Tel: 0297-341900

WWW.MEERBODE.NL

17 november 2011

Editie: Aalsmeer
Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

1

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

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

1911 - 2011

100-jarig bestaan
Onze bomvol
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Hare Majesteit de Koningin nam van bestuursvoorzitter Bernard Oosterom (rechts) en algemeen directeur Timo Huges (links) een boeketje in ontvangst. Dit stond symbool voor de ‘slinger van momenten van geluk’: boeketten bloemen die door bezoekers van de open dagen van FloraHolland werden gedeeld met mensen door het hele land die een
‘moment van geluk’ verdienden.

nog niet ontvangen?
Kom langs of bel en wij sturen dit
magazine alsnog naar u op.

Annemieke’s
Kramerie

Koningin Beatrix eregast tijdens wervelende viering

Feest jubilerend FloraHolland
Aalsmeer - Samen met honderden
relaties uit de coöperatie, de sierteeltsector, overheid en politiek vierde bloemenveiling FloraHolland afgelopen dinsdag 15 november haar
honderdjarig bestaan in het Circustheater in Scheveningen. Eregast
bij ‘FloraHolland 100 jaar kleur’ was
Hare Majesteit de Koningin, die de
veiling eerder deze maand het predikaat Koninklijk verleende. De gasten van de veiling in het Circustheater kregen een wervelend programma voorgeschoteld, gepresenteerd
door Karin Bloemen. Daarin passeerden verleden, maar vooral heden en toekomst van de veilingco-

operatie de revue. Na het officiële
gedeelte maakte Koningin Beatrix
kennis met een aantal ‘koplopers’
van de marktplaats. Deze kwekers,
handelaren, exporteurs en medewerkers zijn door de sector zelf aangedragen vanwege hun bijzondere
verdiensten in de afgelopen eeuw
voor de uitbouw van de marktplaatsen, de coöperatie en het sierteeltvak. De viering van FloraHolland 100
jaar kleur begon in september met
open dagen op de vijf Nederlandse
veilingen. Het jubileum wordt in november afgesloten met feesten voor
medewerkers en leden-telers van
de coöperatie.

Beraad en Raad volgende week

Wel of niet bouwen in de
linten van de gemeente?
Aalsmeer - Op donderdag 24 november komen burgemeester, wethouders en fracties bijeen voor een
bijeenkomst van het Beraad en de
Raad. De vergadering begint om
20.00 uur, is in de raadzaal van
het gemeentehuis en is openbaar.
Onder andere komt deze avond
het projectplan Bestemmingsplan
Hornmeer aan de orde. Ook op de
agenda de nota’s Ruimtelijke beoordeling bouwen in de linten van de
gemeente en uitgangspunten Zuiderkerk. Tevens wordt de fracties
gevraagd accoord te gaan met het
vaststellen van het masterplan Herenweg en visiedocument Mijns-

heerlyckheid. Laatste agendapunt in
het Beraad zijn innovatievoorstellen.
Na een korte pauze wordt weer
plaatsgenomen in de raadzaal voor
de vergadering van de Raad. Deze staat onder voorzitterschap van
burgemeester Pieter Litjens en ondermeer komen ingezonden brieven
van inwoners aan de orde. Een brief
van de heer J. Tas over de Uiterweg
en de Kleine Poel en schrijven van
mevrouw de Wolf-Hopman inzake geluidshinder Schiphol. De vergaderavond wordt besloten met het
vaststellen van het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer, deelgebieden negen en tien.

22 november inspiratie-avond nieuw Calslagen
Gemeente Aalsmeer en Provincie Noord-Holland nodigen u van harte
uit om mee te denken over de versterking van cultuurhistorie in Nieuw
Calslagen tijdens de inspiratie-avond op 22 november (19.30-22.00 uur)
in de Historische Tuin.
www.aalsmeer.nl/Actueel/Bouw_projecten/Kudelstaart/Herenweg_Calslagen

APK voor w 25

Samenwerking loont
De veilingcoöperatie, waar ruim
4.000 mensen werken, heeft een
omzet van 4,1 miljard euro en verkoopt jaarlijks ruim 12 miljard bloemen en planten. Daarmee wordt
een belangrijke bijdrage geleverd
aan de Nederlandse economie. “Het
oprichten en in stand houden van
de veilingcoöperatie FloraHolland
is een staaltje van goed ondernemerschap. Kwekers weten al honderd jaar dat samenwerking loont”,
zei Commissaris van de Koningin in
de provincie Noord-Holland Johan
Remkes bij de toekenning van het
predikaat Koninklijk op 2 november.
Honderd jaar geleden organiseerden kwekers op het biljart in een
café de eerste lokale bloemenveiling. Een eeuw later is FloraHolland
een nog steeds groeiend, internationaal opererend veilingbedrijf. Bij de
coöperatie voeren 8.000 Nederlandse en buitenlandse telers elke dag
hun bloemen en planten aan. Zo’n
2.500 professionele klanten, onder
wie veel exporteurs en groothandelaren, kopen er elke dag bloemen
en planten in. Ongeveer 85 procent
daarvan wordt geëxporteerd.

Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

www.profiletyrecenter.nl

Kindertekeningen uit Wit-Rusland

Zondag benefietveiling met
thema ‘wintersprookjes’
Aalsmeer - Ruim zestig kinderkunstwerken rond het thema winter staan in het Oude Raadhuis
klaar voor de benefietveiling. Veilingmeester Jan Pieter Glerum komt
zondagmiddag 20 november om
14.00 naar Aalsmeer om de schilderijen van kinderen uit Wit Rusland te
veilen.
Eén van de mooiste werken is van
de 16 jarige Alena Djagileva. Boven een dorp met eenvoudige houten huizen zweeft de jonge kunstenaar met zijn palet door de lucht. Dit
mystieke droombeeld zit vol symbolen naar de spirituele kant van de
menselijke natuur en de behoefte
aan vrijheid. De vlucht van de jonge kunstenaar is ook een verwijzing naar de afstand van Wit Rusland naar Aalsmeer. Voor de kinderen van Tsjernobyl betekent de verkoop van een schilderij een kans op
een beter leven. Laat u inspireren
door de magie van deze werken en
leer over de Russische tradities. Hier
is uw kans om voor 80 euro met een

uniek kunstwerk onder de arm de
winter in te gaan. Vandaag 17, vrijdag 18 en zaterdag 19 november
worden kijkdagen gehouden in het
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat
van 14.00 tot 17.00 uur.
De benefietveiling zondag 20 november begint om 14.00 uur en is
eveneens in het Oude Raadhuis. De
tekeningen kunnen na betaling direct worden meegenomen. Met of
zonder lijst. De opbrengst van de
benefietveiling gaat naar stichting
Tsjernina die sinds 1990 humanitaire steun geeft aan kinderen in de
gebieden die in april 1986 werden
getroffen door de ramp in de kerncentrale van Tsjernobyl. De veiling
wordt geopend door burgemeester
Pieter Litjens en bijgewoond door
de ambassadeur van Wit-Rusland,
Elena Gritsenko. Naast de veiling
wordt deze middag tevens een loterij gehouden. Een lot kost 5 euro en
te winnen zijn twee mooie kindertekeningen.

-

0251-674433
en deze wordt
dan nabezorgd.

bezoek
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kerst
show
kerstbomenverkoop start
zaterdag 3 december
Lakenblekerstraat 49a | Tel. (0297) 32 67 51 | www.gamma.com

elektrotechniek
verlichting
inbraakbeveiliging
data netwerken
domotica

www.bosse-elektro.nl

Verleng het plezier

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!

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

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

© GAMMA

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

Niet i.c.m. andere aanbiedingen. Prijs is alleen geldig voor personen- en bestelwagens en is incl. afmelding
RDW en 4-gasmeting. Excl. roetmeting voor dieselmotoren à € 19,50. Prijzen zijn niet geldig voor garages.

Nieuw-Vennep, Pondweg 2 (Bedrijvenpark Nieuw-Vennep Zuid) T 0252 62 11 22
Aalsmeer, Lakenblekerstraat 28 (Industrieterrein Hornmeer)
T 0297 32 82 21

Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

GAMMA Aalsmeer

Geldig t/m 31 december 2011

Abo

Geen krant
OntVanGen?

Eén van de mooiste werken van de veiling: De jeugd van de kunstenaar door
Alena Djagileva, 16 jaar. De tekening is 43 bij 61 centimeter en kost 230 euro.

WilT u geen
verrAssingen
vAn De WinTer?
Sluit dan nu een onderhoudsabonnement af en wij komen
uw ketel nakijken.

Nu tot 40% korting op
een TROLLBEADS zilveren
of leren startersarmband!*
van € 142,voor € 89,-

van € 132,voor € 79,-

WWW.TROLLBEADS.NL

Verwarming
Koeling
Ventilatie

Dorpsstraat 27
1431 CA Aalsmeer
Tel.
0297-324734
Fax
0297-329218
info@kreeft-wissen.nl
www.kreeft-wissen.nl

* Vraag naar de actievoorwaarden bij:

Zijdstraat 90 Aalsmeer 0297 32 42 13
www.sparnaaij-juweliers.nl
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Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang
oplAgE: 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

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.

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

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

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

Aalsmeer - Al bijna 23 jaar is Ada
Mosselman werkzaam bij het laboratorium en vele mensen in
Aalsmeer en omstreken zijn door
haar geprikt. Wie, in Aalsmeer,
bloedafname zegt, denkt direct aan
Ada. En ook het blauwe autootje
van het laboratorium, dat wordt gebruikt voor de huisbezoeken, en de
wapperende witte jas van Ada, zijn
in Aalsmeer, een bekend beeld. In
die periode zijn er veel veranderingen geweest. Ada is begonnen in
het Witte Kruisgebouw aan de Ophelialaan. Ze was toen in haar eentje voor Aalsmeer én Kudelstaart
en deed dan ook de huisbezoeken
nog. Van daar naar het Rode Kruisgebouwtje in de Spoorlaan. Daar
werd het van lieverlee steeds drukker zodat er een collega bij kwam.

Nu, sinds ruim een jaar, aan de 1e
J.C. Mensinglaan 27b, met een vast
team van drie, soms zelfs vier mensen. Bovendien is op 1 juli dit jaar
uit de fusie tussen het Artsenlaboratorium voor Amstelland en het laboratorium van Ziekenhuis Amstelland het MDCA (Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland) ontstaan, wat dus nu haar werkgever is.
Maar aan alles komt een einde en
dus neemt Ada op 30 november, na
bijna 23 jaar, afscheid van het MDCA en van haar collega’s, zodat ze
meer tijd heeft voor haar kleinkinderen en andere leuke dingen. Haar
collega’s vinden dat heel jammer,
want Ada is een geweldige, ervaren
collega en ze zal zeker gemist worden. En vast en zeker gaan ook vele
cliënten haar missen.

