behoort u
tot de allereerste eigenaren van Europa’s eerste praktische, elektrische
gezinsauto.
Bovendien kwalificeert de voorinschrijver zich van een vroege proefrit, deelname aan speciale Ampera-activiteiten en de meest actuele nieuwsupdates. Eind 2011 start
de levering van de Opel Ampera.
Voor meer informatie kunt u terecht
bij één van de Opel vestigingen
van Van Kouwen , zie de website
www.vankouwen.nl.

Gratis Peugeot Winterklaar
controle bij Hans Lammers
Aalsmeer - Peugeot doet er alles aan om u en uw Peugeot veilig de winter door te krijgen. Aanstaande zaterdag 20 november begint bij Hans Lammers het winterseizoen. Dan wordt namelijk de
Winterstartdag gehouden en kunt
u met uw Peugeot terecht voor een
gratis Winterklaar controle. De wintercontrole is een visuele check van
de auto op 28 punten. Na controle en eventuele reparatie(s) krijgt
u een startgarantie tot 1 april 2011.
Hans Lammers zal voor de komende maanden voor alle Peugeot rijders deze controle zonder kosten
blijven uitvoeren. Belt u wel vooraf even voor een afspraak. Eventueel kan na goedkeuring van de auto voor slechts 19,95 euro ook een
Peugeot Assistance contract afgesloten worden. Dit is inclusief dekking voor foutief tanken, lekke band
en verlies sleutel. Een jaar lang kunt
dan rekenen op pechhulp onderweg
in binnen- en buitenland, 7 dagen
per week, 24 uur per dag.
Winterbanden plan
Om goed voorbereid te zijn op glad-

de winterwegen is het verstandig
om nu alvast na te denken over winterbanden. Bij temperaturen lager
dan 7 graden Celsius verbeteren
winterbanden aanzienlijk de grip bij
het rijden en wordt de remweg verkort. Moderne winterbanden bieden
tegenwoordig een prima rijcomfort.
Voor de kosten hoeft u het niet te
laten. Hans Lammers biedt bijvoorbeeld een complete set winterbanden op velgen aan voor een Peugeot 107 voor 449 euro, inclusief BTW
en montage. Heeft u al winterbanden bij de garage liggen? Bel dan
snel om een afspraak te maken om
ze te laten monteren. Uw zomerbanden hoeft u niet zelf mee retour te
nemen, deze blijven bij Hans Lammers in de opslag liggen. Tijdens de
Winterperiode kunt u bovendien bij
Hans Lammers terecht voor allerlei winters voordeel op onder andere accu’s, winterbanden, sneeuwkettingen en nog veel meer. Dus
kom langs voor de Winterklaar controle bij Hans Lammers, De Peugeot dealer voor het Groene Hart met
vestigingen in Aalsmeer, Mijdrecht,
Woerden en Alphen a/d Rijn.

Gratis winterinspectie bij
Nissan Auto Benelux
Aalsmeer - De Winterklaarinspectie-dagen zijn elk jaar weer een
happening bij Nissan Auto Benelux. Dit keer kunnen Nissanrijders
deze gratis check tussen 22 en 26
november laten uitvoeren. Een wintercheck is geen overbodige luxe.
In de wintermaanden heeft een auto meer te verduren dan in de andere seizoenen. Banden, remmen,
schokbrekers, stuurinrichting, verlichting, accu en koel- en ruitensproeiervloeistof, alles wordt kosteloos grondig nagekeken. Tijdens

Producten uit
Israël te koop!
Aalsmeer - Volop keuze aan producten en geschenken uit Israel
worden aanstaande zaterdag 20 november te koop aangeboden in ge-

de Winterklaardagen kunnen bezoekers profiteren van interessante winteraanbiedingen. Onder meer
accu’s, ruitenwisserbladen, winterbanden, sneeuwkettingen, en dakdragers zijn tijdens de actieperiode
zeer aantrekkelijk geprijsd.
Bovendien zijn er volop prijzen te
winnen met als topper een splinternieuwe Nissan Pixo.
Nissan Auto Benelux is gevestigd
aan de Zijdelweg 53 in Uithoorn en
is telefonisch bereikbaar via 0297–
563044.
bouw ‘t Baken in de Sportlaan. Israel-consulente Diny Wichers heet
belangstellenden van harte welkom
tussen 10.00 en 16.00 uur. Voor vragen is zij telefonisch bereikbaar via
020-6455530. Bestellingen worden
overigens gratis thuis bezorgd en
bij aankoop van 25 euro of meer ligt
een gratis kalender klaar.

Lancering Werkgeversservicepunt
Aalsmeer - Als werkgever vragen
over proefplaatsing, speeddaten, regelingen of bijvoorbeeld loonkostensubsidie?
Voortaan is het direct mogelijk om
hier antwoord op te krijgen via het
afgelopen maandag 15 november gelanceerde Werkgeversservicepunt Amstel-Venen. De komende jaren zal er een krapte op de arbeidsmarkt in verschillende sectoren optreden. Vraag en antwoord
moeten meer op elkaar worden afgestemd. Het Werkgeversservicepunt kan hierbij helpen. Hier kun-

nen ondernemers terecht voor alle vragen over opleidingen, vacatures, bemiddeling, scholing en personeel. De lancering vond plaats in de
raadzaal van de gemeente Amstelveen in bijzijn van de wethouders
van de deelnemende gemeenten
Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, De
Ronde Venen, Abcoude en OuderAmstel samen met het UWV Werkbedrijf, officieel het Werkgeversservicepunt. Kijk voor meer informatie
op www.wsp-amstelvenen.nl. Voor
vragen kan gemaild worden naar
info@wsp-amstelvenen.nl.
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Lezing culinair journalist
Onno Kleyn in de bieb

Nog enkele kaarten beschikbaar

Trots van Aalsmeerfeest
deze vrijdag in The Beach
Aalsmeer - Vrijdag 19 november
wordt het derde Trots van Aalsmeerfeest gehouden in The Beach aan
de Oosteinderweg. Toegangskaarten zijn al weken verkrijgbaar en
gaan als warme broodjes over de
toonbank. Publiekstrekkers als de
Tostiband en zanger en entertainer
Bastiaan Hulsbos zorgen hiervoor.
Daarnaast zal wethouder Ad Verburg het feest officieel openen. De
vorige twee edities werden gehouden in de kantine van V.V.Aalsmeer.
Op zich een prima locatie, waar flink
gefeest kan worden. Echter, een
aanbod van The Beach, om het feest
te verplaatsen, sloeg de organisatie van het Trots van Aalsmeerfeest
niet af. Bovendien werkt een locatie, elders dan in de kantine, drempelverlagend. Immers, het Trots van
Aalsmeerfeest is niet alleen bedoeld
voor voetballiefhebbers of leden van
V.V.Aalsmeer, maar voor iedereen
die zin heeft in een flink feest met
goede optredens. Opening Voordat
het feest door optredens zal worden
opgeluisterd, zal wethouder Ad Verburg het feest officieel openen. Hij
is hiertoe bereid gevonden, omdat
een feest van een dergelijk kaliber,
een officiële opening nodig heeft.

Na de opening zal de Tostiband de
sfeer naar grotere hoogten tillen. De
Aalsmeerse Tostiband speelt voornamelijk covers van Nederlandse
en buitenlandse bands en maakt
daar een eigen ‘Tostiband-versie’
van. Ook is in de loop der jaren een
aantal eigen nummers aan het repertoire toegevoegd. De band heeft
inmiddels al twee cd’s opgenomen.
Zanger Bastiaan Hulsbos zal in de
pauze van het optreden van de Tostiband op het podium verschijnen.
Hulsbos, zelf groot fan van Nederlandstalige meezingers en medleys,
is qua stem het best te typeren als
een look-alike van Gerard Joling.
Hoge uithalen en het in extase brengen van het publiek, kan verwacht
worden van de 24-jarige Aalsmeerderbrugger.
Er zijn nog enkele tientallen kaarten verkrijgbaar. Op www.trotsvanaalsmeer.nl zijn kaarten te reserveren, maar ook in The Beach (Oosteinderweg 247a) kan een kaartje
voor dit grootse feest veilig gesteld
worden. Voor maar vijf euro verschaft u zichzelf vrijdagavond vanaf
20.30 uur toegang tot The Beach, alwaar het feest tot in de late uurtjes
door zal gaan.

Goud voor slager Ron Steen
Aalsmeer - Tijdens de vijfentwintigste Nationale Slagers Vakbeurs
op 1 en 2 november in Amsterdam
zijn liefst drie producten van keurslagerij Ron Steen uit de Zijdstraat
door een deskundige jury beoordeeld én bekroond met goud. Om
deze bekroning te krijgen, moet
een product voldoen aan een aantal strenge eisen en wordt het product gekeurd op onder andere het

aanzien, de kleur, consistentie, samenstelling en natuurlijke geur en
smaak. De jury bestaat uit keurmeesters, deskundige worstmakers
en leerlingen van het Slagers Vakonderwijs. Keurslager Ron Steen en
zijn team nodigen u uit om de bekroonde producten te komen proeven in de winkel in de Zijdstraat en
uw eigen oordeel te geven over de
‘gouden’ producten!

Sinterklaaskien in ‘t Dorpshuis
Kudelstaart - Vanavond, donderdag 18 november, organiseert de
Supporters Vereniging Kudelstaart
een sinterklaaskienavond in het
Dorpshuis.
De grote vraag is: Komen sint en
piet deze avond persoonlijk naar het
Dorpshuis? Natuurlijk heeft het inkoop zwartepietenteam rekening
gehouden met het feit dat sinterklaas een kindervriend is.
Dus veel speelgoed prijzen deze
avond en op alle tafels sinterklaassnoepgoed. En, zoals gewoonlijk,

zijn alle prijzen verpakt in schitterend sinterklaaspapier. Na vier ronden een pauze om even op adem te
komen en de kelen te smeren. Daarna wordt verder gegaan met ronde
vier tot en met acht.
Aan het einde van de avond is er de
extra kienronde met altijd een prijs
van ongeveer 125 euro. Dus ook
voor u deze avond de kans om er
een of meerdere prijzen mee naar
huis te nemen.
Komt u ook gezellig kienen? Aanvang is 20.30 uur.

Optreden Jan Leliveld in
Gelredome in Arnhem!
Aalsmeer - Op 11 december staat
de Aalsmeerse zanger Jan Leliveld
in Gelredome. Jan is het afgelopen
half jaar zes keer uitgenodigd om op
te treden in de feesttenten van het
Mega Piraten Festijn. Dit festijn met
optredens van vele artiesten reist
door het hele land en als afsluiting
van deze tour vindt het laatste Mega
Piraten Festijn van dit jaar plaats in
Gelredome in Arnhem op 11 december. Naast Jan treden onder andere
ook Monique Smit, Nick en Simon,
Wolter Kroes, Jan Keijzer en Annie
Schilder, Sieneke, Peter Beense, Lee
Towers, Marianne Weber, Thomas
Berge, 3J’s en Frans Duijts op. Kijk
voor kaarten op www.megapiratenfestijn.nl. Deze dagen is Jan overigens ook heel druk met het opnemen van een nieuw album, dat in
het voorjaar van 2011 zal uitkomen.
Jan gaat half november de studio in
om enkele prachtige nieuwe liedjes in te zingen. Op dit nieuwe album komen ook de hits ‘Marianne’
en ‘Lentekriebels’ en het prachtige
duet ‘Mijn nummer één’ met Mandy
Huydts te staan. De exacte release
datum van het nieuwe album is nog
niet bekend. Het debuutalbum van
Jan, ‘Dit is mijn leven’, heeft maar
liefst 28 weken in de Top 100 gestaan.
De nieuwe single ‘Vriendschap’, die
Jan 19 november gaat uitbrengen,
staat overigens nog op het album
‘Dit is mijn leven’. De single krijgt

een dubbele A-kant, wat inhoudt
dat er twee verschillende tracks op
de single komen te staan. De tweede track is getiteld ‘Vrolijk Kerstfeest’ en is een up-tempo lied. Deze kerstsingle is voor de fans van
Jan ook geen onbekend lied, er is
namelijk een nieuwe tekst gemaakt
op één van de andere tracks van het
album ‘Dit is mijn leven’. De videoclip van ‘Vriendschap’ is al te zien op
youtube, Sterren.nl en TV Oranje. Dit
zijn de live-beelden van het concert
dat Jan vorig jaar gaf in Aalsmeer.
Op de beelden zijn veel Aalsmeerse
gezichten te herkennen, dus ben je
benieuwd surf dan even naar www.
janleliveld.nl om de videoclip te bekijken. Op de website is ook de single ‘Vriendschap en Vrolijk Kerstfeest’ al in de voorverkoop te bestellen.

en servetten in de aanbieding. Heel
uniek zijn de kerst- en nieuwjaarskaarten die door ouderen en vrijwilligers van het Rode Kruis zijn gemaakt van materialen van kaarten
van voorgaande jaren. Die kaarten
worden verknipt en weer tot een
prachtige kaart geplakt. Er zijn verbluffend mooie exemplaren bij Wie
iets aparts wil, moet zeker even bij
de Rode Kruis stand langskomen.
Wegens groot succes wordt ook
de collectie prachtig geverfde zijden sjaals weer te koop aangeboden. Deze sjaals zijn met een speciaal soort stoffenverf behandeld en
dus is elke sjaal uniek van kleur en
motief.