Is uw huisdier
zoek?
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:
- Stommeerkade: Grijs-witte kater met witte voetjes. Hij heet Hendriks.
Is onderweg uit kooitje ontsnapt.
- Koolwitjesstraat: Cypers grijze kat met witte buik met de naam Duo.
- Hendrikstraat: Rode kater van 15 jaar oud met de naam Moos. Heeft
een zwart naamplaatje om met telefoonnummer.
- Edisonstraat: Kruising Noorse boskat. Zwart-wit met witte sokken.
Heeft paars halsbandje om.
- Kas: Rode kater. Zijn staart heeft licht en donkerrode strepen. Heeft chip.
- Zandoogjesstraat: Kater Ragdoll van 16 maanden. Niet gecastreerd.
Hij heeft een bruine kop met blauwe ogen. Lijf crème kleurige. Potjes en bef zijn wit. Hij heeft een chip. Zijn naam is Sting.
- Oosteinderweg: Witte cyperse kat. Is fors en heet Sambal.
- Oude Meer, Aalsmeerderdijk: Gecastreerde kater. Egaal grijs met wit
befje en witte staartpunt. Hij heet Homer en is 1,5 jaar oud.
- Sieboldlaan: Cyperse kater van 6 maanden oud met een bruin randje rond de ogen. Hij heet Tommy.
Gevonden:
- Ampèrestraat: Katje, zwart met een witte vlek op borst en buik.
- Zwarteweg, kruising Clusiusstraat: Cypers witte poes.
- Hornweg: Witte sierduif.
- Stuurboord: Zwart-wit gevlekte kat met witte buik.
Goed tehuis gezocht:
- Lieve zwart-witte poes van 1,5 jaar. Is gesteriliseerd.
- Cyperse gecastreerde kater van 7 jaar oud.

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
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel:
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoornaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk
westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C Kudestaart, tel: 324643; Nokweg 12 Leimuiden, tel: 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel: 346721, ww.ranzijndierenarts.nl

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

huLpdIENsT
Vrijwillige hulpdienst
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel: 06-23121211
maatschappelijk werk
Vita welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur
elke werkdag van 8.30-9.30 u, en op
afspraak, tel: 326670.
Ouderenadviseur spreekuur
di., do., vr. 10.00-11.00 u., tel: 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl

bRANdwEER
& pOLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

Koude klus voor glazenwasser
Aalsmeer - Vorige week zijn alle ramen gezeemd van het appartementencomplex langs de N201. Aan de
achterzijde kijken de bezoekers hier
uit op een mooie waterpartij. In de
zomer zwemmen hier veel eendjes rond en onder water leven allerlei vissen. In de koude maanden is
het wat minder druk in het water, al-

Prikpost in Aalsmeer neemt
afscheid van Ada Mosselman

hoewel: De glazenwasser stapte het
water in. Natuurlijk niet om een frisse duik te nemen, maar om zijn werk
te doen. De enige manier om hier de
ramen schoon te krijgen is door in
het water te gaan staan. Natuurlijk
had de glazenwasser passende kleding aangetrokken, maar het bleef
een koude klus. Petje af!

KERKDIENSTEN
Zoekt zwarte kater nieuw (t)huis?
Aalsmeer - Sinds augustus loopt
in de Vissenwijk in Nieuw-Oosteinde een grote zwarte, maar vriendelijke zwarte kater. Het dier huist met
name in de Karperstraat, Koningsstraat en Brasemstraat en draagt
geen halsband. Tijdens Sint Maarten afgelopen vrijdag 11 november
is min of meer duidelijk geworden
dat de zwarte kater een bekende is
bij vele huishoudens. Hij liep mee
met de kinderen langs de huizen en
wilde bij iedereen naar binnen. Het
lijkt alsof het dier een nieuw baasje
en een warm (t)huis zoekt. De kin-

deren in de wijk hebben de kater,
een mooie ‘zwarte panter’ de naam
Boosje gegeven. In de wijk heeft
nog niemand actie ondernomen om
te kijken of het dier echt geen huis
en baas heeft. Maar nu de winter er
aan komt, vindt menig wijkbewoner
het zielig dat de kater buiten in de
kou moet blijven. Misschien wordt
het dier wel al geruime tijd vermist,
levert dit bericht blije gezichten op
en kan het dier eindelijk weer in de
armen gesloten van de rechtmatige
eigenaar. Melden kan via de dierenbescherming.

Laat de MS collectant niet
in de kou staan!
Aalsmeer -Als laatste in een rij van
collecterende goede doelen, komt
de collectant van het Nationaal MS
Fonds vanaf 21 november aan de
deur. “Het Nationaal MS Fonds is dit
jaar de hekkensluiter in de landelijke collectes”, laat Pamela Zaat, landelijk coördinator van het fonds weten. Zij hoopt dat ook deze (laatste)
collectanten niet in de kou hoeven
te staan. “Zij lopen niet voor zichzelf, maar zetten zich, in dit donkere en koude weer, in voor mensen
met Multiple Sclerose, in de volksmond MS. Iemand die wordt geconfronteerd met de diagnose Multiple
Sclerose, krijgt daarbij direct een
overdosis onzekerheid bij cadeau.
De enige zekerheid die je hebt, is
de wetenschap dat het een chronische ziekte is waarvoor geen genezing mogelijk is”, aldus Pamela.
Het Nationaal MS Fonds financiert

Themamiddag
over Sint Nicolaas
Aalsmeer - Op dinsdagmiddag 22
november komt de heer Roodenburg bij de OVAK een verhaal vertellen over het ontstaan van Sint Nicolaas. Deze interessante geschiedenis wordt door de heer Roodenburg met prachtige dia’s vertelt. Het
verhaal begint in Turkije en eindigt
in de lage landen en omspant een
geschiedenis van ruim 700 jaar. De
middag wordt gehouden in het Parochiehuis en begint om 14.00 uur.

onderzoek naar MS en ontwikkelt
programma’s die mensen leren om
te gaan met hun ziekte. Altijd vanuit een positieve insteek door uit
te gaan van de mogelijkheden die
je als mens met MS hebt. Doe dus
vooral de deur open en leg alvast
wat kleingeld in de gang. De collectant kan meteen doorgaan en aanbellen bij de buren!
Dankzij uw donatie is er voorlichting, patiëntenondersteuning en
onderzoek mogelijk naar MS! De
10.000 collectanten kunnen onmogelijk bij alle voordeuren aanbellen. Heeft uw deurbel niet gerinkeld, een donatie is welkom op giro 5057. Kijk voor meer informatie op
www.nationaalmsfonds.nl

Wintermarkt in
Ons Tweede Thuis
Aalsmeer - Op donderdag 24 november houdt Ons Tweede Thuis
haar jaarlijkse wintermarkt van
12.30 tot 14.30 uur in het dagcentrum aan de Hortensialaan 55. Verstandelijk gehandicapte ouderen
zijn allemaal heel creatief bezig geweest het afgelopen jaar. Deze producten willen de makers natuurlijk
laten zien aan alle familie, buren en
andere belangstellenden en natuurlijk ook verkopen! Ook is er de gelegenheid om cliënten aan het werk
te zien en om koffie met wat lekkers
te kopen. Iedereen is van harte welkom.

Caritas zingt The Promised Hope
Aalsmeer - Zaterdag 17 december
om 20.00 uur zingt het interkerkelijk koor Caritas uit Aalsmeer onder
leiding van Arie Vooijs The Promised Hope in de Karmelkerk aan de
Stommeerweg 13. Deze kerstmusical gaat over de belofte van hoop
door de geboorte van een kind in
een stal in Bethlehem 2000 jaar geleden. Kaarten kosten 10 euro per
stuk en zijn verkrijgbaar via thep-

romisedhope@gmail.com. Caritas
is een interkerkelijk koor met leden
uit verschillende kerken en plaatsen. Caritas bestaat op dit moment
uit circa 46 enthousiaste leden in
de leeftijd van 25 jaar tot 50 jaar en
wordt instrumentaal ondersteund
door piano en soms ook door andere instrumenten. Zie de website:
www.caritasaalsmeer.nl voor meer
informatie.

Zondag
20 november
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Dienst zondag 10u. met Hans Baaij.
Tevens crèche, peuterdienst en metamorfose.
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart.
Dienst om 10u. Spreker Eric van der
Laak. Tevens speciale dienst voor
kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag 10u.ds. M. Hogenbirk. Om 16.30u. dienst met M.
Hogenbirk, K. Muller in de NGK
Lichtbaken.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. ds. Liesbet Geijlvoet, herdenken van overledenen. Extra collecte: jeugdfonds.
Oppas aanwezig voor de allerkleinsten.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Dienst 19u met br. A.B. Stier, Harmelen. Bijbelstudie dinsd. 22/11 in
Seringenhorst, Parklaan. Aanv. 20u.
Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Diensten zondag om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. ds. J. v. Popering en ds.
T.H.P. Prins. Tevens Kinderdienst.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. ds. E.J. Westerman,
Aalsmeer. Voor. Avondm. Organist:
W. Spaargaren. Oost: 10u. dienst
met ds. W. Dekker, Oosterwolde. Organist: dhr. Noordam.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
In Pauluskerk, Van Borsselenweg
116. Zondag dienst 10u. ds. A. van
Vuuren (HA). Om 18.30u. ds. A. van
Vuuren. (DHA).
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag
10u. dienst met spreker Wim Tollenaar. Baan7.
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. ds. K. Muller. 16.30u.
ds. K. Muller, gez. dienst met CGK
in NGK.
RK Karmelparochie
Stommeerweg. Vrijd. 10u. euch. viering in ZC Aelsmeer met past. H.
Post. Zat. 17u. in Kloosterhof euch.
viering met past. L. Seeboldt. Zondag 10.30u. Karmelkerk euch. viering met past. L. Seeboldt. Mmv
Karmelkoor. Om 14.30u. Poolse
dienst. Christoff.

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen viering.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen dienst.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag dienst om 10u. met ds. F.
Praamsma, gedachtendienst. Kinderkerk.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Laatste zondag kerkelijk jaar. viering H.A.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zaterdag 19u. dienst. Zondag
10.30u. dienst olv parochianen.
Mmv dames- en herenkoor.
Begra Bijbelstudie
In Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 21 november 20u. met drs
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.

OVAK-Soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag
23 november vanaf 14.00 uur in het
Parochiehuis aan de Gerberastraat.
Het kaarten op 9 november is gewonnen door Anton van Rijn met
5699 punten, gevolgd door Rinus
Buskermolen met 5389 punten, Dirk
van Dam met 5247 punten en Kees
van de Meer met 5241 punten.