De lezing vindt plaats in de bibliotheek in de Marktstraat op donderdag 2 december van 20.15 tot 22.00
uur. De toegang bedraagt 11,50 euro.
Deze activiteit wordt georganiseerd
door Amstelland Bibliotheken in
samenwerking met het Boekhuis.
Kaartverkoop in de bibliotheek of
via www.amstelland-bibliotheken.nl.

Uniek concept De Meerlanden

Groene warmte voor kas
uit compostering gft-afval
Cadeautjes voor prettige
prijzen bij de Dorcaswinkel
Aalsmeer - In deze dure tijd is het
prettig om een adres te hebben waar
je in de dure december maand terecht kunt voor cadeautjes voor een
prettige prijs. Voor sinterklaas en de
kerstman staat de Dorcaswinkel vol
met allerhande artikelen. Vanaf 50
cent kan sint al slagen voor bijvoorbeeld een aardig cadeautje voor in
de schoen. Maar er is natuurlijk nog
veel meer. Heel veel, soms nog (bijna) nieuw speelgoed, boeken voor
elke leeftijd, elektrische apparatuur,
video’s, cd’s, dvd’s, gezelschapspelletjes en nog veel meer. Het is de
vrijwilligers van Dorcas Aalsmeer
ook weer gelukt een zeer sfeervolle kerstafdeling te maken. Echt
een lust voor het oog, met prachtige kerstarrangementen, maar ook
kaarsen, ballen, kunstkerstbomen,
lichtjes en allerhande andere kerstartikelen. Natuurlijk is er ook voor
de kerstmaaltijd van alles te vinden,
fondue- en gourmetstellen, grilplaten, glazen, bestek, allerhande serviesgoed en uiteraard ook kookboeken. In deze maand van geven en
ontvangen is het extra mooi te we-

ten dat er met uw aankoop mensen
worden geholpen die uw steun heel
hard nodig hebben om een menswaardig bestaan te hebben. De opbrengst van al dit moois gaat namelijk naar projecten van Dorcas Nederland. Buiten dat heeft Dorcas
Aalsmeer ook een aantal families en
granny’s geadopteerd, die hulp krijgen in de vorm van voedsel, kleding
en waar nodig is medische hulp en
eventueel een bijdrage in de kosten voor verwarming van hun onderkomen. Bovendien gaat ook regelmatig een bedrag naar noodhulp,
hulp in crisissituaties. Dan is er ook
nog de Stille Hulp, hier wordt nooit
over geschreven, omdat het anders
geen Stille Hulp meer is. Dorcas
komt met heel veel nood in aanraking en er wordt steeds geprobeerd
daar passende, zo mogelijk opbouwende, hulp bij te geven. Door uw
aankopen wordt dit mede mogelijk
gemaakt! De Dorcaswinkel is te vinden op de Aalsmeerderweg 173a en
is telefonisch bereikbaar via 0297361043. Meer informatie over Dorcas op www.dorcas.nl.

Rijsenhout - Donderdag 11 november heeft afval- en milieubedrijf De Meerlanden in Kwekerij en
Showkas de Arendshoeve ‘groene’ warmte overhandigd aan John
Nederstigt, wethouder Duurzaamheid van gemeente Haarlemmermeer. De wethouder nam de speciale groene ‘John Nederstigt-Boom’
in ontvangst, die in de kas groener
groeit dan ooit. De groene warmte
komt uit compostering van groente- fruit- en tuinafval en verwarmt
vanaf heden de kwekerij. Nog nooit
eerder is broeiwarmte uit compostering van gft-afval nuttig toegepast in Nederland. De Meerlanden
zet hiermee een grote stap op het
gebied van duurzaamheid en geeft
een uniek voorbeeld aan gft-verwerkingsbedrijven wereldwijd. Door
de ‘groene’ warmte uit compostering van gft-afval hoeft de kwekerij niet meer te verwarmen door verbranding van aardgas. De warmte
wordt opgewekt door compostering
van gft-afval van ruim 500.000 bewoners uit de gemeenten Aalsmeer,
Bloemendaal, Diemen, Haarlem-

merliede & Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom,
Noordwijkerhout, Teylingen, Lisse,
Katwijk, Noordwijk, Amstelveen en
Ouderkerk a/d Amstel en bedrijven
uit de regio. De nieuwe composteerinstallatie van De Meerlanden heeft
vijf ‘tunnels’ waarin jaarlijks ruim
50.000 ton gft- afval wordt gecomposteerd, met behulp van bacteriën
en lucht. Ongeveer 70 graden Celsius wordt het in de tunnels waar het
gft-afval ligt te broeien. Deze warmte wordt eerst gebruikt om het eigen
proces te optimaliseren. Warmte van
de ene tunnel gaat naar de andere tunnel, waar het gft-afval vers ingereden is en de bacteriën wel wat
warmte kunnen gebruiken. Daarna is nog zoveel warmte over dat
het een kilometer verderop gebruikt
kan worden bij kwekerij De Arendshoeve. De warmtelevering aan de
Arendshoeve is wereldwijd het eerste demonstratieproject met levering van broeiwarmte op praktijkschaal. Aansluiting van meer glastuinders is haalbaar en wordt momenteel uitgewerkt.

Aalsmeers Harmonie behaalt
eerste prijs op concours
Aalsmeer - Aalsmeers Harmonie
heeft zaterdag 13 november de eerste prijs behaald tijdens het KNFMconcours in Zaandam. In het Zaantheater in Zaandam werden de twee
muziekstukken die de harmonie
speelde, beoordeeld door een jury.
De jury beloonde Aalsmeers Harmonie met voldoende punten voor
een eerste plaats.
Na maandenlang repeteren, was
het afgelopen zaterdag de dag van
de waarheid. Aalsmeers Harmonie
reisde af naar Zaandam voor een
muziekconcours,
georganiseerd
door de KNFM. Aan het concours
deden allerlei orkesten uit het hele
land mee, in verschillende niveaus.
Aalsmeers Harmonie speelt in de
derde divisie van de harmonieorkesten. Tijdens het concours moet een
werk uit de verplichte lijst worden
gespeeld en een werk uit de keuzelijst. Aalsmeers Harmonie begon
haar concours met een inspeelwerk:
Hymn of Brotherhood van Egbert
van Groningen. Dit werk werd niet
beoordeeld. Het volgende te spelen
stuk was Cobra van Jan Bosveld. Dit
muziekstuk bestaat uit vier delen,
waarbij elk deel een ander muzikaal karakter heeft. Het was te merken dat er enige spanning onder de
orkestleden was, want hier en daar
werden wat schoonheidsfoutjes gemaakt. Toch waren de juryleden tevreden over de sfeer in de stukken.
Het tweede en laatste muziekstuk
dat werd gespeeld, was Legend of

a Mountain van Jacob de Haan. Dit
is een verhalend muziekstuk, waarin een kat de hoofdrol speelt. De jury noemde de opbouw van het stuk
mooi en de muzikale intentie was
ook goed. De stemming en de balans zijn verbeterpunten in dit stuk.
Aangezien Aalsmeers Harmonie als
eerste na de middagpauze speelde (14.00 uur), duurde het nog even
voordat de prijsuitreiking plaatsvond. Om 18.00 uur werd uiteindelijk bekend dat Aalsmeers Harmonie
gemiddeld voor beide stukken meer
dan 80 punten had behaald en dus
mocht voorzitter Wilma van Drunen
de eerste prijs in ontvangst nemen.
De Harmonie is heel blij met het behaalde resultaat. Er is de afgelopen maanden ontzettend hard gerepeteerd, met extra groepsrepetities en een dagrepetitie, om zo goed
mogelijk voor de dag te komen op
het concours. Ook mede dankzij een
aantal invallers is dit resultaat tot
stand gekomen. Met de opmerkingen van de juryleden kan Aalsmeers
Harmonie, onder leiding van Maron
Teerds, verder werken aan haar muzikale ontwikkeling.
Na het concours zit Aalsmeers Harmonie niet stil. Er wordt een nieuw
programma ingestuurd voor het volgende concert. Op zondag 9 januari
geeft de Harmonie een nieuwjaarsconcert in de Doopsgezinde kerk in
Aalsmeer. Voor meer informatie over
de Harmonie en haar activiteiten:
www.aalsmeersharmonie.nl.

Sinterklaas, wie kent hem niet?

Sint- en kerstverkoop Rode Kruis
Aalsmeer - Op vrijdag 19 november van 9.00 tot 17.00 uur zal de verkoopstand met superknallers van
het Rode Kruis afdeling Aalsmeer
staan bij de vooringang van supermarkt Hoogvliet aan de Aalsmeerderweg. Na het succes van de verkoping in Kudelstaart twee weken geleden heeft het Rode Kruis
ook nu weer toestemming gekregen van Hoogvliet om een verkoopstand in te richten in de hal. Voor
Sinterklaascadeaus zijn er weer volop warme sjaals, geitenwollen sokken, wollen handschoenen, truien
en nog veel meer te vinden. Voor
de kerst zijn er ook dit jaar weer
heel mooi geborduurde tafellakens

Aalsmeer - Houdt u ervan om met
kerst uitgebreid in de keuken te
staan? Of breekt het zweet u alweer
uit wanneer de feestmaand er aan
komt? Of bent u gewoon geïnteresseerd in gastronomie en culinaire gebruiken? Het maakt niet uit in
welke categorie u valt, bij iedereen
zal de lezing van culinair journalist
Onno Kleyn in de smaak vallen.

Aalsmeer - Wie vorig jaar de lezing van Jaap Roodenburg, oud directeur van basisschool de Hoeksteen, heeft meegemaakt over sinterklaas heeft allang donderdag
25 november in zijn of haar agenda aangekrast. Want, Jaap gaat deze avond allerlei wetenswaardigheden over deze heilige vertellen.
Aan de hand van beeldmateriaal en
anekdotes over het sinterklaasfeest,
worden vragen beantwoord als: Hoe
kon zo’n vreemdeling uit ‘verweggistan’ uitgroeien tot de beschermheilige van onze kinderen, van de zeevarenden, maagden, apothekers en
nog zo’n 30 andere beroepen? Vanwaar al die drukte voor slechts en-

Wintermarkt in
Hortensialaan
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 18 november, wordt in het dagcentrum aan de Hortensialaan de
jaarlijkse wintermarkt gehouden.
Stap in de auto of op de fiets en ga

kele weken? Wat doet die man op
het dak? En waarom op een paard?
En door het slaapkamerraam van
een drietal aardige meisjes gluren,
is voor een heilige toch ook niet zo
gepast. En waarom staat die pontificale geestelijke steeds bij die badkuipen met drie blote jongetjes erin? Vragen, vragen en nog eens vragen. U heeft ze wellicht nog nooit
gesteld. De commissie vorming en
toerusting van de Open Hof Kerk
in de Ophelialaan heeft Jaap bereid
gevonden om nog een avond over
dit onderwerp te praten. De avond
begint om 20.00 uur en is in ’t Baken
in de Sportlaan. Iedere belangstellende is welkom.
even langs, want de bewoners zijn
het hele jaar weer heel creatief bezig geweest. Beschilderd glaswerk
wordt te koop aangeboden, evenals schilderijen, beeldjes, potten en
onder andere poppen en tasjes. Bezoekers worden welkom geheten
met koffie en wat lekkers. De wintermarkt is van 18.30 tot 20.30 uur.
Adres is Hortensialaan 55a.

Boek John Stork: Deel II
Aalsmeer - Deel II van het boek
‘Aan het kind de eer’ van John Stork
is uit. Opnieuw een bundel vol verhalen over belevenissen in zijn
jeugdjaren. In Rijsenhout, maar ook
bij vele Aalsmeerders, is hij een bekend figuur. John Stork, de man van
de grasmaaiers en sinds zijn eerste
boek: De schrijver. Wederom is achternichtje Chantal bereid gevonden
om hem te begeleiden op het, zoals hij zelf schrijft, het nog glibberige pad der literatuur. Ze heeft fouten gecorrigeerd, zinsvorming in
de juiste richting weten te draaien en er, inderdaad weer, een heerlijk leesbaar boek van weten te maken. Wegens nog voldoende inspiratie besloot John Stork om een vervolg te maken op zijn eerste boek.
“De reacties waren zeer goed en dat
zorgt dan toch weer voor het gebruikelijke duwtje in de rug wat soms
nodig is om het schrijfgerei weer op
te maken.” Wederom heeft hij geprobeerd over het kind zijn te vertellen. “Het kind heeft weer de koers
bepaald en zijn gevoel en emoties
in de verhalen gelegd.” In het verhaal ‘De Buurvrouw’ vertelt John
over zijn bezoek bij zijn buurvrouw,
waarvan buurman al jaren zo dood
als een pier is. “Buurvrouw kronkelt
nog als een regenworm, dus ik mag
niet klagen.” Het komische moment
dat kater Kwekker achter een witte muis aanvliegt en buurvrouw hier
zo van schrok dat ze de koektrommel van tafel veegde. En de andere,
helse kant van zijn moeder toen zij
ontdekte dat haar fiets was gestolen door ‘grote’ jongens uit omliggende dorpen. Haar taalgebruik op
dat moment heeft hem vast de oren
doen klapperen, evenals als haar
ijzige houding en haar doeltreffende uithaal met de boodschappentas naar zo’n ‘grote’ jongen die hem
in een klap van z’n brommer deed
vallen. Ze kreeg haar fiets terug en

Postzegelbeurs
in Parochiehuis
Aalsmeer - Niet op 20, maar op zaterdag 27 november om half tien
precies gaat de deur van het Parochiehuis in de Gerberastraat
weer open voor alle ruilers en verzamelaars van postzegels. Neem
boek(en) met dubbele zegels mee

John was beretrots op haar. Thuis
begon ze te huilen van de spanning,
maar John bleef trots. Straatschoffies met toch een klein hartje, zo
bleek verder in het verhaal. Een van
de brommerjongens kwam zijn excuses aanbieden namens de groep
en met z’n allen hadden ze geld bijeen gelegd om een bos bloemen te
kopen. John kreeg een wijze les van
zijn moeder: “Zo zie je maar jongen dat elk mens goede en slechte dingen heeft.” In totaal 23 verhalen, inclusief de hoofdstukken hoe
het schrijven begon en hoe het eindigde (De man legde zijn pen neer
en zuchtte. De klus was geklaard)
vertelt John Stork in Deel II. Inderdaad, weer een klus geklaard. Ook
Deel II is ‘een avondje onderuit’ met
een goed boek. Een must voor Rijsenhoutse en Aalsmeerse boekenkasten!

als je wilt ruilen. Er kan ook gesnuffeld worden in de enorme aantal
vijf eurocent boeken op de verenigingstafel. Hierin zit heel mooi materiaal voor een spotprijs. Er zijn deze dag ook handelaars aanwezig. Er
wordt geen toegang gevraagd. Gewoon even bijpraten kan ook, want
er is een verloting met mooie levende (planten) prijzen. Voor informatie kan gebeld worden naar Cor, tel.
343885 of Sietze, tel. 340257.
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kijkmiddag

De Stellinghof

donderdag 25 november a.s.
van 15:30 tot 17:00 uur

Appartementen

Kom naar de kijkmiddag van De Stellinghof appartementen.
Dé kans om het project te bezichtigen. Voor de 28 koopappartementen is een nieuwe brochure beschikbaar.

Uithoorn www.wonenindestelling.nl

Locatie: bouwterrein De Stelling/Park Krayenhoff
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hoogste punt bereikt!
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Jeugdhandbal

Ondanks goed spel, toch
verlies voor C2 RKDES

Dames FIQAS weer aan kop!
Priscilla Bergman speelde hierin een
belangrijke rol; zij was zowel verdedigend sterk in het midden, als aanvallend aan de cirkel.
Ook Nicky Tier kreeg na afloop
een compliment van haar trainer:
“Meestal is zij scorend heel belangrijk voor de ploeg, deze keer speelde ze bovendien heel slim en wist
keer op keer de cirkelspeelster te
bedienen.” De ploegen gingen rusten bij een 11-9 voorsprong voor FIQAS Aalsmeer, dat er na de pauze nog een schepje bovenop deed.
De ene aanval werd nog mooier uitgespeeld dan de andere en ook de
hoekspeelsters waren razendsnel
en scoorden veelvuldig. Eigenlijk
was FIQAS Aalsmeer op alle fronten gevaarlijk en Quintus kwam er
eenvoudig niet meer aan te pas. En
de uitslag had zelfs nog veel hoger kunnen zijn dan de uiteindelijke 25-17 als álle kansen benut waren. Maar daarover zeurde na afloop
niemand meer, helemaal omdat de
nummer één positie op de ranglijst
weer veilig gesteld was.
Komende zaterdag 20 november
spelen de Aalsmeerse dames thuis
tegen HCV’90 en deze wedstrijd in
sporthal De Bloemhof aan de Hornweg begint om 19.00 uur.

Voetbalwedstrijd tegen SVY

RKAV weet niet te scoren!
Aalsmeer - Het grote manco bij
RKAV is zondag in de wedstrijd tegen SVY duidelijk naar voren gekomen. Je kan aanval op aanval richten op het vijandelijk doel, maar als
je ze niet inschiet levert dat je niets
op. Dat is de tendens de laatste weken bij RKAV. SVY, een club die bepaalt geen hoogvlieger is, presteerde het om reeds na drie minuten op
1-0 voorsprong te komen. Een aanval prachtig door het midden werd
koelbloedig door de nummer acht
van SVY achter doelman van Halm
gedeponeerd.
Alsof er niets gebeurd was, zocht
RKAV koelbloedig de aanval op het
vijandelijk doel, maar weer was er
veel rook maar geen vuur. Er waren heel veel aanvallen op het doel,
maar het resultaat was nihil. Wat de
spelers van RKAV ook probeerden,
het was allemaal zonder resultaat.
Ook de doelman van SVY verstoorde menig RKAV succes. In de achtentwintigste minuut kon SVY weer
juichen. Na een perfect uitgevoer-
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Handbal
Aalsmeer - De dames van FIQAS
Aalsmeer hebben, na de ruime zege bij Quintus 2, de koppositie in de
Eerste Divisie heroverd, mede omdat Bentelo verloor van Olympia.
Maar vooral de eigen prestatie was
sterk. De Aalsmeerse dames hebben het namelijk altijd moeilijk in
Kwintsheul, er was daar zelfs nog
nooit gewonnen. En omdat het eerste team van Quintus niet hoefde te
spelen, werd bovendien gevreesd
dat het tweede ernstig versterkt zou
aantreden. “Er deden inderdaad drie
speelsters uit het eerste mee, maar
wij hebben zelf zo ontzettend goed
gespeeld, dat we geen moment in
gevaar zijn geweest”, aldus een zeer
tevreden trainer/coach Menno de
Klerk na afloop.
“Na de verloren bekerwedstrijd van
vorige week had ik de ploeg op het
hart gedrukt dat ze feller moesten zijn om daar te winnen en dat
hebben ze goed opgepakt. Het spel
was een lust voor het oog.” De eerste helft liet mooi spel zien van twee
kanten, waarbij FIQAS Aalsmeer wel
steeds op voorsprong bleef. Aanvallend werden knappe combinaties
gespeeld en achterin stond een solide, wat offensieve dekking. Daar
was overigens speciaal op getraind.
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de combinatie kon de nummer acht
wederom scoren, 2-0. RKAV moest
nu komen en de ploeg heeft het geprobeerd. Kansen waren er meer
dan genoeg, maar geen doelpunten. Kwam ook nog bij dat Alexander Goes zich moest laten vervangen, en dit bracht geen verbetering in de voorhoede. Stephan van
Halm wist met een paar zeer goede
reddingen een hoger saldo voor de
thuisclub in te dammen. De tweede helft gaf weer een sterk aanvallend RKAV te zien. Veel combinaties maar het beslissende eindschot
ontbrak totaal. Het zou een hele lijst
worden van spelers die het geprobeerd hebben, maar geen van allen wist de doelman van SVY te verrassen. SVY kwam vlak voor tijd nog
op 3-0. En nu? Blijft RKAV de pech
hebben om niet te scoren of komt er
zondag tegen Zwanenburg de kentering? Deze wedstrijd bij RKAV in
de Beethovenlaan in de Hornmeer
begint zondag om 14.00 uur.
Theo Nagtegaal

Les met Jeugdsportpas bij
sportschool Wassanim

Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 13 november zijn zeven kinderen uit
Aalsmeer en Kudelstaart begonnen met hun vier proeflessen via de JSP Sportpas bij sportschool Wassanim. De lessen zijn nog op nog drie zaterdagen van
12.00 tot 13.00 uur. Meer informatie over de lessen is te vinden op www.wassanim.nl of bel met hoofdinstructeur Johan van der Nald via 06-51987470.

Succesvolle koppelwedstrijd
voor RG-gymnastes Omnia
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
vond in Beverwijk een koppelwedstrijd van ritmische gymnastiek
plaats. Alle niveaus doen aan deze
wedstrijd mee. Het is een soort opwarming voor het komende seizoen.
Natuurlijk zet elke gymnast een individuele prestatie neer, maar voor
de eerste wedstrijd van het seizoen
worden alle deelneemsters uit verschillende verenigingen in teams ingedeeld en worden de scores bij elkaar opgeteld. Voor veel meisjes van
SV Omnia 2000 was het de allereerste keer dat ze aan een wedstrijd
meededen. In de ochtend was het
de beurt aan Elise Wanner (3A), Britt
Wagenaar (3A), Dominique Roof
(3C), Juliet Oganisjan (3C), Kirsten
van Gulik (3C), Rosanne Verburg (4)
en Sanne Koopmans(4C).Voor Gabrielle Boomhouwer (4), Sanne Cleveringa (4C), Anahit Oganisjan (4C),
Marta Rentenaar (4C), Manouk v/d
Hoven (4C) en Fleur Redegeld (4C).
Alle meisjes van de categorie 3C en
4C lieten twee oefeningen zien. Een
oefening zonder materiaal en een
baloefening. Er zijn hele mooie in-

dividuele scores behaald. De meisjes van categorie 4 lieten een oefening zonder materiaal en een knotsoefening zien. Dit ging ook heel
goed. De meisjes van categorie 3A
mochten hun oefening met lint en
een baloefening laten zien. Ook hier
hebben de meisjes het uitstekend
gedaan. Een paar meisjes zijn zelfs
in de prijzen gevallen met hun team.
Dominique Roof en Manouk v/d Hoven zaten in het team dat de derde prijs won. Rosanne Verburg zat
in het team dat ‘s ochtends de eerste prijs in ontvangst mocht nemen.
‘s Middags was het de beurt aan Ilse
Huiskens (1B), Fabienne Roof (1C),
Josje Buren (1C), Natasja Rommerts (2B), Kiki du Pau (2C) en Priscilla Rietheide (2C). Deze, toch wel
zeer ervaren dames, draaiden ook
een hele leuke wedstrijd. Zij lieten
oefeningen met touw, hoepel, knots
en bal zien. Priscilla Rietheide wist
met haar team de derde plaats te
veroveren en Fabiënne Roof haalde
met haar team de gouden medaille binnen. Het was een succesvolle
dag voor alle meiden van SV Omnia .

Kudelstaart - Met nog een gematigde berisping door de scheidsrechter vooraf: ‘Jullie zijn wat te laat’,
klonk afgelopen zaterdag het fluitsignaal en werd de wedstrijd tussen
VOC C1 en RKDES C1 gestart. Vliegensvlug wist Roos de bal te pakken
te krijgen. Ze ging de aanval richting
het doel van VOC in waarna het scorebord werd opgesierd met een 0-1
voorsprong. Dit liet VOC zich echter niet zomaar gebeuren. De stand
werd gelijk gemaakt: 1-1. RKDES
bleef overtuigend spelen. Het hele team werd in het spel meegetrokken, goed rond gespeeld, maar
door de sterke verdediging van
VOC werden de kansen voor RKDES om door te breken sterk afgeweerd. Aan het einde van de eerste
helft zag Megan, met haar loeiharde
armzwaai, haar kans toch benut. Op
toch wel een aardige afstand ging
ze over de verdediging van VOC de
aanval in waarna de bal in een, voor
de keeper, onmogelijke hoek werd
geplaatst. Met 6-2 achterstand
werd de rust ingegaan. De peptalk
van coach Pieter had waarschijnlijk
toch het gewenste effect. Het spel
in de tweede helft werd sneller gespeeld en wederom was het RKDES

die een eerste punt scoorde: 6-3. De
ballen vlogen aan beide kanten om
de oren van de keepers, soms raak
en soms mis. Megan zettte met een
laag hoekschot de stand op 8-4. Het
benutten van de hoekspelers blijft
ook een moeilijk aspect. Toch lieten
Roos en Jennifer zien er wel degelijk een geweldige doelgerichte actie van te kunnen maken. De verdediging van VOC werd door Roos de
hoek ingetrokken door de bal van
Jennifer op te eisen. Ze droeg deze
vervolgens weer aan haar over, zodat ze met haar snelle beenbewegingen door het gecreëerde VOCgat kon schieten om de bal loeihard langs de oren van de keeper
het doel in te knallen, 8-5. Ondanks
de nog gemaakte kansen door VOC
(10-5) liet Celine zich nog van haar
beste kant en wist een penalty te
krijgen. Alle ogen waren op het doel
gericht. Zodra het fluitsignaal klonk
nam Celine de aanvalshouding aan
en vloog de bal met een verdraaid
lastige stuiterbal over de voet van de
keeper het doel in, 10-7.
Uiteindelijk werd met 12-7 verloren,
maar teruggekeken kan worden op
een voortreffelijk gespeelde wedstrijd.