Waar is onze
kater Homer?
Oude Meer - Sinds dinsdag 8 november wordt kater Homer vermist
door de familie Reurekas. Homer is
een gecastreerde kater van anderhalf jaar oud. Hij is egaal blauw-grijs
met een klein wit befje en een opvallende witte staartpunt. Homer is
geen raskat, maar lijkt qua kleur en
vacht op een blauwe Rus. De kater
is weggelopen vanaf de Aalsmeerderdijk 122 in Oude Meer. Wie heeft
Homer gezien? “Wij willen het heel
graag weten, want onzekerheid
maakt zo verdrietig”, aldus de familie Reurekas in een oproep. Bellen kan naar 06-20401222 of 0627577856.
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AGENDA

Dit weekend in danscafé de Praam

Beaujolais en uit je glitter
bol met dj Georgie
Aalsmeer - Na het jaarlijkse sinterklaasfeest maakt danscafé de
Praam zich nu weer op voor de jaarlijkse Beaujolaisparty. Afgelopen zaterdag, na de Intocht van sinterklaas, was het weer een super gezellige middag. Gast DJ Carlo Eveleens heeft weer als vanouds sfeervol gedraaid, voor ieder wat wils.
Onder het genot van zijn muziek,
een drankje en een hapje stonden
de volwassenen gezellig met elkaar te praten. Vanaf 15.00 uur kwamen de kinderen opgetogen binnen en stonden de leidsters Sarah,
Femma en Yvonne van de Kidsboetclub, ondersteunt door lieve zwarte pietjes, startklaar om hen te ontvangen. Fantastisch om te zien hoe
de kids met veel geduld in lange rijen stonden te wachten om alle spelletjes geconcentreerd uit te voeren,
om vervolgens hun pietendiploma
in ontvangst te kunnen nemen. Er
was ook aangegeven dat er prijzen
te winnen waren voor het kleuren
van de mooiste kleurplaat en voor
het raden van het aantal pepernoten in de snoeppot.
Winnaars kleurwedstrijd
De kleurwedstrijd voor de kleintjes
tot en met 5 jaar is gewonnen door
Melle Zijlstra (5 jaar). De kleurwedstrijd vanaf de leeftijd van 6 jaar is
gewonnen door Chiara Palermo (7
jaar). Degene die het meest dichtbij
komt met het raden van het aantal
pepernoten in de snoeppot is Marit van der Zwaan. Marit heeft de
schatting gedaan van 121 pepernoten en er zaten 150 pepernoten in

de pot! Melle, Chiara en Marit: Van
harte gefeliciteerd. Jullie kunnen
aanstaande zaterdag 19 november tussen 16.00 en 19.00 uur jullie prijs ophalen in de Kidsboetclub.
De Kidsboetclub (in de achterzijde van de Praam) is ook iedere zaterdag geopend van 16.00 tot 19.00
uur! Kinderen vanaf 2 jaar kunnen
kosteloos deelnemen aan de georganiseerde activiteiten die door een
leidster worden begeleid. Ook draait
iedere zaterdagmiddag een Gast DJ
in de Praam. Aanstaande zaterdag
is dit René Piet. Wie ook een keer
wil draaien, kan zich aanmelden bij
de barmedewerkers.
Feestelijk weekend
De Praam maakt zich wederom op
voor een feestelijk weekend met als
start de aankomst van de Beaujolais primeur 2011 aanstaande donderdag 17 november om 18.00 uur.
De eerste twee uur is voor genodigden. Vanaf 20.00 uur is iedereen
welkom om onder muzikale begeleiding een glas te komen drinken.
Ook op het programma: Een gezellige Aalsmeerse Praamavond met
Feest DJ Joost. De toegang is uiteraard gratis, neem wel je ID mee!
Aanvang is 22.00 uur. Zaterdagavond 19 november staat in het teken van Saterday Night Fever met
DJ Georgie. Vanaf 22.00 uur start dit
glitterfeest. Zondag is de Praam in
de Zijdstraat geopend vanaf 14.30
uur. Tot slot: Op 7 december start in
de Praam een dartcompetitie. Wie
mee wil doen, kan zich bij de bar
opgeven.

Live-bands en comedy
dit weekend in 7Street
Aalsmeer - Vrijdag 18 november is
7Street in Crown Studio Aalsmeer
aan de Van Cleeffkade een bezoek
meer dan waard. Allereerst gaan in
de theaterzaal de spots aan voor de
komische cabaretier Eric Koller. Tijdens de opening van het theater
had Koller de lachers op de hand
met zijn grappige mimiekacts. De
aanvang is 20.00 uur. Daarna staat
een weergaloze afterparty op het
programma met verschillende artiesten. In het Grand Café kan genoten worden van de stand up comedian Harry Engels, in bruin café
Hoek van Holland gaan de zangers
Eric Reule en Marco van Duuren
van zich laten horen en in De Club
verzorgt de band The Stirrs, met de
Aalsmeerse saxofonist Joran van
Liept, een optreden.
Vrijdag The Stirrrs
De zomer is voorbij, en The Stirrrs
zijn klaar voor het komende theaterseizoen. The Stirrrs trappen het
nieuwe seizoen af met een knalfuif
op vrijdag 18 november met de eerste enige en officiële kickoff aftrap
van de nieuwe pretzeltour een geinig easy tune feest. Tijdens deze fuif
zullen The Stirrrs een nòg truttigere spiksplinternieuwe set ten gehore brengen. Nu met nòg meer meezingers en bekende TV-deuntjes.
De easy tunes van The Stirrrs kunnen het best omschreven worden
als truttige lottoballemuziek, gezapi-

ge lift muzak, jaren zeventig showtunes, en vette fonduepan blues,
maar dan ruig. Jaren vijftig tot zeventig behangdeuntjes in een funky, jazzy, latin, hip Hawaï jasje. Heerlijke meedein liedjes die iedereen
kent, maar zich daar eigenlijk voor
schaamt. Vrijdag 18 november in het
Grand Café van 7Street vanaf 22.30
uur. Iedereen is van harte welkom.
De toegang is gratis.
Zaterdag de Hucksters
En zaterdag 19 november is het podium van het Grand Café in 7Street
voor de Hucksters. Deze vijfmans
rock- coverband uit de omgeving van Aalsmeer is opgericht in
1993 en richt zich voornamelijk op
songs uit de rijke rockgeschiedenis.
Led Zeppelin, Pearl Jam, Deep Purple, Foo Fighters, Metallica en Pink
Floyd zijn enkele voorbeelden van
bands waar nummers van gecoverd
worden. Het repertoire wordt, naast
een hoog top 100 gehalte, tevens
continue aangevuld met recentere
rocksongs waarmee de muziek ook
actueel wordt gehouden. Kortom:
Garantie op een avond dampende
rockcovers! De Hucksters bestaat
uit Hans Millenaar op zang en gitaar, Ed van der Linden op basgitaar, Michael Hoogervorst op leadgitaar en zang, Ron Schalkwijk op
drums en zang en Remco Millenaar
op leadgitaar en zang. Aanvang
rond de 21.00 uur, toegang gratis.

Exposities
Tot en met 15 januari:
* Nieuwe expositie met werken van
Nico en Jeane Vrielink in galerie
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Open
elke zaterdag en zondag 13 tot 17u.
Zaterdag 19 november:
* Luchtoorlog en verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open van 11 tot 16u.
Tot en met 4 december:
* Foto’s en tekeningen van Paul Citroen en Juul van den Heuvel in Het
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open
donderdag tot en met zondag 1417u.
* Dierenportretten door kinderen
uit Rusland op Kinderkunstzolder
in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat.
Open iedere do. t/m zo. 14-17u. Tekeningen te koop. Opbrengst voor
stichting Tsjernobyl.

Off the Record in Bacchus
Aalsmeer - Vrijdag 18 november
is het weer tijd voor Off the Record
in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Er groeien generaties op
zonder langspeelplaat of zelfs maar
het besef wat een langspeelplaat is.
Iedereen jonger dan ongeveer 35
jaar is opgegroeid met Cd’s. Langspeelplaten waren items waar de
bezitter trots op was, hoezen in het
formaat van kleine schilderijen met
vaak leuke gadgets als ritssluitingen
en allerlei vernuftige uitklap flappen met extra foto’s en info over de
band. Vrijdag mogen de kleinoden

weer onder het stof vandaan gehaald worden en meegenomen naar
Bacchus. Draai dat ene nummer of
die plaatkant die zoveel heeft betekend voor jou en vertel het verhaal
van die ene vakantie en die verloren
liefde, dat ene nummer in de disco
waarop eindeloos gedanst werd om
de ander te imponeren. Dat bijzondere avontuur in de auto van een
vriend. Kortom herinneringen ophalen gedeeld met het aanwezige publiek. Bacchus is open vanaf 21.00
uur, aanvang Off the Record 21.30
uur. De toegang is gratis

Back in Time: November
Nineties in The Beach
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 19 november is het weer feest
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 is dit 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 Time-avonden staan
de muziek en gezelligheid centraal.
Op veler verzoek staat Back In Time
deze keer in het teken van de jaren
negentig. Het thema is dan ook ‘November Nineties’. Bekende en minder bekende hits uit de jaren negentig zullen de revue passeren.
Er zijn veel, inmiddels vergeten, ni-

neties platen te (her)ontdekken en
de dienstdoende DJ’s verrassen de
gasten deze avond dan ook met extra aandacht voor deze dans-pareltjes. Het zal weer mooie herinneringen boven brengen! Natuurlijk worden de nineties regelmatig afgewisseld met diverse uiterst dansbare
dance classics uit een verder verleden. De avond start om 21.00 uur.
Iedere bezoeker krijgt bij de entree
weer de Favoriete Top 3-verzoeknummerkaart uitgereikt. Met de ingeleverde Favo-kaart wordt in grote mate de muziek van de avond bepaald. In samenwerking met Alex
Wahlen worden weer allerlei videoclips op het grote scherm vertoont.
De toegang tot Back In Time – November Nineties bedraagt slechts 5
euro per persoon en deze is ook nog
eens inclusief twee consumptiemunten. Info: www.backintime.nu.

Muziek/Cabaret
Vrijdag 18 november:
* Cabaretier Eric Koller in Crown
Theater, Van Cleeffkade v/a 20u.
Daarna afterparty in 7Street met
band Sweers, comedian Harry Engels en zangers Eric en Marco.
* Praamavond met feestdj Joost in
de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Partycafé met dj’s in Blitzz, Marktstraat vanaf 21.30u.
* The Stirrs live in 7Street, Crown
Studio, Van Cleeffkade v/a 22.30u.
* Bands 3 Rd Floor Magic en Between Skins live in N201, Zwarteweg.
Open: 21u.
* Off the Record in Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
Zaterdag 19 november:
* Seth Gaaikema ‘Het mooiste komt
nog’ in Crown Theater Aalsmeer,
Van Cleeffkade 15. Vanaf 20u.
* Saturday Night Fever in de Praam,
Zijdstraat vanaf 22u.
* Partycafé met dj’s in Blitzz, Marktstraat vanaf 21.30u.
* CD-opname Herman Nijkamp
Kwartet in Bacchus, Gerberastraat
vanaf 21.30u.
* Optreden de Hucksters in 7Street,
Crown Studio Aalsmeer, Van Cleeffkade v/a 21u.
* Back inTime discofeest in The
Beach, Oosteinderweg 247a v/a 21u.
* Hein Meijer Blues Band in The
Shack, Schipholdijk 253, Oude Meer
vanaf 20.30u.
* Favoriete film Piet Bon in Oude
Veiling, Marktstraat vanaf 20.30u.
Zondag 20 november:
* Niels presenteert met Jasper v/d
Veen in Oude Veiling, Marktstraat
vanaf 15.30u.
* Live muziek o.l.v. zanger en drummer Leo Lauffer in Blitzz, Marktstraat van 16 tot 19u.
Vrijdag 25 november:
* Praamavond met dj Marco in de
Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Het Groot Niet te Vermijden in
Crown Theater, Van Cleeffkade, 20u.
* Jazzbacchenaal met Count Basie
en Ella Fitzgerald in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
Zaterdag 26 november:
* Stropdasdrinken met dj Hans in de
Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Cabaret Emmi en Leo in Crown
Theater, Van Cleeffkade, 20u.
* Ouderwets Kaoetsjoek-feest in
N201, Zwarteweg v/a 21.30u.
* Cabaret van Nina de la Croix in
Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.

STAGE
MUSIC SHOP
SINT TIPS SINT TIPS SINT TIPS SINT TIPS SINT TIPS SINT TIPS

DRUMSLEUTELHOUDER
€ 2,95

MONDHARMONICA
BLUES € 6,80

BLOKFLUIT ‘YAMAHA’
€ 10,00

KLASSIEKE GITAAR
‘GOMEZ’ 3/4
SUNBURST € 69,00

INFO: WWW.STAGEMUSIC.NL

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Zondag Niels presenteert
met gasten Jasper en Cor
Aalsmeer - Aanstaande zondag 20
november presenteert Niels van der
Gulik weer een kleinkunstmiddag in
de Oude Veiling. De maand november is voor Niels succesvol begonnen: op vrijdag 4 november mocht
hij zijn cd ‘In goed gezelschap’ uit
handen nemen van acteur en zanger Frans van Deurssen. De cdpresentatie in Paradiso is goed bezocht,
ook veel trouwe fans uit Aalsmeer
waren hierbij aanwezig. Natuurlijk gaat Niels door met zijn open
podium en zal hij in november zowel nummers van zijn cd ten gehore brengen alsmede nieuwe gasten
introduceren. Aanstaande zondag
20 november is dit Jasper van der
Veen. Jasper heeft de publieksprijs
van het Amsterdamse Studenten

Festival gewonnen: Hij is een stuurloos schip met een kapitein die het
zelf al opgegeven heeft, hij ziet wel,
op welk strand het schuitje strand.
Jasper van der Veen zingt, danst
en distantieert zich soms van zichzelf. . Ook plaatselijk talent krijgt deze zndag een kans. Op 20 november
is dit Cor Filius. Cor is bekend van
de shantykoren de Marconisten en
de Broelboeien. Kortom: Een boeiend zondagmiddagprogramma in
de Oude Veiling. Aanvang is 15.30
uur en de entree bedraagt 9 euro
per persoon. De volgende open podia middagen zijn op 18 december,
22 januari, 19 februari en 18 maart.
Reserveren via www.kunstencultuuraalsmeer.nl of telefonisch bij De
Oude Veiling: 0297- 368378.

Diversen
Donderdag 17 november:
* Sjoelavond Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Wandelgangendiner bij ‘t Wapen,
Halve Maen, Oude Veiling, Holland
Huys en Straq in Centrum van 18 tot
23u. Met live-muziek van 19 tot 22u.

* Beaujolais Primeur proeverij in café de Praam, Zijdstraat v/a 20u.
* Sintkienavond Supporters Vereniging in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20.30u.
* Kaartavond in dorpshuis De Reede, Rijsenhout v/a 20u.
Vrijdag 18 november:
* Verkoop Rode Kruis bij AH op
Praamplein, 10-17u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Koppelklaverjassen bij VZOD in
clubhuis Wim Kandreef v/a 20u.
Zaterdag 19 november:
* Speelgoedbeurs BV Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan. Verkoop
10.30 tot 12u.
* Aankomst sinterklaas en pieten in
Kudelstaart, loswal Herenweg om
14.15u. Daarna feest in Dorpshuis
voor kinderen tot 16.30u.
Zondag 20 november:
* Vertelvoorstelling over Amsterdam door Wim Weijsman en Gerard
Voortallen in Dorpshuis Kudelstaart.
Aanvang: 14u.
* Benefietveiling kindertekeningen uit Wit-Rusland. Thema: Wintersprookjes. Met veilingmeester
Jan-Pieter Glerum. In Oude Raadhuis, Dorpsstraat vanaf 14u.
Maandag 21 november:
* Huiskeuringen aquaria bij Viva Aquaria in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Jaarvergadering en uitreiking prijzen Allen Weerbaar in Middelpunt,
Wilhelminastrat v/a 19.30u.
Dinsdag 22 november:
* Open huis Open Hof Kerk in ‘t Baken, Sportlaan van 10 tot 11.30u. Iedere dinsdag.
* Koffieochtend voor vrouwen in gebouw Irene, Kanaalstraat v/a 10u.
* Themamiddag OVAK over ontstaan Sint Nicolaas in Parochiehuis,
Gerberastraat v/a 14u.
Woensdag 23 november:
* Oost-Inn open 9.30 tot 11.30u. in
Mikado, Catherina Amalialaan.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Sinterklaaskien BV Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Donderdag 24 november:
* Wintermarkt Ons Tweede Thuis in
Hortensialaan 55, 12.30-14.30u.
* Sjoelavond in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Sjoelcompetitie in dorpshuis De
Reede, Rijsenhout v/a 20u.
* Kaartavond in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Vrijdag 25 november:
* Dankavond Sint Jan boven jan in
kerk Kudelstaartseweg v/a 20u.
* Bingo-avond Flora in clubgebouw
Wim Kandreef, Kudelstaart v/a 20u.
Zaterdag 26 november:
* Wintermarkt in zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad, 10-17u.
* Bakfietsenrace voor kinderen in
winkelcentrum Nieuw-Oosteinde,
Poldermeesterplein, 12-16u.
26 en 27 november:
* Inzamelingsactie kunst voor Mali
bij Boerma, Legmeerdijk 227. Zaterdag 11-17u. en zondag 11-16u.
Vergaderingen
Maandag 21 november:
* Inloopavond gemeente over komst
camperplaatsen. Van 19.30 tot 21u.
in burgerzaal, gemeentehuis.
Dinsdag 22 november:
* Bijeenkomst over Nieuw-Calslagen in Historische Tuin, ingang
Praamplein. Vanaf 19.30u.
Donderdag 24 november:
* Bijeenkomst beraad en raad in gemeentehuis vanaf 20u.
Woensdag 30 november:
* Discussie-avond VVD over Uiterweggebied in Historische Tuin, ingang Praamplein v/a 19.30u.

Vrijdag en zaterdag voorstellingen

Eric Koller met ‘Bull’ in
Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Vrijdag 18 november
komt cabaretier Eric Koller terug
naar Crown Theater Aalsmeer met
de reprise show ‘Bull’. Koller maakt
al een tijd met succes woordenloos
cabaret. Zijn vorige show met onder andere de tennisbal, de Michael
Jackson marionet en het enorme
pijltjesorgel is daar het sprekende voorbeeld van. Eric Koller maakt
energiek en absurdistisch theater met uitstapjes naar mime, cabaret, variété en slapstick – vaardig door elkaar gemixt en origineel
op smaak gebracht door de slungelige en stuntelige bedenker. Hij giet
de onvolkomenheid van de mens in
prachtige humorvolle miniatuurtjes
met even eenvoudige als effectieve
vondsten. Wát hij doet is nauwelijks
in woorden te vatten, maar wie hem
eenmaal bezig ziet is fan.
Seth Gaaikema zaterdag
Zaterdag 19 november viert Seth
Gaaikema zijn vijftig jaar jubileum one-man show met ‘Het mooiste komt nog’ in Crown Theater
Aalsmeer. Een rebel op leeftijd met

een indrukwekkend oeuvre presenteert zijn jubileumconference. Nog
steeds laat hij iedereen lachen om
de maatschappij en om zichzelf, met
de warmte, de liefde en het gezond
verstand die hem eigen zijn. Komt
allen Seth zien.
Groot niet te vermijden
Volgende week vrijdag 25 november
presenteert het Crown Theater muziek en meer van Het groot niet te
vermijden en zaterdag 26 november
kan genoten worden van de voorstelling ‘Emmi @ Leo’ met Loes Haverkort en Waldemor Torenstra.
En de kinderen trakteert het Crown
Theater donderdag 1 december op
het Grote Sinterview met Jochem
van Gelder en natuurlijk sinterklaas.
Deze voorstelling begint om 16.30
uur.
Bezoek de website www.crowntheateraalsmeer.nl voor het boeken van
kaarten en voor het volledige programma. Tickets kunnen ook besteld worden via 0900-1353. Alle
avondvoorstellingen beginnen om
20.00 uur.
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officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Ma. t/m vr. van 9.00-11.30 uur: vrije inloop.
Wijkraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl
afspraken burgemeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het 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 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 22 november en 6 december
2011.
gemeente-info op Website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
overige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat 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 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: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