Derde Open Bridgetoernooi
Leimuiden - De zes bridgeclubs
van Kaag en Braassem, die samen
meer dan 500 leden tellen, organiseren op zaterdag 20 november voor
de derde keer de Kaag en Braassemdrive waar alle bridgeliefhebbers voor kunnen inschrijven. De
organisatie wil er graag een gezellige dag van maken, waarbij naast
bridge vooral de nadruk ligt op de
ontmoeting tussen spelers. Dat kan
tijdens het spel, maar ook de lunch

biedt hiervoor de gelegenheid. Het
toernooi heeft dit jaar een feestelijk tintje, omdat het wordt gehouden bij het 160-jarig bestaand café
Keijzer aan de Dorpsstraat 30 in Leimuiden. Het toernooi is van 10.00 tot
17.30 uur, zaal open vanaf 9.30 uur,
en de kosten voor deelname bedragen 25 euro per paar inclusief lunch.
Inschrijven kan tot 13 november bij
Nico Jansen, tel. 0172-518888 of
Maria Straeter, tel. 0172-507233.
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Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 20 november
AALSMEER
Zandvoort 1 - Aalsmeer 1
14.30 u
WV-HEDW 2 - Aalsmeer 2
11.30 u
WV-HEDW 3 - Aalsmeer 3
13.00 u
Aalsmeer 4 – RKAV 2
14,30 u
WV-HEDW 14 - Aalsmeer 5
11.00 u
Aalsmeer 6 – Swift 9
14.30 u
ZSGO/WMS Vet.2-A’meer/RKAV Vet.1
12.30 u
Dames
De Meer DA.5 - Aalsmeer DA.1

15.30 u

R.K.A.V.
Aalsmeer 4 - RKAV 2
14.30 u
ZSGO/WMS Vet.2-RKAV/Aalsmeer Vet.1
12.30 u
Beursbengels Vet.1 - RKAV Vet.2
12.00 u
Meisjes
RKAV MB.1 – Muiden MB.1

12.30 u

Jong Aalsmeer United
Junioren
J.A.United A1 - SDO A1
J.A.United B1–Olympia Haarlem B1
HBOK B1 - J.A.United.B2
Concordia B3 - J.A.United B3
J.A.United C1 – Hoofddorp C4
DCG C3 - J.A.United C2
J.A.United C3 – Ankara spor C3

12.00 u
14.30 u
12.30 u
13.00 u
12.30 u
11.30 u
14.30 u

Pupillen
Diemen D2 - J.A.United D1
HBC D3 - J.A.United D2
Hillegom D2 - J.A.United D3
J.A.United D4 – Kon.HFC D6
J.A.United D5 – Roda’23 D10
J.A.United MD.2 - J.A.United D6
J.A.United E1 – Legm.vogels E1
HBC E1 - J.A.United E2
J.A.United E3 – SCW E1
J.A.United E4 – Legm.vogels E7
J.A.United E5 – Kon.HFC E6
J.A.United E6 - HBC E4
SCW E2 - J.A.United E7
J.A.United E8 – HBC E8
J.A.United E9 – Onze Gazellen E8
Roda’23 F2 - J.A.United F1
DIOS F2 - J.A.United F2
Zandvoort F3 - J.A.United F3
J.A.United F4 – DSOV F3
J.A.United F5 – Kon.HFC F8
J.A.United F6 – RKDES F5
DSS F4 - J.A.United F7
Hoofddorp F14 - J.A.United F8
SCW MF.1 - J.A.United F9
J.A.United F10 – Legm.vogels F15M
J.A.United F 11 – Fortius F4

9.00 u
10.15 u
11.30 u
10.00 u
11.15 u
11.15 u
11.00 u
10.15 u
9.30 u
11.00 u
9.30 u
9.30 u
9.00 u
11.00 u
9.30 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
11.15 u
9.00 u
9.00 u
12.00 u
10.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u

Meisjes
Hoogl’rveen MC.1 - J.A.United MC.115.00 u
J.A.United MC.2–Zwanenburg MC.1 12.30 u
J.A.United MD.1–B’veldert MD.4
14.30 u
J.A.United MD.2 – J.A,United D6
11.15 u
J.A.United ME.1 – UNO ME.1
11.00 u
RKDES
RKDES D1 - Sp.Martinus D2
RKDES D2 – Olympia Haarlem D2
Zwanenburg D4 - RKDES D3
DWV D7 - RKDES D4
RKDES E1 – VVA/Spartaan E4
Roda’23 E5 - RKDES E2
Jos/Watergr.meer E5 - RKDES E3
RKDES E4 – AFC E17
RKDES E5 – KDO E4

11.00 u
13.00 u
12.00 u
14.00 u
11.00 u
9.00 u
9.00 u
9.30 u
9.30 u

RKDES F1 – Roda’23 F3
RKDES F2 – Sp.Martinus F1
RKDES F3 – Abcoude F3
RKDES F4 – SDZ F4
J.A.United F6 - RKDES F5
Roda’23 F 10 - RKDES F6
Roda’23 F 13 - RKDES F7
Ouderkerk F 11 - RKDES F8
NFC/Brommer F3 - RKDES F9

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

Dames en meisjes
RKDES DA.1 – Odin’59 DA.1
DSS MA.2 - RKDES MA.1
RKDES MC.1 – Hoofddorp MC.2
NFC/Brommer MD.1-RKDES MD.1
WV-HEDW ME.1 - RKDES ME.1

13.00 u
15.30 u
11.00 u
10.30 u
9.00 u

S.C.W.
ABN AMRO 1 - SCW 1
WV-HEDW 6 - SCW 2
EVC 4 - SCW 3
Kon.HFC Vet.1 - SCW Vet.1
Meteoor Vet.1 - SCW Vet.2
SCW Vet.3 - Overbos Vet.1
SCW Vet.4 – Kon.HFC Vet.4

14.30 u
15.00 u
14.30 u
14.30 u
12.00 u
14.30 u
14.30 u

Junioren
SCW A1 – Almere A1
DIO B2 - SCW B1
Hillegom B2 - SCW B2
SCW C1 – DSOV C2
SCWC2 – Zwanenburg C3

14.30 u
14.00 u
13.00 u
10.00 u
9.00 u

Pupillen
SCW D1 – HBC D1
Legm.vogels D8 - SCW D2
J.A.United E3 - SCW E1
SCW E2 – J.A.United E7
SCW E3 – DSS E 10
DIOS F3 - SCW F1
Concordia F3 - SCW F2
SCW F3 – Alliance’22 F 10

11.30 u
9.00 u
9.30 u
9.00 u
9.00 u
10.00 u
9.00 u
9.00 u

Meisjes
SCW MC.1 – Concordia MC.2
Zwanenburg MD.1 - SCW MD.1
HBC ME.1 - SCW ME.1
SCW MF.1 – J.A.United F9

11.15 u
10.30 u
9.00 u
9.00 u

Zondag 21 november
R.K.A.V.
RKAV 1 – Zwanenburg 1
RKAV 2 – OSV 2
KDO 3 - RKAV 3
RKAV 4 – FIT 2
Buitenveldert 7 - RKAV 5
Roda’23 7 – RKAV 6
Pancratius 10 - RKAV 7

14.00 u
11.30 u
14.30 u
11.30 u
10.30 u
14.30 u
14.00 u

Dames
RKAV DA.1 – Weesp DA.1

11.30 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – Nederhorst 1
RKDES 2 – EDO 3
ADO’20 3 - RKDES 3
RKDES 4 – Kampong 6
RKDES 5 – Roda’23 4
OSC 3 - RKDES 6
RKDES 7 – Ouderkerk 4

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

Junioren
RKDES A1 – Ouderkerk A1
RKDES A2 – Roda’23 A5
Bl.Wit.A’dam B1 - RKDES B1
Roda’23 B2 - RKDES B2
RKDES C1 – Amstelland United C1
RKDES C2 – SDZ C3

12.00 u
12.00 u
12.00 u
14.30 u
10.00 u
10.00 u

Aalsmeer verrast supporters
met 1–0 winst op AFC

Oude én nieuwe glorie, van links naar rechts: Marco, Bak en Jeroen.

Darten in het Dorpshuis

Historische winnaars bij
Poel’s Eye: Bak is back
Kudelstaart - Vorige week vrijdag
is weer gedart in het Dorpshuis van
Kudelstaart. Iedereen was weer van
harte welkom om een pijltje te komen gooien. Er werd weer gestreden op drie niveaus. In eerste instantie begon iedereen op één niveau. Na een ‘natuurlijke selectie’
(poule en een tussenronde) resteerden uiteindelijk later op de avond
dus drie niveaus. De drie niveaus
kregen winnaars met een historisch tintje. Het zou de avond van
Bak worden. Bij binnenkomst bezigde Bak zijn gebruikelijke kreet: I’ll
be back. De back sprak hij zoals gewoonlijk echter uit als bak. En Bak
was terug, hij liet oude tijden herleven. Zijn laatste speelavondoverwinning was alweer vier seizoenen
geleden. Zijn terugkomst aan de top
zat er echter al een beetje aan te komen. De vorige speelavond dat Bak
aanwezig was bereikte hij ook al de
finale. Toen moest Bak nog genoegen nemen met de tweede plaats,
nu won hij dan eindelijk weer eens.
Hiermee breidde Bak zijn overwinningreeks uit tot zeventien gewonnen speelavonden ooit. Bak bezet
daarmee de tweede plaats op de
lijst van de meeste speelavond overwinningen. Onbetwist op de eerste
plaats met vijfentwintig speelavond
overwinningen bleef Marco Cornelisse. Frappant genoeg won Marco
deze speelavond de Extra ronde. Om
het feest compleet te maken was de
winnaar van de Sconeronde ook al
een ‘oude held’. Jeroen van den Helder stond voor de derde keer op
rij in de finale van de Sconeronde.
Na vijf verloren finales in de Sconeronde won Jeroen nu dan eindelijk weer, en wel voor de vierde keer
ooit, de Sconeronde. Jeroen bezet
in de ranglijst allertijden de vijfde
plaats. Hij won acht keer de (‘echte’)
speelavond. Om het verhaal compleet te maken mogen de namen

Sjoelcompetitie
in ‘t Dorpshuis
Kudelstaart - Woensdag 10 november heeft sjoelclub Aalsmeer
weer haar competitie gehouden.
In de hoofdklasse heeft Patrick Haring met 2888 punten gemiddeld
gewonnen.
In klasse A ging de winst naar Mar-

van Rene Kruit en Danny Zorn niet
ontbreken. Zij staan op de gedeelde derde plaats met negen speelavond overwinningen ooit. Met name Danny is een gegadigde om zijn
overwinningreeks uit te breiden. De
kampioen van de afgelopen twee
seizoenen stond op de afgelopen
speelavond voor alweer de derde
keer dit seizoen in de finale. Maar
helaas voor Danny was Bak ‘back
in the front’. Ook de hoogste uitgooi
had een historisch tintje. Ronald
Baars had op de zesde speelavond
van het eerste seizoen al de hoogste uitgooi. Op de afgelopen speelavond lukte Ronald dit voor alweer
de vijfde keer ooit. Met 156 had hij
een prachtige uitgooi. Ook mocht hij
een slinger aan het Mystery Out rad
geven. Wederom viel de ‘jackpot’
niet. Het geld in de Mystery Out pot
is ondertussen opgelopen naar 58
euro. Dit geld kan gewonnen worden door een darter die een uitgooi
van 90 of hoger gooit. Een compleet
overzicht van de speelavond: Winnaar van de speelavond; Bak, runner up; Danny Zorn. Halve finalisten;
Arie van de Eijkel en Roy de Jong.
Kwartfinalisten; Robert Cools Arnold
Sluijs, Tim Maas en Victor van Schie.
Winnaar van de Sconeronde; Jeroen van den Helder, runner up; Rene Verhoeven. Halve finalisten; Ronald Baars en Huib Gootjes. Kwartfinalisten; Nick Dekker, Danny de
Hartog, Gilbert van Eijck en Ilona
Bak. Winnaar van de Eronde; Marco Cornelisse, runner up; Pieter van
Overbruggen. Halve finalisten; Martijn Vos en Ronald van de Meer.
De volgende speelavond is volgende week vrijdag 26 november. De
deur staat wagenwijd open voor alle dartliefhebbers, jong en oud, man
en vrouw, goed of recreatief. De inschrijving sluit om 19.45 uur, deelname kost drie euro en de minimum
leeftijd is 15 jaar.
ry Verhoeven met 2716 punten, in
klasse B naar Petra Houweling met
2645 punten, in klasse C naar Pim
van der meer met 2434 punten, in
klasse D naar Wil van Leeuwen met
2357 punten, in klasse E naar Willem Joren met 2217 punten en in
klasse F naar Mirjam van den Berg
met 2080 punten.
De volgende sjoelavond is donderdag 25 november in het dorpshuis
in Kudelstaart.