22 november inspiratie-avond nieuW
calslagen
Gemeente Aalsmeer en Provincie Noord-Holland nodigen
u van harte uit om mee te denken over de versterking van
cultuurhistorie in Nieuw Calslagen, een nieuwe, waterrijke
woonwijk aan de Westeinderplassen. Kom naar onze inspiratie-avond op 22 november (19.30 uur - 22.00 uur) in de
Historische Tuin en denk met ons mee over verfraaiing van de
openbare ruimte! U kunt zich opgeven bij: maritvanderhoek@
cultuurcompagnie.nl. Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl/
Actueel/Bouw_projecten/Kudelstaart/Herenweg_Calslagen.
ter inzage bij de afdeling dienstverlening
t/m 24 november
Het stedenbouwkundig plan voor Nieuw Calslagen. Het document staat ook op de website van de gemeente: www.
aalsmeer.nl. Belanghebbenden kunnen hun mening op het
voorlopige plan schriftelijk kenbaar maken aan de gemeente. Reacties kunt u richten aan de gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer, o.v.v. Nieuw Calslagen of per
e-mail aan: caroline.jansen@aalsmeer.nl
jeugdtarief nederlandse identiteitskaart
vervalt per 1 januari 2012
Met ingang van 1 januari 2012 wordt het maximale tarief voor
de Nederlandse identiteitskaart voor kinderen tot en met 13
jaar verhoogd naar e 30,-. Het tarief is momenteel e 9,20.
Als gevolg van deze prijsverhoging houdt het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) er rekening
mee dat er weer een toeloop zal komen van extra aanvragen
voor Nederlandse identiteitskaarten. De verwachting is dat de
aanvragen van personen die 13 jaar en zes maanden en ouder zijn, kunnen worden geleverd in de normale levertijd, dat
wil zeggen vijf werkdagen. Over de levertijd van de overige
aanvragen, dat wil zeggen van aanvragen van personen die
jonger zijn dan 13 jaar en zes maanden, kan vooralsnog geen
uitspraak worden gedaan. Dat is afhankelijk van de omvang
van het aantal aanvragen. De producent van de documenten
kan in deze periode gemiddeld per week 60.000 aanvragen
verwerken. Is het aantal aanvragen aanhoudend hoger dan de
personalisatiecapaciteit, dan leidt dat tot lange(re) levertijden. Het ministerie van BZK zal de gemeenten wekelijks op
de maandag informeren over de te verwachte levertijden van
de aanvragen die de week ervoor zijn gedaan. De levering
van paspoorten en spoedaanvragen voor Identiteitskaarten
zal door het bovenstaande niet worden beïnvloed.
zelf uW groenten of bloemen telen??
Vanaf I januari 2012 is er een volkstuin te huur, gelegen langs
het Spoorlijnpad tussen de Zwarteweg en de Linnaeuslaan in
de gemeente Aalsmeer.
- Het gaat om volkstuinnummer 104, opp. 165 m2 á e 0,27
pm2.
Bent u geïnteresseerd dan kunt u zich schriftelijk aanmelden
bij de afdeling Dienstverlening t.a.v. Petra Zwartendijk, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. Bij meerdere inschrijvingen wordt
door loting bepaald.
De inschrijving sluit 15 december 2011.
zaterdag 19 november gratis 5 kg strooizout
ophalen
Op zaterdag 19 november tussen 10.00 en 14.00 uur kunnen bewoners van Aalsmeer en Kudelstaart op de werf van de
Meerlanden aan de Zwarteweg 77 A in Aalsmeer gratis vijf kilo
strooizout ophalen. Per huishouden wordt één zak strooizout
verstrekt; vandaar dat bij het ophalen legitimatie verplicht
is. Het strooizout wordt gratis uitgedeeld om bewoners te
ondersteunen bij het sneeuw- en ijsvrij houden van hun eigen
stoepje.
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.

Tijdelijke Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen voor de hieronder genoemde actie uit
te voeren met betrekking tot weggebruik:
- Robend, tussen Bilderdammerweg en Einsteinstraat, van
29 op 30 november 2011 van 09.00–16.00 uur. De weg
wordt geheel afgesloten, het verkeer wordt omgeleid.
Drank- en Horecawet
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de
Drank- en Horecawet de volgende drank- en horeca vergunning is verleend:
- Devin’s Catering, Sportlaan 43 A, Aalsmeer.
Datum verzending vergunning: 15 november 2011.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Lakenblekerstraat 60 en 62, het plaatsen van gevelreclame;
- Uiterweg 253, het aanleggen van kabels en leidingen.
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na
de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een 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:
- Schweitzerstraat 9, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Uiterweg 420, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Zijdstraat / Molenpad, het bouwen van een parkeerkelder,
winkelruimte en 30 appartementen;
- Zijdstraat, het slopen van winkelruimte en appartementen
en het bouwen van winkelruimte en 4 appartementen;
- Zijdstraat / Molenpad, het slopen van opstallen.
Verzenddatum van bovenstaande 2 omgevingsvergunningen:
10 november 2011
- Uiterweg 253, het aanleggen van kabels en leidingen.
Verzenddatum van bovenstaande omgevingsvergunningen: 17
november 2011
Verleende bouwvergunningen met toepassing van een
ontheffing
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, handhaving en
dienstverlening, balie 6, tel. 0297-387698. Op grond van artikel
8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende
tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na toezending
van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

- Herenweg 38, het creëren van een insteekhaven.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 17 november 2011.
Welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel. 0297387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen
omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen
2 weken.
Wet ruimtelijke ordening
Procedure bestemmingsplan “Bedrijfslocatie
Rietwijkerdwarsweg”
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij hebben
besloten de procedure van het bestemmingsplan “Bedrijfslocatie Rietwijkerdwarsweg” niet verder voort te zetten. Een
voorontwerp van dit bestemmingsplan is met ingang van 18
december 2009 gedurende zes weken ter inzage gelegd met
de mogelijkheid voor een ieder een inspraakreactie in te dienen. Het bestemmingsplan had tot doel de vestiging van een
bus- en taxibedrijf aan de Rietwijkerdwarsweg mogelijk te
maken. Burgemeester en wethouders hebben hun voornemen
om aan het initiatief medewerking te geven heroverwogen
naar aanleiding van de vaststelling op 22 september 2011 van
de uitgangspunten van het ruimtelijke beleid voor de Schinkelpolder. Het besluit de procedure van het bestemmingsplan
niet verder door te zetten, houdt tevens in dat de ingediende

inspraakreacties niet zullen worden beantwoord. Indieners
van zienswijzen worden hierover persoonlijk bericht.
Vaststelling structuurvisie Green Park Aalsmeer
De raad van de gemeente Aalsmeer heeft op 3 november 2011
de Structuurvisie Green Park Aalsmeer vastgesteld. De structuurvisie heeft betrekking op het gelijknamige bedrijvenpark dat is gelegen tussen de dorpskern van Aalsmeer en de
woonbebouwing van Nieuw Oosteinde. Het plangebied wordt
globaal begrensd door de Legmeerdijk, de Machineweg, de
Hoge Dijk, de Molenvliet, de Hornweg en de thans aanwezige
bebouwing van Flora Holland Aalsmeer. Als strategisch document bij uitstek vormt de structuurvisie een leidraad voor de
op te stellen bestemmingsplannen en exploitatieplannen in
het gebied van Green Park Aalsmeer. De structuurvisie geeft
antwoord op de vraag waar een veelheid aan ruimtevragende
functies een plaats krijgt, en geeft richting aan de ruimtelijke
keuzes die in het kader de bestemmingsplannen noodzakelijk
zijn.
De vastgestelde structuurvisie ligt met ingang van 18 november 2011 ter inzage op het gemeentekantoor aan het Drie
Kolommenplein 1 te Aalsmeer. De structuurvisie is vanaf genoemde datum digitaal te raadplegen via de gemeentelijke
website www.aalsmeer.nl alsmede via www.ruimtelijkeplannen.nl. Wettelijk is bepaald dat het besluit tot vaststelling
van de structuurvisie niet vatbaar is voor bezwaar en beroep.
publicatie melding artikel 8.40 Wet
milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij van de volgende inrichting een melding
ingevolge art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Dit betreft inrichtingen die onder een Algemene Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht op
grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In de
plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene
regels en voorschriften uit het genoemde Besluit.
Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam
: Rob Douwes Jachtservice
Adres
: Uiterweg 294
Plaats
: 1431 AW Aalsmeer
Datum
: 10 november 2011
De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep
tegen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen
worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening.
ter inzage bij de afdeling dienstverlening,
balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot
aan de sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
Inzagetermijn tot 9 december 2011
- Kerkweg 7, het vernieuwen en vergroten van een schutting en overkapping.
ter inzage bij de afdeling dienstverlening,
Week 46
t/m 17 nov Ontwerp uitwerking bestemmingsplan ‘N201-zone-Green Park Aalsmeer, kavel deelgebied 10’;
t/m 23 nov Tijdelijke Verkeersmaatregelen: afsluiten Lijnbaan van 17 t/m 21 oktober 2011 en het gedeeltelijk stremmen van de Lijnbaan van 24 t/m
28 oktober t.b.v. werkzaamheden;
t/m 1 dec Tijdelijke Verkeersmaatregelen: gedeeltelijk
stremmen Uiterweg t.h.v. nr. 253 op 27 oktober
2011 t.b.v. werkzaamheden;
t/m 7 dec Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Aalsmeer 2012;
t/m 8 dec APV Vergunning: Dorpshuis Kudelstaart voor
zaterdag 12 op zondag 13 november 2011 tot
02.00 uur;
t/m 8 dec APV Vergunning: ’t Holland Huys voor vrijdag 18
op zaterdag 19 november 2011 tot 02.00 uur;
t/m 13 dec APV Vergunning: ontheffing sluitingstijd voor de
verkoop van aardappelen, groenten en fruit op
woensdag bij het Poldermeesterplein;
t/m 21 dec APV Vergunning: ontheffing Sluitingstijd is verleend voor 2012 aan het Wapen van Aalsmeer
tot 02.00 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag en in de nacht van zaterdag op zondag;
t/m 23 dec Verkeersbesluit aanleggen van een individuele
gehandicaptenparkeerplaats: Clematisstraat 31;
t/m 28 dec APV Vergunning: drank & horeca wet, Devin’s Catering, Sportlaan 43 A, Aalsmeer.
t/m 28 dec APV Vergunning: Robend, tussen Bilderdammerweg en Einsteinstraat, van 29 op 30 november
2011 van 09.00-16.00 uur.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

Wilt u een kerst- of
nieuwjaarswens in
de krant opnemen?
Neemt u dan contact op met Yvonne Wels
van de Nieuwe Meerbode. Dit kunt u doen via
e-mail: verkoopaalsmeer@meerbode.nl of
mobiel: 06 - 22 88 09 58.
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recensie

Pianogala was wederom
een groot succes!
Aalsmeer - Het vijftiende pianogala heeft vrijdag 11 november plaatsgevonden in Bachus en met groot
succes. De deur kon bijna niet meer
dicht, zitplaatsen waren er niet
meer, de avond kon beginnen. Maar
liefst negentien muzikale talenten
uit Aalsmeer deden mee. Er werden
solo stukken en vier mains gespeeld
en gezongen. De jongste deelnemer
was zeven jaar oud en de oudste in
de zeventig! Muziek maken is voor
iedereen, blijkt maar weer. Verscheidene stijlen kwamen aan bod, van
klassiek tot pop. Maar er werden
ook eigen composities gespeeld.
Rachel van Tuil speelde een eigen
compositie en zong daar ook nog
eens bij. Faas Kaaijk speelde een
ingewikkeld stuk van de Belgische

componist Wim Mertens waarbij hij
kwartolen speelt in een zes achste
maat. Larissa Weber zong met een
zwoele rauwe stem Rolling in the
Deep van Adèle met Goos Kaaijk op
drums. Zij hadden nog nooit samen
gerepeteerd, maar het klonk geweldig.
Als laatste bracht Doralice Covelli een hilarisch stukje cabaret met
daarin een eigen geschreven lied.
Alle 19 deelnemers brachten bijzonder aangename klanken voort.
De avond werd afgesloten met live
jazz en werd een waar muzikaal
feest waar de vonken vanaf spatte.
Aalsmeer kan trots zijn op zijn muzikale cultuur!
Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Een genot om naar te luisteren!

Bazaar weer één groot feest!
Aalsmeer - Met de prettige bijkomstigheid van schitterend weer is de
bazaar van de Doopsgezinde Gemeente wederom zeer geslaagd te
noemen. Zowel het aftreden van Silvio Berlusconi, de verminderde zekerheid van onze pensioenen, de
eurocrisis en het pijnlijke verlies van
de altijd heerlijke bakspullen van
het team van bakker Jaap konden
geen van allen verhinderen dat het
financiële resultaat van dit jaar precies gelijk is aan dat van het topjaar
2010. Kleine verlotingen, een eenvoudig behendigheidsspel als de
waterteil en grote activiteiten als de
rommelmarkt, de tweedehands kledingbeurs en de boekenmarkt, alles
bij elkaar maakt het de bazaar van
de Doopsgezinde Gemeente uniek
in haar soort. Het woord ‘bruisend’
is dan ook zeker op zijn plaats. De
hele dag is het een komen en gaan
van zeer vele bezoekers. Zeer velen komen trouw ieder jaar, anderen
zie je er voor het eerst. De oud-dominee en zijn vrouw komen er voor
over uit Haren (Gr), maar je komt
er ook zomaar een oud ‘kampkind’
van de Binding van 20 jaar geleden
tegen. En zo zijn er altijd zeer veel
spontane ontmoetingen, wat absoluut een toegevoegde waarde is van
deze dag. Een bazaar zonder verlotingen en behendigheidsspelletjes is geen echte bazaar. En zo zijn
er ieder jaar zeer veel verschillende winnaars. Naast het feit dat Al
Tas precies wist hoelang een uitgerolde wc-rol is, mogen hij en zijn
vrouw Els een weekend naar Antwerpen, Jaap Oostzaan won de reis
met de Stenaline naar London. De
zusjes De Graaff waren in de twee
categorieën allebei de beste bij het
WII-spel slalom-skiën. Lena Vreken

krijgt een glamour fotoreportage
cadeau en Annie Maarse gaat naar
huis met de grote Quilt. En de heer
of mevrouw Jongkind krijgt thuis
een entertainment concert van de
enige echte Dippers. Dit is slechts
een beperkt aantal prijswinnaars.
Alle prijswinnaars hebben ondertussen thuis bericht ontvangen. De
bazaar is slechts mogelijk met de
hulp van zeer vele vrijwilligers. Veel
daarvan zijn de hele week al aan de
gang geweest met de voorbereiding. Maar een nog groter aantal is
op de dag zelf aan de slag. Ook dit is
een zeer gemêleerd gezelschap, zowel in leeftijd als in de relatie tot de
Doopsgezinde Gemeente. De één
is jaarrond volop bezig met de Gemeente, de ander concentreert zijn
of haar inspanning vooral in deze
ene bazaarweek. Dat maakt gelukkig ook helemaal niet uit, de onderlinge verbondenheid is daarvoor het
belangrijkste.
Ruim 25.000 euro
Na het sluiten van het rad van avontuur werden alle prijswinnaars bekend gemaakt van alle verlotingen en prijsvragen. Nog weer een
half uur later zijn ook alle binnengehaalde gelden geteld. Deze dag
heeft, na aftrek van alle kosten, ruim
25.000 euro netto opgeleverd, op 16
euro na precies hetzelfde als vorig
jaar. Staflid Jaap van Leeuwen: “Een
geweldig bedrag na een gezellige,
sfeervolle en in vele opzichten zonnige dag! Een prestatie van top formaat, dankzij de inzet van zeer velen! Ik heb er weer van genoten, van
top tot teen.” In 2012 is de bazaar op
zaterdag 10 november.
Foto: www.kicksfotos.nl.

CD-opname Herman Nijkamp
Kwartet in Bacchus zaterdag
Aalsmeer - Live in cultureel café
Bacchus op zaterdag 19 november:
CD opname van het Herman Nijkamp Kwartet. Voor iedereen die de
eerdere optredens van het Herman
Nijkamp Kwartet in heeft gemist,
komt nu de herkansing. Die fabuleuze concerten van het ‘slagwerkloze’ kwartet in Bacchus hebben
zo inspirerend gewerkt dat Herman
Nijkamp heeft besloten hier een live
CD op te nemen! 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 met Jacco van Santen op saxofoon, Pieter van Santen achter de piano en
Serge Bredewold op contrabas. Een
muzikaal avontuur zonder weerga! Het KCA jazzconcert in Bacchus
aan de Gerberastraat begint zaterdag om half tien. Toegang: uw gift.
Inlichtingen Pierre Tuning, tel. 0297360355 en Reinoud Staps, tel. 0297325304.

Aalsmeer - Afgelopen zondagmiddag vond het eerste van een nieuwe
serie concerten in de Oude Veiling
plaats. Tish Hinojosa beet de spits af
onder begeleiding van Marvin Dykhuis. Zowel Engels- als Spaanstalige ballads, bluegrass-, folk-, country-, pop- en bluesnummers werden
deze middag met volle overgave ten
gehore gebracht. De sfeer was intiem, nostalgisch soms, en de zaal
genoot zichtbaar. Moeiteloos verplaatste dit mondiale duo het publiek van een kleine club in Chicago naar een zwoele avond op een
veranda in San Antonio, Texas of de
keukentafel uit de jeugd van de zangeres. Een groot aantal fans vanuit
heel Nederland was naar Aalsmeer

gekomen om Tish te horen en zien
spelen. Moeiteloos werden hun verzoeknummers in het programma
gepast. Tish Hinojosa is de jongste dochter van Mexicaanse immigranten. Zij heeft 20 albums op haar
naam staan en veel van haar nummers zijn gecoverd door artiesten,
zoals bijvoorbeeld Linda Rondstadt,
die het nummer ‘Donde Voy’ in haar
repertoire heeft opgenomen. Tish
is een bevlogen singer-songwriter.
Haar nummers vertellen stuk voor
stuk mooie en vaak ontroerende
verhalen. Een genot om naar te luisteren. Op zondag 11 december vindt
het tweede concert in deze winterserie plaats: Ray Bonneville. Aanvang 15.00 uur.

Abstracte tekeningen en fotografie

Expositie van Paul Citroen
in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Stichting KCA toont
in het Oude Raadhuis foto’s en tekeningen van Paul Citroen. Citroen(1896-1983) was schilder, fotograaf, schrijver en leraar. Al op
zeer jonge leeftijd begon Citroen
veel te tekenen. Dit werd door zijn
ouders gestimuleerd. Er werd in
het gezin veel aandacht aan kunst
en cultuur, vooral literatuur, geschonken. Citroen studeerde aan de
Kunsthochschule te Berlijn. Na enige tijd in een kunstboekhandel te
hebben gewerkt, maakte hij kennis
met de kopstuk ken van de Berlijnse Dada-beweging, waaronder George Grosz, Walter Mehring en John
Heartfield. Hij volgde een opleiding
aan het bauhaus in Weimar toen
hij 24 jaar oud was en kreeg er les
van onder andere Paul Klee, Wassily
Kandinsky en Johannes Itten. Vooral deze laatste had een diepgaande en blijvende invloed op hem. In
1927 vestigde Citroen zich in Amsterdam waar hij zijn eerste toonstelling kreeg. Gedurende een korte periode in zijn leven, van 1929
tot 1935, heeft hij intensief aan fotografie gedaan. De foto`s van Citroen worden gekenmerkt door een

losse, ongedwongen stijl. Onmiskenbaar zijn hierin invloeden uit zijn
Bauhaus-jaren en samenwerking
met Blumenfeld aanwezig. Citroen
trok zich weinig aan van de gangbare fotografische regels. Hij maakte geregeld uitsneden uit zijn negatieven en schuwde ook onscherpte
niet. In de fotografie miste hij echter de fysieke relatie met het materiaal die hij voelde als hij schilderde
of tekende. In de periode 1937 tot
1960, met een onderbreking gedurende de oorlogsjaren, was Citroen
docent aan de Haagse kunstacademie. Hij heeft een grote bijdrage geleverd tot vernieuwing van het tekenonderwijs. Ondanks alle landschappen en stillevens die hij maakte, is Paul Citroen bovenal een portrettist. Hij liet circa 7000 portretten
na, gefotografeerd, geschilderd en
vooral getekend. Het Oude Raadhuis blikt nu als eerste museum terug op de vroege abstracte tekeningen en het fotografische werk. De
expositie in de Dorpsstraat is tot en
met 4 december te bezichtigen. Het
Oude Raadhuis is iedere donderdag
tot en met zondag geopend tussen
14.00 en 17.00 uur.

Nog enkele kaarten beschikbaar!

Trots van Aalsmeerfeest

3rdFloor Magic en Between
Skins vrijdag live in N201

Koffieochtend
voor vrouwen

Waar is kater
Panter?

Aalsmeer - Dinsdag 22 november
wordt er weer een koffieochtend
gehouden in gebouw Irene aan de
Kanaalstraat. Aanvang is 10.00 uur,
maar vanaf half tien staat de koffie
en thee klaar. Deze morgen komt
Jenny de Ruyter spreken. Zij werkt
al 20 jaar met moslimvrouwen in
Amsterdam. Ze is verbonden aan
Operatie Mobilisatie en zal veel vertellen over haar werk.

Aalsmeer - Vermist sinds zondag
13 november: Zwarte gecastreerde kater, naam Panter. Gechipt en 7
jaar oud. Het dier was pas 1 dag bij
de familie. De verwachting is dat hij
schuw is. Pater is gesignaleerd in de
Begoniastraat. De familie wil hem
graag herenigen met zijn zusje. Wi
Panter heeft gezien wordt verzocht
contact op te nemen met Mieke van
Trigt via 06-28070078.

Quilten in Oost-Inn

er is zoals gebruikelijk op de woensdagmorgen inloop en ontmoeting
onder het genot van koffie of thee.
Iedereen is van harte welkom.
Voor inlichtingen:
0297-325636, 0297-345413 of kijk
op www.oosterkerk.info.