Schaakcompetitie

AAS 2 wint ook 2e wedstrijd
Mirjam van Ouwerkerk met startnummer 92 en Marit Plat met startnummer 93.

Atletie, AV Aalsmeer

Mirjam en Marit snelsten
in Dijkgatbos Cross
Aalsmeer - De 26e editie van de
Dijkgatbos Cross afgelopen zondag 14 november in Wieringermeer
was door het natte weer van afgelopen week een zware blubberige editie. Voor het eerst organiseerde AV
Wieringermeer een sprintcross over
2.000 meter. Bij de vrouwen was

Mirjam van Ouwerkerk van Atletiekvereniging Aalsmeer de snelste
in 8.17 minuut. Tweede werd, eveneens AVA-lid, B-junior Marit Plat in
8.26 minuut. Een mooi begin van het
winterseizoen voor Mirjam en Marit.
De derde deelnemer kwam pas een
minuut na Mirjam over de finishlijn.

Sjoelcompetitie
in De Reede

Marry wint bij
ouderensoos

Rijsenhout - De volgende speelavond van Sjoelclub Rijsenhout is op
donderdag 25 november in dorpshuis De Reede aan de Schouwstraat. De aanvang is 20.00 uur en
iedere sjoelliefhebber is welkom.
Het sjoelen op 11 november is in de
hoofdklasse gewonnen door Dirkjan Baardse met 1870, in klasse A
door Rien Ravensberger met 1657,
in klasse B door Gert Lanser met
1766, in klasse C door Annie van ’t
Zelfde met 1550 en in klasse D door
Martje de Graaf met 1516 punten
gemiddeld.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten staan
op het programma. Mensen die
graag willen rummikuppen of hartenjagen zijn ook van harte welkom.
Op donderdag 11 november is het
klaverjassen gewonnen door Marry Akse met 5433 punten, gevolgd
door Geertje Koopstra met 5111
punten en Henk van Wichen met
5019 punten. Het jokeren is gewonnen door Henny en Gerard de Wit,
beiden met 130 punten.

Aalsmeer - Het tweede team van
schaakclub AAS heeft ook de tweede wedstrijd van het seizoen gewonnen. Tegen het tweede team
van Oegstgeest werd het 6,5 - 1,5,
al was de wedstrijd spannender dan
die score doet vermoeden. Boudewijn Eijsvogel had zijn partij vooruit gespeeld en gewonnen, dus op
de wedstrijd avond begon AAS 2
met een voorsprong. Willem Moene had een pionoffer aangenomen,
maar stond onder druk op de damevleugel. Willem wist met enig ruilen
en het op tijd teruggeven van de pion het zwarte initiatief te neutraliseren waarna een uitgedunde stelling
overbleef waarbij de spelers remise een acceptabel slot vonden. Rene Jungen had een venijnig schaakje over het hoofd gezien net na de
opening en moest een pion inleveren. Stug verdedigd won hij de pion terug, maar wit had nog wel een
kleine voorsprong in ontwikkeling
en in het late middenspel gaf dit
nog enige problemen voor Rene.
Wederom moest hij een pion geven,
maar zijn paard was actief genoeg
om niet echt in verlies gevaar te komen; ook hier remise. Invaller Paul
Karis zette een solide stelling op het
bord. Zonder risico te nemen wist hij
een licht betere stelling te bereiken
maar zonder gaten in de vijandige
stelling waren er weinig aanknopingpunten om een aanval te beginnen. Paul nam een veilige weg en
zijn remise aanbod werd geaccepteerd. In de tijdnood fase bleken de
Azen net wat slagvaardiger. Simon
Groot had zich uit zijn wat benar-

de stelling bevrijd en ook hier leek
na veel ruilen de muziek uit de stelling te verdwijnen. Simon dacht daar
anders over en wist dusdanige dreigingen tegen de witte koning te creeren dat dit tot kwaliteitswinst leidde, hierna was de winst voor Simon
eenvoudig. Willem Hensbergen had
een tactisch zware partij voor zich.
Veel dreigingen zorgde bij de overgang naar het middenspel dat Willem een kwaliteit had moeten geven tegen drie pionnen. In het middenspel wist hij zijn stukken net wat
handiger samen te laten werken. In
tijdnood mistte wit het één en ander waardoor het stuk wat Willem
won genoeg was voor de overwinning. Olaf Cliteur stelde de overwinning veilig door in tijdnood erg handig te manoeuvreren waarmee hij
zijn aanval van beslissende wendingen kon voorzien. Om mat te voorkomen moest zwart teveel materiaal
geven waardoor verdere tegenstand
zinloos was. Ben de Leur had in een
partij die rustig begon in een tactische fase een zetje overzien. Zwart
speelde echter niet erg nauwkeurig. In het gelijke eindspel bleek Ben
een stuk nauwkeuriger waardoor hij
alsnog het punt pakte na een promotie combinatie.
Schaakclub AAS schaakt van begin september tot eind mei op de
vrijdagavond in de Doopsgezinde
kerk in de Zijdstraat. Training en les
wordt gegeven van 19.00 tot 20.00
uur, daarna volgt de competitie tot
01.00 uur. Informatie: 0297-324459
of 0297-268954. Homepage: http://
www.aas.leisb.org.

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
stond voor de voetballers van VVA
de altijd beladen wedstrijd tegen
AFC op het programma. Het werd
een wedstrijd met twee gezichten.
Een eerste helft met een sterk aanvallend Aalsmeer met dito kansen,
waarvan er slechts één werd benut.
En een tweede helft waarin AFC
de wedstrijd bepaalde, maar waarin Aalsmeer keeper Sander Bakker tot grote hoogte groeide en enkele zekere doelpunten voorkwam.
Aalsmeer begon met Tim Millenaar
in de basis ten koste van Sergio Pregers. Met drie spitsen voorspelde
dit meer aanvallend voetbal. AFC
begon behoudend met twee spitsen
en liet de vleugels open. Daarvan
profiteerde vooral vleugelverdediger
Jeffrey Blikslager van Aalsmeer door
voortdurend vrij op te komen en de
spitsen Peter Neuvel, Ilker en Salih
Yildiz aan het werk te zetten. Nadat
Aalsmeer al in de eerste minuut gevaarlijk was met een corner, die net
over het doel vloog, was in de rebound Yamar Hashemi van AFC die
gevaarlijk kon opkomen. Zijn schot
ging naast. Peter Neuvel was in de
4e minuut dicht bij een doelpunt.
Op zijn daverende knal moest keeper Peter v.d. Linden gestrekt gaan
met een corner tot gevolg. De gebroeders Yildiz waren bij tijd en wijle niet te stoppen. Jorik Dopmeijer
en Louis Stam moesten regelmatig ten koste van overtredingen de
boel zien te klaren. In de 17e minuut
wurmde Peter Neuvel zich langs
Ramon Scholten en Thijs Gerritsen.
Zijn schot vanaf de achterlijn ging
millimeters voor langs. De Aalsmeer
aanhang ging er eens goed voor
staan en steunde vocaal hun elftal.
AFC hanteerde rond de 20e minuut
de botte bijl en scheidsrechter Vincent Roeleveld moest dan ook twee
keer geel trekken binnen de minuut
voor AFC. Uit een goede aanval in

de 27e minuut opgezet door Tim
Millenaar kwam een doelpunt. De
crosspass van Peter Neuvel over de
breedte bereikte Ilker Yildiz, die met
een schijn beweging zijn man liet
staan. Vanaf de achterlijn trok hij de
bal voor op Salih Yildiz die opspringend doelman v.d. Linden kansloos liet met zijn schot, 1–0. Een verdiende voorsprong op dat moment.
Bij een sporadische uitval van AFC
moest Sander Bakker handelend
optreden op een schot van Christiaan Uittenbosch, maar hij bokste de bal uit zijn doel. Uit een voorzet van Ilker Yildiz in de 35e minuut
kwam Peter Neuvel met zijn schot
net te kort en ging rakelings naast.
De grootste kans op 2–0 kwam in de
40e minuut. Uit een mooie actie van
Salih Yildiz op links kwam de bal
perfect op de schoen van Stefan v.d.
Dussen. Vrij voor doel met het uitzoeken van een hoek schoot hij de
bal tot verbijstering van het publiek
naast. Het was nu AFC dat de toon
aangaf. Een harde inzet van Thomas Heemskerk in de 63e minuut
werd goed gepareerd door Sander Bakker. Bij een opstootje in de
69e minuut moesten Thomas Harte van Aalsmeer - net 4 minuten in
het veld - en Christiaan Uittenbosch
van AFC met rood de kleedkamer
opzoeken. Met 10 tegen 10 bleef
de wedstrijd open, maar AFC ging
daar beter mee om dan Aalsmeer.
De laatste 12 minuten was er maar
één man die de wedstrijd bepaalde en dat was keeper Sander Bakker. Wel zeker 4 maal voorkwam hij
een doelpunt in deze voor Aalsmeer
hectische minuten. Maar de 3 punten bleven in Aalsmeer. VVA heeft
weer aansluiting bij de middenmoot.
Aanstaande zaterdag 20 november
wacht een uitwedstrijd tegen Zandvoort. Aanvang: 14.30 uur.
Jack van Muijden

Korfbalcompetitie

Fluks in de zaal ook maatje
te groot voor VZOD
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
is de zaalcompetitie voor VZOD/
vdBoon 1 weer van start gegaan.
VZOD komt in de zaal uit in de derde klasse met een enorm scala aan
titelkandidaten en trof het niet. De
eerste wedstrijd van het zaalseizoen
moest het aantreden tegen Fluks 1
uit Noordwijk. Fluks, die op het veld
ook tegen VZOD/vdBoon uitkomt
en die wedstrijd met winst wist af
te sluiten, begon niet goed aan de
wedstrijd. VZOD, met Nils en Anika
van Os, Arjan de Boer en Michelle
van Leeuwen in de gelederen door
afwezigheid van de vaste basisspelers, trok in het begin van de wedstrijd moedig ten strijde tegen het
fysiek sterke Fluks wat na tien minuten resulteerde in een verdiende
2-4 voorsprong.
Toen braken er minuten aan waar
VZOD de weg kwijt raakte en achter de feiten aan begon te lopen. Het
missen van de kleine kansen en het
niet hebben van de afvang bracht
Fluks weer terug in het zadel. VZOD
gaf niet op maar vergat te scoren en
zo gebeurde het dat met nog 10 minuten te spelen in de eerste helft
Fluks een comfortabele voorsprong
opbouwde en met een stand van
10-6 in het voordeel ging rusten. De
tweede helft bleef VZOD/vdBoon
achter Fluks aan lopen en kon de
achterstand, opgelopen in 10 minuten eerste helft, niet meer omgezet
worden in winst. Hierdoor stond na
het laatste fluitsignaal de stand 1813 op het scorebord.
Na de wedstrijd sprak coach Klaas
Bosman over een terechte uitslag: “Fluks is gewoon een maatje

te groot. Maar gelet op hoe er invulling is gegeven aan de wedstrijd
en de taken ben ik heel optimistisch
voor de komende wedstrijden.” Voor
VZOD was het een magere start van
de zaalcompetitie doordat slechts 2
van de 10 teams de winst naar zich
toe trokken. Alle uitslagen: Fluks
1-VZOD 1 18-13, Fluks 2-VZOD 2
13-10, VZOD 3-Avanti 5 8-19, Badhoevedorp A1-VZOD A1 11-12,
VZOD B1-Rapid B1 3-15, Madjoe
C1-VZOD C1 10-5, VZOD D1-TOP
D3 3-5, Fiducia E2-VZOD E1 6-2,
VZOD E2-Luno E3 5-2, Helios F1VZOD F1 3-1.
Josine Verburg zorgt voor goed begin met twee treffers.