Aalsmeer - Op woensdag 23 november is er van 9.30 tot 11.30 uur
weer gelegenheid om samen te
quilten bij Oost-Inn in de Mikado
aan de Catharina Amalialaan 66. En

Aalsmeer - De N201 presenteert
aanstaande vrijdag 18 november
de finalisten van Most Wanted: 3rd
Floor Magic en de finalist van de
Amstelveense popprijs: Between
Skins. Een fusion tussen rock, jazz,
blues en meer! 3rd Floor Magic ontstond in augustus 2011 in de homestudio van Tim Tuxedo Blok ergens
in een studio op de derde verdieping, In een tijd van 2 maanden stelden zij een band samen met drums,
bas, gitaar en keyboard behaalden zij een plekje in de finale van
de Amsterdamse Popprijs. Waren te
horen bij diverse radioshows op 538
en Radio Mortale en op talloze podia. De ‘magic’ van de band is het
best de omschrijven als fusion-hop:
Een aanstekelijke mengelmoes van
verschillende muziekgenres in een
modern Urban jasje gestoken. Between Skins is een band die streeft
naar een bepaalde dynamiek en
harmonie in haar muziek. Spannende opbouwende alternatieve pop
en rock nummers die zich keer op
keer voltrekken in een heftige energieuitbarsting Zangeres Chantal
maakt het geheel zowel breekbaarder als krachtiger, met teksten die
uitnodigen tot nadenken en toepasbaar zijn op eigen ervaringen. De
band is dit jaar tweede geworden bij
de Amstelveense Popprijs. Vrijdag

18 november wordt dus een avond
met twee jonge, maar veel geprezen bands, De entree is 2 euro en
de zaal van de N201 aan de Zwarteweg gaat open om 21.00 uur. Meer
informatie op www.n201.nl.
Kaoetsjoekfeestje
Op zaterdag 26 november gaat
N201 terug in de tijd voor een ouderwets Kaoetsjoek feestje met dj’s
Buzz Fuzz, Dexel, LT, Vinyls, Robert
en Diva. Namen die destijds heel
wat heftige feestjes voor hun rekening namen en die de meeste mensen zich nog wel zullen herinneren.
Maar de unieke sound die begin jaren negentig het uitgaansleven beheerste is nooit meer terug gekomen en daarom is het feest op 26
november geheel gewijd aan deze
tijd. Dus geen knetterharde hardcore en al te commerciële happy
hardcore maar wel alle oude voorlopers hier van; oldschool house, early rave en de eerste happy hardcore
tracks. De promotie van dit unieke
feest is al geruime tijd bezig en het
feit dat het de gemoederen al behoorlijk bezig houdt, bewijst dat de
‘oude garde’ nog wel degelijk in is
voor een goed feestje op zijn tijd!
Het feest volgende week zaterdag
begint om 21.30 uur en de entree is
5 euro.

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
19 november vindt het Trots van
Aalsmeerfeest van 2011 plaats in
The Beach, aan de Oosteinderweg
247a. Hoewel er al heel veel kaarten verkocht zijn tot dusverre, zijn er
nog kaarten beschikbaar. De organisatie verwacht ook bij de verkoop
aan de deur nog een grote drukte,
dus wees er op tijd bij! “Het Trots
van Aalsmeerfeest van zaterdag
aanstaande zou wel eens het drukst
bezochte en beruchtste feest uit de
geschiedenis van De Trots kunnen
worden”, zo voorspelt Robbert van
Duijn namens de organisatie in elk
geval.
Redenen voor deze aanname heeft
de voorzitter van De Trots feestcommissie genoeg: “Iedereen die vorig
jaar enthousiast was, zal er nu weer
zijn. Daarnaast spreekt een feest
op de zaterdagavond met name de
voetballers van V.V. Aalsmeer meer
aan dan de vrijdagavond waarop andere jaren het feest werd ge-

houden, omdat er de volgende dag
niet gespeeld hoeft te worden en
sommige teams zelfs rechtstreeks
na hun wedstrijd, vanuit de kantine richting The Beach zullen trekken.” Het belooft dus een spetterende avond te worden. Op zaterdagavond, om half negen, opent The
Beach haar deuren om het feestgedruis binnen te laten.
Vorig jaar luisterden De Tostiband
en zanger Bastiaan Hulsbos het
feest op, dit jaar is gekozen voor DJ
Ronald Wegbrands. De jonge DJ,
afkomstig uit Kudelstaart, is vooral
bekend vanwege zijn jaarlijkse optredens op het Prinsenbal, tijdens
het carnaval in Kudelstaart. Toegang tot het Trots van Aalsmeerfeest krijgt iedereen die minimaal
achttien jaar oud is en in het bezit is
van een geldig toegangsbewijs.
Deze toegangskaarten zijn te bestellen op www.trotsvanaalsmeer.nl.
Het is raadzaam om kaarten à 5 euro vooraf te bestellen.

Een sfeerimpressie van een vorig Trots van Aalsmeerfeest
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‘De Eetclub’ zoekt mee-eters

Koop cadeau bij Dorcas
en steun projecten
Aalsmeer - De voedselactie is weer
achter de rug en is zeer geslaagd.
Dorcas wil iedereen die de actie
heeft doen slagen graag bedanken,
maar ook uitnodigen om eens in de
winkel te komen kijken. Want in deze dure tijd is het prettig om een
adres te hebben waar cadeautjes
voor een prettige prijs gekocht kunnen worden. Voor sinterklaas en de
kerstman staat de Dorcaswinkel vol
met allerhande artikelen.
De opbrengst van de winkel gaat op
dit moment naar twee projecten. De
eerste is een project in Zuid Soedan, waar gehandicapten, die daar
worden genegeerd en verwaarloost,
vaardigheden worden geleerd zodat
ze hun eigen leven op kunnen bouwen. Het tweede project, waarvoor
subsidie bij de stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer is
aangevraagd, steunt mensen die in
Egypte op en van de vuilnisbelt leven. Door de ongezonde omgeving

is er veel ziekte en het project moet
er voor zorgen dat het leven van deze mensen verbeterd. Het sorteerwerk kan veiliger worden gedaan
door gezondheidsvoorlichting te geven en door afval vooraf te scheiden. Ook kan het inkomen van de
gezinnen worden verhoogd door het
gesorteerde afval eerst te recyclen
en daarna te verkopen.
Vrijwilligers gezocht
Doordat Dorcas Aalsmeer alleen
met vrijwilligers werk kunnen we elk
jaar veel projecten van Dorcas Nederland steunen. Heeft u misschien
ook wat tijd en zou u best eens een
paar uurtjes gezellig met andere
enthousiaste vrijwilligers u in willen
zetten voor dit prachtige doel? Op
dit moment is Dorcas hard op zoek
naar mensen die de groep van het
kleding sorteren willen versterken.
Meer informatie in de winkel aan
de Aalsmeerderweg 173a, tel. 0297361043 of kijk op www.dorcas.nl.

Aalsmeer - In alle plaatselijke supermarkten hangen sinds enkele weken opvallende kaartjes met de aantrekkelijke uitnodiging om eens gezellig te komen eten in ‘De Oude Veiling’. Het restaurant in de Marktstraat
heeft natuurlijk dagelijks de deuren
gastvrij open staan, maar hier is iets
anders aan de hand. Er kan namelijk
kosteloos worden aangeschoven bij
een gezelschap dat zich ‘De Eetclub’
noemt. Een maaltijd voor niets. Dat
vraagt om een nadere toelichting. Degenen die vermoeden dat ‘De Eetclub’
iets te maken heeft met de gelijknamige spannende thriller van Saskia
Noort, komt volgens de organisatie
bedrogen uit. Bij de Aalsmeerse versie van ‘De Eetclub’ draait het niet om
decadente dames en hun vermogende echtgenoten, maar om bewogenheid voor mensen. In tegenstelling tot
de bestseller kennen de maaltijden in
De Oude Veiling wel een goed einde. Iedereen gaat niet alleen met een
gevulde maag, maar ook met een blij
gevoel huiswaarts. Eén van de initiatiefnemers is Ellen Buijs, die samen
met een team van enthousiaste medestanders uit de Aalsmeerse Cama
Gemeente het idee heeft uitgewerkt

tot een concreet evenement. “Uit ervaring weten we dat er mensen zijn
die veel alleen zijn. Ze hebben nauwelijks aanspraak en eten bij wijze
van spreken met een bord op schoot
voor de televisie. Speciaal voor deze groep mensen organiseren we elke derde zondag van de maand een
etentje in de bovenzaal van De Oude Veiling. We zijn Leo van Erp heel
dankbaar dat hij deze mooie locatie
aan ons beschikbaar stelt”, aldus Ellen die met het team niet alleen een
maaltijd aanbiedt maar ook de mogelijkheid om anderen te ontmoeten. “In
ons team hebben we een paar uitstekende koks en ook mensen die weten hoe ze gezelligheid moeten creeren. Zo hebben we alle ingrediënten in huis om het iedereen naar de
zin te maken.” Het uitzonderlijke van
dit initiatief is dat er voor de bezoekers geen kosten aan verbonden zijn.
Een gratis maaltijd, plezierig gezelschap en binnen komen zonder aanmelding. Wie zou het niet willen? Om
half zes staan komende zondag de
tafels gedekt en is een ieder van harte welkom. Meer informatie op tel. 0633673053. Informeer bij de entree wel
even naar de juiste zaal.

Nog enkele kaarten beschikbaar

Wandel Gangen Menu in
Centrum vanavond
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 17
november, vindt alweer voor de vierde
maal het Wandel Gangen Menu plaats
in hetCentrum. Het Muzikaal Wandel
Gangen Menu is een gezamenlijk initiatief van de horeca in het Centrum
en de winkeliersvereniging. Door de
combinatie van livemuziek en lekker
eten is deze avond ideaal voor fijnproevers en muziekliefhebbers. Een

Positieve stemming tijdens
FloraHolland Trade Fair
Aalsmeer - De FloraHolland Trade
Fair is dit jaar bezocht door ruim
10.000 bezoekers. Bij zowel standhouders als bezoekers heerste een
positieve stemming tijdens deze internationale handelsbeurs in
Aalsmeer, waarbij het leggen van
contacten, het opdoen van inspiratie en het voorbereiden op orders centraal stonden. Opvallend
was de grootschalige internationale interesse. Tijdens een speciale
‘100 jaar FloraHolland’-bijeenkomst
op de eerste dag van de Trade Fair
werd officieel bekend gemaakt dat
FloraHolland het predicaat Koninklijk is toegekend. Commissaris van
de Koningin in de provincie NoordHolland, Johan Remkes, maakte deze toekenning officieel bekend. Bezoekers van de FloraHolland Trade
Fair lieten zich door de vele noviteiten, trends, innovaties en het brede aanbod van planten en bloemen
volop inspireren. Het FloraHolland
Trends- en Conceptenplein is druk
bezocht door kopers en hun klanten. In de segmentpresentaties werden de getoonde concepten vertaald naar praktische toepassin-

gen voor de winkelschappen. In totaal bood de beurs met zo’n 18.000
vierkante meter beursoppervlakte
ruimte aan meer dan 650 kwekersstands. Dankzij de speciaal ontwikkelde Trade Fair App, waar goed gebruik van is gemaakt, waren standhouders eenvoudig te vinden. Janneke van J.M. van Steijn & Zn. Die
voor het tiende opeenvolgende jaar
op de Trade Fair Aalsmeer aanwezig
was: “Veel bestaande klanten zijn
langs gekomen en misschien kunnen we wat nieuwe orders verwachten. Op de Trade Fair is persoonlijk contact, ook met eindklanten,
goud waard.” Dit jaar is op de FloraHolland Trade Fair een nieuwe prijs
voor standhouders geïntroduceerd:
De Best Stand Award. Daarbij is gekeken naar styling, boodschap, productgebruik, innovatie, standbemanning, lay out en traffic. Winnaar
Stolk Brothers kreeg de award uit
handen van juryvoorzitter Marc Eijsackers. De volgende internationale handelsbeurs is de FloraHolland
Trade Fair Naaldwijk, die van 14 tot
en met 16 maart 2012 wordt georganiseerd.