Zaalvoetbalcompetitie

Midi’s wint topper ZABO
Aalsmeer - Op zaterdag 13 november is de ZABO competitie
in sporthal de Bloemhof voortgezet met speelronde 5. Op het programma stond ondermeer de topper tussen Sportcafé de Midi’s en
DGL. Beide teams (vorig seizoen 1e
en 2e in de eindstand) hadden de
eerste vier wedstrijden gewonnen.
Het publiek zag een aantrekkelijke partij met zaalvoetbal van hoog
niveau. Het duel bleef tot ver in de
2e helft spannend. Bij de stand van
4-3 scoorde de Midi’s op fraaie wijze en de marge van 2 goals bleek
voldoende. Er volgde nog een pittige
slotfase waarin Sportcafé de Midi’s
de eindstand bepaalde op 6-3. De
openingswedstrijd van ronde 5 ging
tussen Piller Sport en Accon. Piller Sport liep in de 1e helft makkelijk uit naar een 4-1 voorsprong. Accon revancheerde zich en liep in de
2e helft goed te spelen. Piller Sport
won tenslotte nipt met 5-4 mede
dankzij sterk keeperswerk van Casper Verschueren. Hierna trad Amsec Beveiliging aan tegen LEMOgaat-los. In de 1e helft bouwde LE-

MO-gaat-los een 0-3 voorsprong op
maar dit leidde niet tot een overwinning. De wedstrijd eindigde met een
puntendeling (4-4) omdat Mike van
Bommel nog 4x scoorde voor Amsec. De wedstrijd tussen LEMO en
Schijf Grondboringen bleef eveneens spannend tot het laatste fluitsignaal. Schijf gaf in de slotfase de
zege uit handen. LEMO wist in de
laatste minuut 2x te scoren en won
de partij met 8-7. Na de topper tussen De Midi’s en DGL volgde de
slotwedstrijd tussen Café Johnny’s en Sporting Uithoorn. Laatstgenoemd team boekte een 2-5 zege. De wedstrijden stonden ditmaal
onder leiding van de arbiters Martin
Ammerlaan, Peter Meyer en Mike
van Miltenburg. De zesde speelronde volgt op zaterdag 27 november,
wederom in de Bloemhof.
Stand na ronde 5:
Sportcafé de Midi’s 5-15, DGL 5-12,
LEMO 5-9, Sporting Uithoorn 5-7,
Schijf Grondboringen 5-7, Café Johnny’s 5-6, Accon 5-6, Amsec Beveiliging 5-4, LEMO-gaat-los 5-4, Piller Sport 5-3.
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Winst bij HA R&O opsteker
voor FIQAS Aalsmeer
Aalsmeer - De mannen van FIQAS
Aalsmeer hebben afgelopen zaterdag twee belangrijke punten behaald bij het Rotterdamse HA R&O
en zo aansluiting behouden bij de
top zes. “En dat was ook wel even
nodig”, aldus trainer/caoch René Romeijn. “We hadden acht weken gehandbald en daarin nogal grillig gespeeld. Er zijn wedstrijden geweest die we niet hadden
hoeven verliezen en dan hadden
we nu gewoon tweede of derde gestaan. Maar dat is nu eenmaal inherent aan het spelen met een jonge groep. Voor deze wedstrijd ben
ik echter wel even teruggevallen op
een aantal wat oudere, meer ervaren spelers, zoals Serge Rink, Ruud
Neeft en keeper jeffrey Groeneveld.
Dat was een bewuste keuze, want
ik wilde weer in een goed spiraal
omhoog komen. We willen namelijk wél de kampioenspoule halen.
De verschillen in de top zes zijn immers klein, iedereen kan van iedereen winnen en dus waren deze punten belangrijk.”
De keuze van Romeijn pakte goed
uit: De dekking, met Rink en Rodrigo Huttinga in het midden, stond
goed en dat gaf de ploeg vertrouwen. En het was dat er twee penalty’s én vijf open kansen werden gemist, anders was de ruststand veel
hoger uitgevallen dan de uiteindelijke 13-12 voorsprong voor FIQAS
Aalsmeer. Na de pauze werd wat
zorgvuldiger met de kansen omgesprongen en zo groeide de voorsprong van de Aalsmeerders naar
vier doelpunten en met een minuut
of vijf te gaan zelfs naar een marge van zes. Ook Djordje Stevanovic werd ingezet en bleek een meerwaarde voor de ploeg. Het werd uiteindelijk een 28-25 overwinning
voor FIQAS Aalsmeer. “Een goede opsteker”, aldus Romeijn, “dat
de komende weken vertrouwen en
een goed gevoel moet geven voor
de twee Europacup ontmoetingen
met het Franse Tremblay én daarna
het vervolg van de competitie.” Aan-

Zwemmen

Weer veertiende plaats voor
Oceanus in competitie

staande zaterdag 20 november is de
wedstrijd in Frankrijk, zaterdag 27
november komen de Franse handballers naar sporthal De Bloemhof
aan de Hornweg. Deze wedstrijd begint om 20.30 uur.
Inhaalwedstrijden
In verband met de wedstrijden om
de Cup Winners Cup, de komende
twee weekenden, moet een tweetal
competitiewedstrijden van de heren van FIQAS Aalsmeer op een ander tijdstip worden ingehaald. Voor
de thuiswedstrijd tegen AHV Swift,
die gepland stond voor 27 november is inmiddels een nieuwe datum geprikt. De wedstrijd wordt ingehaald op dinsdag 11 januari 2011
om 20.00 uur in De Bloemhof. Voor
de uitwedstrijd bij Kras/Volendam,
oorspronkelijk ingedeeld op zaterdag 20 november, is nog geen nieuwe datum vastgesteld, maar ook die
ontmoeting gaat waarschijnlijk pas
in januari gespeeld worden.
Mee naar Emsdetten?
Sterspeler Jeffrey Boomhouwer (vorig seizoen nog topscorer bij FIQAS
Aalsmeer) speelt sinds dit seizoen
voor het Duitse TV Emsdetten. Voor
wie het leuk vindt om hem daar een
keer in actie te zien, wordt op donderdag 23 december een busreis
naar Emsdetten (net over de grens
bij Enschede) georganiseerd. Wil
je mee en zien hoe Jeffrey het doet
bij zijn nieuwe club? Meld je dan
aan (uiterlijk 30 november) bij Erik
van der Voort: erik@multisupplies.
nl. Vermeld er even bij met hoeveel
personen je mee gaat en als je ook
een (gratis) supportersshirt wilt ontvangen, geef dan ook even je maat
op. Voor de busreis op 23 december
is het om 14.45 uur verzamelen bij
de Bloemhof, de wedstrijd TV Emsdetten tegen HC Aschersleben begint om 19.30 uur. De kosten zijn
15 euro per persoon en dit bedrag
is inclusief entreekaart. Een unieke
kans om Jeffrey te zien spelen in de
Bundesliga: mis het niet!

Springers van SV Omnia
klaar voor halve finale
Aalsmeer - Zaterdag 13 november
stroomden rond 0900 uur springers
van diverse verenigingen de Proosdijhal binnen. Deze laatste plaatsingswedstrijden waren extra spannend, omdat er nog teams waren
die zich naar de halve finale konden
springen. Nadat ze allemaal warm
gesprongen waren, startte de wedstrijd om 10.30 uur. Alle teams waren uiterst scherp. Gestart werd met
Team D5 bestaande uit Ebbie, Mila, Nikita en Sanne van V. De meiden hebben laten zien dat zij in hun
categorie wederom de beste waren.
Ze behaalden de eerste en zijn dus
verzekerd van een plaats in de halve finale. Het tweede D6 team, vertegenwoordigd door Esther, Govert
en Sabine, heeft keurige oefeningen
laten zien. Ze werden beloond met
een tiende plaats. Daarna was het
de beurt aan team E7 met Sybine,
Eliane, Naomi en Serena, gevolgd
door team E8 met Donnatella, Sanne S, Joyce en Tanja. Deze teams
komen tegen elkaar uit, maar wisten de jury te overtuigen dat ook zij
erbij hoorde, E7 werd tweede en E8
derde. Team E9, het jongens team
van Omnia met Lars, Don, Matthi-

as en Cody, heeft hun uiterste best
gedaan. De heren eindigden op de
zesde plaats, Team E11 met Sam,
Bonita en Marcella liet ook goede oefeningen zien, maar eindigde op de tiende plaats, Het laatste
team, E10 met Daphne, Wendy, Kalina en Denise eindigden na drie rondes op de twaalfde plaats. De drie
laatst genoemde teams hebben net
niet voldoende punten bij elkaar gesprongn voor een plaats in de halve finale. Verrassende finalisten zijn
twee teams van SV Omnia: C3 met
Daphne, Maaike en Sophie en C4
met Danischa, Max en Marvin. Beide teams waren uitgeschakeld voor
deelname aan de halve finale, maar
door kordaat optreden vanuit de PG
trampoline gaan zij direct door gaan
naar de finale.
De teams, die zich hebben geplaatst
hebben voor de halve finale, verzamelen zich op zaterdag 27 november in de Proosdijhal in Kudelstaart.
Iedereen is van harte welkom om te
komen kijken, want uiteraard hebben de springers supporters nodig
om ze op weg te helpen naar Oss
waar de finale gehouden gaat worden.

Spelletjes op kinderboerderij
Aalsmeer - Wie zoet is krijgt lekkers! Bij kinderboerderij Boerenvreugd zijn zondag 21 november
heel veel leuke spelletjes te doen.
Alle spelletjes staan in het teken van
sinterklaas.
De spelletjes kunnen worden gedaan van 14.00 tot 15.30 uur. Sin-

terklaas heeft beloofd dat er twee
zwarte pieten komen, die heerlijke pepernoten uit zullen delen. Ook
bij slecht weer gaan de spelletjes
door, de grote feesttent zal dan worden opgezet. De toegang tot de kinderboerderij in de Beethovenlaan is
gratis.

Dierenbescherming Aalsmeer e.o.
konden de kinderen meedoen aan
de kleurplatenwedstrijd waarbij regionaal extra aandacht werd gevraagd voor het varkentje, die voor
de gelegenheid onder andere symbool stond voor het Beter Levenkenmerk van de Dierenbescherming. (www.beterleven.dierenbescherming.nl). Door vele enthousiaste kinderen is Duitje (een varkentje) daardoor kleurrijk in het zonnetje gezet. Duitje kan meer dan tevreden zijn: Een gevuld zakje met
15.001 euro als opbrengst van de
collecte en vele ontvangen kleurrijke tekeningen. Een knorrende dank
aan alle collectanten én deelnemers
aan de kleurplatenwedstrijd!

Aalsmeer - Uitslag bridgeclub
Strijd en Vriendschap, speelavond
op 9 november.

Zuidooster maakt lampionnen
De kinderen van groep 1/2 van obs de Zuidooster hadden ook dit jaar weer
een prachtige lampion gemaakt. Op 11 november, Sint Maarten, trokken de
jongens en meisjes er op uit om langs de deuren te gaan. Ondanks het slechte weer hebben ze een geweldige avond gehad en best heel veel snoep opgehaald!

Zegelkids houdt clubavond
Aalsmeer - Vrijdagavond 19 november komt de Zegelkids, de club
van jeugdige postzegelverzamelaars, weer bij elkaar in het Parochiehuis aan de Gerberastraat 6.
Wat gaan zij deze avond doen? Het
thema is ‘kerst’. De kids gaan zelf
een kerstzegel ontwerpen. De ontwerpen worden dan gejureerd door
de oudere verzamelaars op 13 december. De winnaar wordt dan op
14 januari bekend gemaakt. Voor
de jeugd is er altijd de jeugdpuzzel
met maximaal 10 vragen. Daar kan
je punten mee verdienen. Maar ook
met andere opdrachten. Met deze punten kan je later op de jeugd-

veiling (in december) postzegels kopen. Mooier kan het niet. Het kost
dan geen geld om aan postzegels te
komen. Ook gaat de vereniging een
jeugdveiling voorbereiden. Maar je
kunt ook fijn snuffelen in dozen vol
met postzegels. Ook leren de jongens en meisjes waar ze op moeten letten bij het zoeken naar postzegels. Pret maken met postzegels.
Kom ook vrijdagavond om 19.00 uur
naar het Parochiehuis. In verband
met de kerstvakantie is de volgende
bijeenkomst verzet van 17 naar 10
december. Wie meer informatie wil,
kan contact opnemen met Ellie via
361819 of Saskia via 569660.

Drumfanfare Melomanie van
Sint Maarten naar Sinterklaas

Speelavond bij
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 22 november houdt buurtvereniging Allen
Weerbaar de volgende speelavond.
Klaverjassen en jokeren staan op
het programma en kaartliefhebbers
zijn van harte welkom.
Er wordt gespeeld in buurthuis ’t

Middelpunt in de Wilhelminastraat
vanaf 20.00 uur.
Kaarters worden verzocht om 19.45
uur aanwezig te zijn. Het klaverjassen tijdens de vorige speelavond is
gewonnen door mevrouw A. Van
der Stroom met 5308 punten, gevolgd door mevrouw M. Joore met
5132 en de heer A. Groenendijk
met 5082 punten. De beste jokeraar
bleek mevrouw J. De Vries met 104
punten.

de 400 wissel en de 200 vrij. Daarnaast zwom Robert Rohaan alle afstanden (dus ook nog 100 vlinder
en 50 school), waarop Jos Vergeer
de andere puntenzwemmer werd.
Istvan Spaargaren en de doorgeschoven Thomas Verouden werden de verantwoordelijken voor de
400 vrij en100 school, hoewel op de
laatste afstand Stanley Moolhuijsen
van zich liet horen. Jeffrey Reijnders en Wessel de Jong namen de
200 rug en 100 vlinder voor hun rekening. In hun eigen leeftijdsgroep
zwommen de junioren 200 wissel en
100 vrij. Het leverde in ieder geval
NJK limieten op voor Bart Sommeling, Michelle Meulenbroek en Rick
de Mercado. Bij de jongste leeftijdsgroep was Oceanus ruim vertegenwoordigd. Liefst drie estafetteploegen gingen te water en er werden
diverse persoonlijke records verbeterd. Als de stand ook na vier wedstrijdrondes zo blijft (14e plaats) zal
net als vorig jaar in april een promotie/degradatiewedstrijd
gezwommen moeten worden. De nummers
12, 13 en 14 van de hoofdklasse komen dan uit tegen de nummers 2, 3
en 4 van de A-klasse. De beste drie
gaan door in/naar de hoofdklasse,
de anderen naar de A-klasse.
Aage Vermeuren, goede prestatie op
200 rug.

Bridgeclub Strijd en Vriendschap

Duitje en Lulu-May Verbeek!
Aalsmeer - Een broertje van Duitje heeft een driesterrenverblijf gevonden in Kudelstaart en wel bij
de winnares van de eerste prijs van
de kleurplatenwedstrijd Duitje: Lulu-May Verbeek. “Net een schilderij met heldere kleuren en glittertjes,
waarin Duitje het duidelijk naar zijn
zin heeft”, aldus de DB-jury.
Naast een pluche Duitje won LuluMay een 1-jarig lidmaatschap van
de Kids for Animals, de jeugdafdeling van de Dierenbescherming. De
tweede prijs is gewonnen door Lotte v/d Meijden uit Vinkeveen. Zij
heeft, naast een lidmaatschap, een
Ikki (symbool van de Kids for Animals) en een speelschort gewonnen. Tijdens de collecte 2010 van de

Aalsmeer - Net als in de vorige
ronde was er aan het einde van de
zwemdag een veertiende plaats op
de ranglijst voor de ploeg van Oceanus. Maar dit keer was de stemming
anders: de goede resultaten van de
clubkampioenschappen van vorig
weekeind konden door de meeste zwemmers niet worden herhaald.
Positief waren de prestaties van Inge Nieuwenhuizen, Istvan Spaargaren (400 vrij), Stanley Moolhuijsen, Aage Vermeeren en Robin Pagano Mirani (200 rug). In de sterke poule met AZ&PC Amersfoort,
PSV Eindhoven en DAW Alkmaar
waren er maar een paar podiumplaatsen: Dennis Weening won de
50 school (clubrecord), maar moest
later ziek afhaken, Daan Sommeling
werd tweede op de 100 rug, Jeffrey
Reijnders tweede op de 100 vlinder,
Eva van der Born en Rick de Mercado derde op de 100 vrij en er waren derde plaatsen voor de jongensestafette op de 4x200 vrij (Jeffrey Reijnders, Martijn de Mercado,
Wessel de Jong en Thomas Verouden met 8.44.66, tevens goed voor
een clubrecord) en de mixed estafette met Dennis Weening, Lianne Bouwmeester, Anouk van Noord
en Daan Sommeling. Het zware programma met 400 wissel bij de senioren en 400 vrij in de leeftijdsgroep er net onder zorgde ervoor
dat er met name bij de dames veel
geschoven moest worden. Gelukkig
kwam er hulp via de polodames Inge Nieuwenhuizen en Marieke Weijers. Ondertussen namen Danique
Gielen en Chantal Grove de zware
nummers op zich (400 wissel, 200
vrij en 100 vlinder), terwijl Maxime van den Heuvel en Tamara Grove de 400 vrij en 100 school bemanden. Voor de 200 rug waren Robin
Pagano Mirani en Carmen Roskam de uitverkorenen. Zij zwommen echter beide vanwege blessures niet de bijbehorende 100 vlinder,
zodat daar met vervangende tijden
genoegen moest worden genomen.
Bij de heren moest ook geschoven
worden om alles redelijk rond te
krijgen. Vincent Moolhuijsen werd
doorgeschoven naar de heren voor

Rijsenhout - Het was slecht weer
afgelopen donderdag tijdens Sint
Maarten. Toch heeft drumfanfare
Melomanie een groep kinderen met
hun ouders huis aan huis met muziek begeleid. Aanstaande zaterdag
20 september is Melomanie present
bij de intocht van sinterklaas en zijn
pieten. Rond 13.15 uur wordt de sint
verwacht bij de Aalsmeerderdijk, ter
hoogte van het Chinese restaurant.
De drumfanfare gaat bij het rondje door het dorp bijgestaan worden
door enkele muziekpieten. De route
gaat via Aalsmeerderdijk naar Verremeer, Stuurboord, Loefzijde, Heermanszwet, Verremeer, Larkstraat,
Tjalkplein, Drakenstraat, Blauwe
Beugelstraat en de ronde eindigt

om ongeveer 14.45 uur bij dorpshuis De Reede. Op het Tjalkplein zal
een pauze gehouden worden, waar
de kinderen sinterklaas een handje
kunnen geven en de koffie en een
pakje sap klaar staat. Na de rondgang volgt een gezellig sinterklaas
programma in De Reede waar de
muziekpieten ook weer hun medewerking verlenen. Heeft u ook ineens de kriebels gekregen om een
instrument te willen bespelen of uw
kind wil wel eens kijken bij de majorettes? Kom dan gerust eens kijken op de maandagavond tijdens de
wekelijkse oefenavond in dorpshuis
De Reede. Voor informatie kan gebeld worden naar het secretariaat:
Kitty van der Luit, tel. 0297-328385.

Lijn A
1. Marianne Joore en Herma Raggers 60.71
2. Jan en Jaap Geleijn
58.57
3. Theo Blom en Ko van Es
58.21
4. Alex en Joke Delfos-Pannekoek
55.36
5. Ger Lubbers en Willy Stokman
53.21
6. Françoise Daudel en Tilly Eveleens 51.07
7. Gré Aartse en Jasper Blom
49.29
8. Jan en Krijnie Joore
48.57
9. Jan Oor en Joris van der Zwaard 44.64
10. Anny van Buyten en Tiny Neij
40.71
Lijn B
1. Alie v. Verseveld en Tiny v. Zijverden60.00
2. Marthe en Theo Teunen
53.21
3. Jan en Mien Korenwinder
53.21

4. Gerrit en Coby van Leeuwen
5. Rina en Laurens Veldt
6. Jan van Ginkel en Trees de Jong
7. Rob Raggers en Martin Lammers
8. Anny en Sima Visser
9. Jan Eveleens en Wim Spaargaren
10. Erna en Pieter Jongkind
Lijn C
1. Frits Blommestijn en H. v. Mastwijk
2. Oege de Jong en Ang. Korenromp
3. An Joore en Mien van der Laarse
4. Marry Tulp en Huub Zandvliet
5. Piet Vis en Jan van Zwieten
6. Ria Kragtwijk en Elly Zandvliet
7. Ruud Doeswijk en Ton Peperkoorn
8. Ton Celie en Loes Oosterwijk
9. KlaAs Maarse en Adri Otto
10. Miep en Wim Bakker

53.21
52.50
52.14
50.36
50.36
49.64
46.43
63.30
56.83
55.13
54.63
54.24
51.12
44.91
40.27
39.96
39.60

Waterpoloteams Oceanus
doen het goed!
Aalsmeer - Weer een weekend vol
waterpolo: Heren 1 kreeg dit weekend bezoek van S.G. Amersfoort.
Nog niet eerder werd er tegen dit
team gespeeld en hierdoor wisten
de heren ook niet wat ze konden
verwachten.
De wedstrijd verliep spannend.
Winst was er voor de heren van
Oceanus: 6–4. Heren 2 is nog ongeslagen en kreeg het dit weekend voor het eerst dit seizoen lastig. De Fuut was de tegenstander
en de heren waren erg aan elkaar
gewaagd. De mannen uit Aalsmeer
wonnen wel met 3–1. Heren 3 hoefde dit weekeinde niet in actie te komen. Heren 4 wel. Er werd uit gespeeld in Amsterdam bij de Dolfijn. Altijd lastig. De wedstrijd werd
ook verloren met 5–2. Heren 5 ging
naar de Snippen in Amstelveen.
Hier werd ruim gewonnen, 4–9 was
de uitslag. Dames 1 moest het dit
weekend opnemen tegen Z.V. Hearlem. Met niet al te veel moeite wonnen de dames van Oceanus met
9–3. Doelpunten van: Femmy Vergeer, Inge Nieuwenhuizen, Noella Hond en Suzanne Weijers, allen
twee keer, en Marieke Weijers, één
maal. Dames 2 had zwemvereniging

Utrecht als tegenstander. Het was
een lastige wedstrijd, die eindigde
in een gelijke 5–5 stand. Met aan de
kant van Oceanus vier doelpunten
van Robin Meester. Jongens onder
de 19 speelde dit weekend net als
heren 1 tegen Amersfoort. De jongens wisten net als de heren te winnen met liefst 13–2. Gemengd onder de 11 ging op bezoek bij DJKZAR. Hier werd overtuigend gewonnen met 2–11.

Sinterklaaskien
BV Hornmeer
Aalsmeer - Op woensdag 24 november wordt weer de traditionele sinterklaas kienavond gehouden
bij buurtvereniging Hornmeer. De
kienavond begint om 20.00 uur, zaal
open vanaf 19.30 uur en is in het
buurthuis aan de Roerdomplaan 3.
Ook deze keer is er een zeer gevarieerde prijzentafel met voor iedereen wat wils. De door iedereen heel
gewilde verrassingsronde staat ook
weer op het programma. Kienliefhebbers zijn van harte welkom.

Kerkenvoetbaltoernooi
zaterdag in Proosdijhal
Kudelstaart - Op zaterdag 20 november wordt voor het vierde opeenvolgende jaar weer een kerkenvoetbaltoernooi gehouden in
de Proosdijhal te Kudelstaart. Dit
jaar doen er teams mee van de LEG,
de Dorpskerk, de Cama-gemeente, de Oosterkerk, de Lijnbaankerk,
de Alpha kerk en de SOW-gemeen-

te Kudelstaart.Wie zal dit jaar de
door Keurslager Gert Stronkhorst
beschikbaar gestelde wisseltrofee
winnen? Kom het allemaal zien in
de Proosdijhal aanstaande zaterdag
vanaf 16.00 uur.
De finalewedstrijden zullen om
21.30 uur plaats vinden. Voor meer
informatie: Jan Weij, tel. 323329.
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Aankomst bij Loswal zaterdag

Beroemd worden ziet hij wel zitten

Zevenjarige Joep Litjens
speelt in film De Eetclub
Aalsmeer - Vanaf 25 november is
de film De Eetclub in de bioscopen
te zien. Het is een verfilming van de
gelijknamige bestseller van schrijfster Saskia Noort en vele bekende
acteurs en actrices schitteren in deze spannende film. Eén van de (nog)
onbekende acteurs komt uit Kudelstaart en is de 7-jarige Joep Litjens. Hij speelt Beau in de film, het
zoontje van acteurs Angela Schijf
en Bas Keijzer. Joep vond optreden en toneelspelen altijd al leuk,
maar had nooit gedacht dat hij ooit
nog eens op het witte doek zou verschijnen. Dat veranderde toen Ingrid Moespot, de juf van de plusklas
op de OBS Kudelstaart, zijn moeder
een keertje aansprak. Haar vriendin
heeft een castingbureau en ze vond
dat Joep geschikt was om zich daar
in te schrijven.
En zo is het balletje gaan rollen, nadat zijn ouders hem eerst hadden
gevraagd of hij dit leuk zou vinden. Het castingbureau zocht nog
een jongetje voor de film De Eetclub
en Joep mocht hiervoor een casting
doen. Mede door zijn goede spel
werd hij door regisseur Robert Jan
Westdijk gekozen voor de rol. De tijd
van vele opnames op verschillende
locaties begon en Joep heeft hiervan genoten. Hij kreeg van te voren
uitgelegd wat er van hem verwacht
werd en volgens eigen zeggen ging
het vaak in één keer goed. Ondanks

het vele wachten op de set, vermaakte hij zich prima met de andere
kinderen die die dag ook speelden.
De spannendste opname vond hij
de scène waarin hun huis in brand
stond en hij gered moest worden
door acteur Thom Hoffman. In het
brandende huis werd gelukkig een
pop gebruikt, maar toch moest Joep
dicht bij het vuur komen, wat hij erg
warm vond.
Gaaf vond hij dat de opnames hiervan ’s nachts waren. Maandagavond was de première van de film
in Tuschinski, waar de netjes in pak
geklede jonge acteur uiteraard ook
over de rode loper mocht lopen. Hij
werd zelfs geïnterviewd door René
Mioch. Samen met zijn ouders heeft
hij de film bekeken, maar bij scènes
die voor een 7-jarige niet geschikt
waren, moest hij zich omdraaien. Hij
vond de film leuk, maar soms ook
wel een beetje eng. Joep beseft heel
goed dat deze film niet bekeken kan
worden door zijn vriendjes, want het
is tenslotte een echte ‘grote mensenfilm’. Grappig is dat hij zich volgens zijn moeder niet echt realiseert
hoe bijzonder het is om in zo’n grote
filmproductie te mogen spelen.
Staat deze leuke jongen aan het
begin van een mooie filmcarrière?
Joep zou het in ieder geval heel leuk
vinden om beroemd te worden, dus
wie weet….

Joep Litjens, keurig in pak, samen met acteur Thom Hoffman.

Sinterklaas en pieten op
bezoek in Kudelstaart
Kudelstaart - Aanstaande zaterdag 20 november brengt sinterklaas
met vele zwarte pieten een bezoek
aan Kudelstaart. Om 14.15 uur komt
de goedheiligman aan op de Loswal
aan de Herenweg. Op een feestelijk
versierde Loswal zet sinterklaas onder begeleiding van muziek en de
burgermeester van Aalsmeer voet
aan wal en wordt hij hopelijk door
vele kinderen welkom geheten. Vervolgens loopt de sint met zijn pieten naar het Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg. In het Dorpshuis
vindt vanaf ongeveer 15.15 uur een
gezellig sinterklaasfeest plaats voor
alle kinderen van 4 tot en met 8 jaar
plaats. Natuurlijk wordt er gezongen
en gefeest met de zwarte pieten en
sinterklaas zal ook blij zijn met een
mooie tekening of een leuk knutselwerkje. Om de kinderen voldoende ruimte te geven, kunnen ouders
deze middag niet worden toegelaten. Het Dorpshuis is geopend vanaf 15.00 uur. Om 16.30 uur loopt het
feest ten einde en kunnen de kin-

deren worden opgehaald. De organisatie vraagt de ouders om hun
kind een briefje met telefoonnummer mee te geven.
Collecte en wegafsluiting
De organisatie van de sinterklaasintocht in Kudelstaart is in handen
van Carnavalsvereniging De Pretpeurders. Zoals gebruikelijk hebben de leden en vrijwilligers van de
vereniging deze week gecollecteerd
in de Kudelstaartse wijken. In verband met de intocht worden automobilisten en (brom)fietsers verzocht op zaterdag 21 november tussen 13.30 en 15.30 uur rekening te
houden met overlast op de Herenweg en Kudelstaartseweg. De Herenweg zal tijdens de aankomst ter
hoogte van de Loswal voor verkeer
worden afgesloten. Wanneer de sint
en de kinderen de Kudelstaartseweg bereiken, wordt deze tussen
het Robend en het Dorpshuis afgesloten voor verkeer. Meer informatie: www.pretpeurders.nl.

Meidenbingo op BindingZolder
Kudelstaart - Elke maand is er een
gezellige middag voor alle meiden
van Kudelstaart en omstreken op de
Binding Zolder.
Zo ook woensdag 10 november.
Om 14.00 uur liep de Zolder vol met
maar liefst 24 meiden. Allen wilden
ze meedoen met de meidenbingo.
Op tafel stonden bakjes met chips
en nootjes en de meiden mochten
zelf drinken pakken wanneer ze dat
wilden.
Per ronde kon iedereen een bingokaart kopen voor 50 eurocent. Tij-

dens de bingo was het spannend
wie er zou gaan winnen. Uiteraard
waren er alleen maar meidendingen te winnen, waaronder sieraden,
make-up, een zeepsetje of een boek
van create your topmodel. Hoewel
de een meer geluk had dan de ander, ging uiteindelijk iedereen met
een prijs(je) naar huis.
Al met al een geslaagde middag. Wil
je ook een keer meedoen met de
meidenmiddag of met één van de
andere activiteiten? Neem dan een
kijkje op www.debinding.nl.

Buikdansen met Cassandra
Aalsmeer - Afgelopen week waren er verschillende activiteiten voor
de tieners bij De Binding in Oost. Er
was een afsluitende show van de
buikdansworkshop van danseres
Cassandra.
De tienermeiden hadden familie uitgenodigd om te komen kijken naar
de show, waar al een aantal weken
voor was geoefend. Op een nummer van Shakira en een nummer
van Mohombi werden de shimmy,
slangenhanden en de hiprol heel
mooi gedanst. Na het applaus kre-

gen de meiden een buikdanscertificaat. Ook was er een kookles bij
Binding Oost. Er werd een verse tomatensoep gemaakt met stokbrood
en salades erbij. De soep was heerlijk gelukt, maar met het stokbrood
konden de meiden honkballen. Dat
gaat de volgende kookles vast beter. Op woensdag is een wierookhouder gemaakt. Na wat schuren,
timmeren, boren en lijmen, werden
de kunstwerken mooi geschilderd.
Foto’s daarvan zijn te bekijken op
www.debinding.nl.

Prijswinnaars pompoenenspeurtocht

Eenwieler voor Denise Veenstra
Aalsmeer - De prijswinnaars van
de pompoenenspeurtocht zijn bekend. Afgelopen zaterdag ontvingen
de winnaars hun prijs in de winkel
van Waning Tweewielers in de Zijdstraat uit handen van twee alleraardigste zwarte pieten. De hoofdprijs
is gewonnen door Denise Veenstra.
Zij is de gelukkige winnaar van een
eenwieler! Niels Houtkamp is verblijd met een Toy Story dekbed, Yr-

sa Sprangers is getrakteerd op een
Potato clock, Leonie Koster kan de
film Toy Story op dvd gaan bekijken
en Lennart Versteegh mag een tshirt laten bedrukken met een tekst
naar keuze. De pompoenspeurtocht was een groot succes. Ruim
75 kinderen deden mee en iedereen wist de uitgeholde pompoenen
in de winkels te vinden. Volgend jaar
weer?

OBS Kudelstaart: Voorlezen
op dag van duurzaamheid
Kudelstaart - De elfde november
heeft vele gezichten. De carnavalsverenigingen maken zich op voor
het nieuwe seizoen. Sint Maarten
staat op de kalender.
En sinds vorige week weten ze op
de openbare school in Kudelstaart
dat het ook nog eens de dag van de
duurzaamheid is. In heel Nederland
werd door bekende mensen voorgelezen uit het boek, dat mede geschreven werd door prinses Laurentien: Mr. Finney!
De hoofdpersoon ontdekt dat er
onder de dieren onrust is ontstaan
vanwege het feit dat de mensen

Bezoek sinterklaas en pieten

Sam en Jay winnaars van
sjoelcompetitie in Praam

soms wat onnadenkend met de aarde omgaan. De oerwouden worden
gekapt, de zeeën raken vervuild en
ook de lucht is niet overal echt zuiver!
Op de OBS Kudelstaart werd voorgelezen door een oma van één van
de kleuters. De kinderen luisterden
geboeid en in de klas werd nog over
het boek en de dag van de duurzaamheid nagepraat. Het werd al
met al een leerzaam ochtendje voorlezen! En vast en zeker pakken de
kinderen het boek nog eens uit de
bibliotheek: Wie is er niet nieuwsgierig naar het eind van het verhaal?

Aalsmeer - Afgelopen zaterdagmiddag was het supergezellig in
danscafé de Praam. Sinterklaas
kwam langs en dronk een glas bisschopswijn. De meegekomen pieten
keurden de biertap en draaiden samen met estafette DJ Carlo gezellige sinterklaasmuziek. In de kidsboetclub konden de kinderen geschminkt worden en dansen met
de zwarte pieten. Ook is een heu-

Radio Aalsmeer
deelt kaarten uit
Aalsmeer - De nieuwe SinterklaasShow van Ernst en Bobbie “Pimp de
Sint” komt zaterdagmiddag 4 december naar Sporthal De Bloemhof Aalsmeer om tussen 13.00 en
16.00 uur een optreden te verzorgen voor kinderen vanaf 3 jaar. Het
kinderprogramma Nou En!? bij Radio Aalsmeer is er in geslaagd een
achttal vrijkaarten te bemachtigen

en kinderen die de show willen bezoeken kunnen komende zaterdag 20 november een vrijkaart winnen. Luister tussen 09.00 en 10.00
uur naar Radio Aalsmeer en volg de
aanwijzingen op en wie weet ben jij
wel de winnaar of winnares van een
vrijkaart.
Radio Aalsmeer is te ontvangen via
99.0 FM op de kabel of 105.9 FM
in de ether. Het telefoonnummer
is 0297-325858. Kaarten voor de
shows van Ernst en Bobbie zijn overigens te koop bij zwembad De Waterlelie aan de Dreef.

se sjoelcompetitie gehouden. In de
categorie van 6 jaar winst Sam de
meeste stenen in de gaten te gooien. Op twee is Jonas geëindigd en
op drie Stijn. In de categorie 7 tot
en met 9 jaar ontpopte Jay zich als
beste sjoeler, wist Kirsten de tweede plaats te bemachtigen en eindigde Storm op plaats 3. Natuurlijk
hebben alle kinderen leuke prijsjes
gekregen.
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Overweldigend welkom voor
sinterklaas in Aalsmeer!

Aalsmeer - Sinterklaas arriveerde afgelopen
zaterdag in Nederland en natuurlijk bracht
hij ook een bezoek aan Aalsmeer. Alhoewel,
even leek het er op dat de massaal aanwezige kinderen het alleen met de vele pieten
moesten doen. De stoomboot van sinterklaas
bleek pech te hebben. De pieten waren opgepikt door de brandweer en in allerijl was de
rondvaartboot ingezet om ook alle andere pieten aan wal te brengen. Maar, sinterklaas laat
zich natuurlijk niet door 1 pechgevalletje tegen houden. Hij had de schipper van een kleine sleepboot bereid gevonden om hem verder naar Aalsmeer te varen. Luidkeels zongen de kinderen voor de goedheiligman, die
als eerste welkom werd geheten door vier als
sint verkleedde kinderen. Daarna nam hij ruim
de tijd om zoveel mogelijk kinderen de han-

den te schudden en vereerd nam hij de vele
tekeningen aan.
Opvallende cadeaus waren onder andere een
wortel voor het paard en een parapluutje in
sinterklaas-vorm. Ook onderweg naar de molen werden door sint heel veel handjes geschud, tijd genomen om foto’s te maken en tekeningen en cadeaus in ontvangst te nemen.
Korenmolen De Leeuw was deze dag de producent van pepernoten en dat was maar goed
ook, want de zakken met strooigoed van de
pieten waren al rap leeg. In het gemeentehuis
werd sinterklaas met muziek van het Show- en
Jachthoornkorps welkom geheten en natuurlijk stond burgemeester Pieter Litjens klaar
om de goedheiligman te begroeten. In het gemeentehuis is veel gezongen voor sinterklaas
en de kinderen werden vermaakt door zwar-

te pieten, die iets bijzonders konden, zoals de
twirlpiet en mini-piet Valentijn van vier, die na
een knuffel van de sint een wervelende drumsolo liet horen. Sinterklaas kreeg uit handen
van de burgemeester de sleutel van het gemeentehuis en de kluis, maar zo zei burgemeester Litjens: “Ik hoop dat u zelf veel cadeautjes heeft meegenomen, want de geldpot
van de gemeente is zo goed als leeg.” Sinterklaas beloofde dat de kinderen hier niets van
zouden merken. “Jullie mogen vanavond allemaal jullie schoen zetten.”
Tevreden gingen alle jongens en meisjes na
afloop naar huis en vast waren ze de volgende dag vroeg op om te kijken wat sinterklaas
in hun schoenen had gedaan. Met foto’s een
terugblik op het overweldigende welkom van
sint en zijn pieten in Aalsmeer!