27,50 euro voor het Muzikaal Wandel
Gangen Menu zijn nog tot 18.00 uur te
koop bij de deelnemende horecazaken: Restaurant de Halve Maen in de
Dorpsstraat 24, SnaQ cafetaria aan de
Van Cleeffkade 5, eetcafe ‘t Holland
Huys in de Zijdstraat 14, De Oude Veiling in de Marktstraat 19, restaurant
Het Wapen van Aalsmeer in de Dorpsstraat 15 of bij Total Copy Service in de
Dorpsstraat 22.

Sideman. Bij eetcafe ’t Holland Huys
speelt Gerrit Biesheuvel, bekend als
toetsenist van de Rietveld Band en de
Hucksters, om de stemming op muzikale wijze op te luisteren.
Beaujolais Primeur
Op deze derde donderdag in november mag ook de Beaujolais Nouveau
weer uit de fles. Deelnemers kunnen
tijdens het Wandel Gangen Menu dus
ook een glas van deze frisse en fruitige wijn, ook wel Beaujolais Primeur
genaamd, bestellen. Maar ook bij café bar Joppe en danscafé De Praam
is iedereen van harte welkom om een
glas Beaujolais te komen nuttigen.
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leuke avond om met familie, vrienden of collega’s uit eten te gaan. Er is
nog een aantal kaarten beschikbaar.
Met een kaart voor het Wandel Gangen Menu eten de deelnemers op één
avond op vijf verschillende locaties.
De volgorde van het menu is volledig
vrij te bepalen. Voor de gerechten kan
alvast een kijkje genomen worden op
www.aalsmeercentrum.nl Kaarten à

Live-muziek
Behalve met lekker eten worden de
deelnemers ook verwend met goede livemuziek. Zo spelen bij Het Wapen van Aalsmeer twee troubadours
en bij De Oude Veiling Woody & The
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Nog enkele appartementen beschikbaar

Groot verkoopsucces voor
Drie van Mijnsheerlyckheid
Kudelstaart - De herontwikkelde
appartementen in Mijnsheerlyckheid aan Robend blijken een groot
succes. De verkoop van de 28 tweeen driekamerappartementen in toren I en III is zeer voorspoedig verlopen: binnen twee maanden zijn alle appartementen verkocht. In toren
II zijn nog enkele appartementen
van 110 vierkante meter beschikbaar. De heer en mevrouw Van Kasteren zijn de trotse eigenaren van
een topappartement in toren 2. “Wij
vonden Mijnsheerlyckheid om verschillende redenen een aantrekkelijke optie”, vertelt de heer Van Kasteren. “Om te beginnen waren we
op zoek naar een mogelijkheid om
gelijkvloers te wonen en daarbij wilden we graag in Kudelstaart blijven en liefst op loopafstand van het
winkelcentrum. Het nieuwe appartement wordt helemaal naar onze
smaak ingericht.” De heer Van Kasteren constateerde bovendien dat er
in Mijnsheerlyckheid heel veel mogelijk was. “Wij wilden graag allerlei zaken anders doen dan standaard werd aangeboden, en dat was
geen enkel probleem. Dus we hebben straks een keuken, badkamer,
vloer, deuren en plafonds die helemaal naar onze smaak zijn. Voor ons
was dat zeker ook een reden om in
hier een nieuw appartement te ko-

Veiling voor Pax
Kinderhulp
Aalsmeer - De planten van de FloraHolland Trade Fair, die afgelopen
10 november zijn geveild voor het
goede doel, heeft het mooie bedrag
van 866,70 euro opgeleverd. De opbrengst gaat gestort worden op de
rekening van Pax Kinderhulp. De-

pen.” Het echtpaar Van Kasteren
is ook te spreken over de kwaliteit
van het project. “Er wordt mooi en
goed gebouwd, zowel van binnen
als van buiten. Het milieu en duurzaamheid spelen daarbij voor ons
ook een belangrijke rol. We wonen
straks in een uitstekend geïsoleerde
woning mét vloerverwarming. Dat
gaat ook schelen in de stookkosten.” De Drie van Mijnsheerlyckheid
in Kudelstaart biedt nog enkele kopers een unieke kans. In toren II zijn
nog enkele royale 4-kamerappartementen van circa 110 vierkante meter beschikbaar, met twee balkons
en prachtig uitzicht vrijwel rondom.
De appartementen zijn voorzien van
drie (mogelijkheid voor vier) slaapkamers, een badkamer met ligbad
én douche, en een complete keuken
met inbouwapparatuur. Een eigen
parkeerplaats op afgesloten terrein en een (fiets)berging is bij de
koop inbegrepen. De vierkamerappartementen zijn beschikbaar voor
334.500 euro v.o.n.
Meer informatie over het project
is te verkrijgen bij de makelaars:
Brockhoff
Nieuwbouwmakelaars
via 020–5437373 en Drieman Garantiemakelaars via 0172–460808.
Voor het laatste nieuws kan gekeken worden op www.mijnsheerlyckheid.nl.
ze stichting trekt zich het lot aan
van kinderen uit het buitenland, die
door armoede, geweld of een ramp
in slechte omstandigheden moeten leven. Jaarlijks komen 1.200 kinderen naar Nederland uit verschillende landen. Tijdens een paar weken vakantie kunnen ze weer even
‘gewoon’ kind zijn. Pax Kinderhulp
hoopt de kinderen hiermee weer
vertrouwen in een betere toekomst
te geven.

Het Beste van Deen pizza
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Beaujolais Primeur
fles 75 cl.
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Over hobby’s en passies

Mooi cadeau voor feestdagen

Eindejaarsaanbieding
van Muzikaalsmeer
Aalsmeer - In het voorjaar van
2011 verscheen de uitgave Muzikaalsmeer, een boek met CD en
DVD over zestig jaar Aalsmeerse
muziekgeschiedenis. Dit bijzonder
fraai vormgegeven muziekpakket
bestaat uit een overzichtsboek van
92 pagina’s met heel veel unieke
documenten en foto’s van de rijke
muziekgeschiedenis van Aalsmeer
van 1950 tot 2010, een 120 minuten durende DVD met onvergetelijke momenten van de Bloemenlust
Revue tot het afscheidsconcert van
de Hobo String Band en van Klaas
Tas tot Jan Leliveld en een CD met
27 tracks van De Vrolijke Vrijbuiters tot Con Amore en van Davanti
tot de Watts, Eton Crop en onze Kudelstaartse trots Hein Meijer. Iedereen die in het bezit wil komen van
deze unieke uitgave heeft tot het
einde van dit jaar de kans om Muzikaalsmeer voor een aantrekkelijke prijs in handen te krijgen. Vanaf heden tot en met 31 december
geldt namelijk een eindejaarsactie waarbij een korting van 10 euro
wordt aangeboden. Muzikaalsmeer
kost daardoor slechts 49,50 euro

in plaats van de normale prijs van
59,50 euro en is te koop bij Boekhuis Aalsmeer en de Bruna in de
Zijdstraat en The Read Shop in de
Ophelialaan. Een mooi cadeau voor
de feestdagen. Zolang de voorraad
strekt overigens, dus wacht niet te
lang!

Piet Bon speelt scène na uit zijn favoriete film.

Favoriete film van Piet Bon
Aalsmeer - Zaterdag 22 september
werd de favoriete film van burgemeester Pieter Litjens, All about my
mother, vertoont in de Oude Veiling.
Zaterdagavond 19 november staat
de tweede favoriete film op het programma. Ditmaal de keuze van Piet
Bon, huisarts en voormalig roeier.

Een tropisch carnaval met
De Pretpeurders in 2012
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
is eindelijk werd het carnavalsseizoen geopend. In een gezellig druk
dorpshuis zat de sfeer er onder muzikale begeleiding van DJ Maarten
er al snel in. Behalve het verwelkomen van een nieuw feestseizoen,
werd er ook afscheid genomen. Na
een jaar trouwe diens traden jeugdprins Victor en jeugdprinses Laurie
af, om hun taken over te dragen aan
de nieuwe jeugdprins en –prinses:
Daniël en Sarina.
Afgelopen jaar was een bijzonder
jubileumjaar. Prins Kees den Eerste heeft met veel plezier zijn scepter gezwaaid over Poelgilderdam.
Maar na drie jaar gez(w)elligheid is
het ook voor hem tijd om zijn prinsenstaf over te dragen. Om elf over
elf was het moment daar. Nog wat
schuchter, maar uiteindelijk vol enthousiasme kwam de nieuwe prins
tevoorschijn: de komende twee jaar
mag Theo Houdijk zich Prins Theo
den Eerste van Poelgilderdam noemen. En dat bracht hem tot zijn eerste officiële plicht: de bekendmaking
van het carnavalsthema 2012. Van
donderdag 16 tot en met woensdag 22 februari is het ‘Een Tropisch
Carnaval’ in Kudelstaart. Onder luid
gejuich en tropische klanken ging
het feest nog tot in de kleine uurtjes door.

plichte inschrijving. Deze dient vóór
4 februari 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 via
de mail van De Pretpeurders: secretariaat@pretpeurders.nl
Prins Theo den Eerste van de Pretpeurders.

Inschrijven optocht
De carnavalsoptocht vindt plaats op
zondag 19 februari. Om dit evenement voor iedereen prettig te laten
verlopen, wordt aan de deelnemers
een aantal eisen gesteld. Voor deelname aan de optocht geldt een ver-

Hij vertegenwoordigde Nederland
eenmaal op de Olympische Spelen
in Mexico Stad, maar won daar met
de achtste plek geen medailles. De
favoriete film van Piet Bon staat te
boek als een romantische komedie,
maar is meer een zeer gevoelig romantisch drama met een uitstekend
spelende cast. Met in de hoofdrol
een zeer gecompliceerd mens met
een dwangmatig neurotisch gedrag,
die niet door heeft wat hij andere
mensen aandoet. De hoofdrolspeler
steelt de show in deze film. Het ge-

fés , de beroepen van vroeger die
uit het straatbeeld zijn verdwenen,
het muzikale Amsterdam, opmerkelijke gebouwen met een verhaal,
een wel heel komisch bezoek aan
de masseur, de Jordaan, de standwerkers en vele andere zaken. Dit
alles wordt nog versterkt door zowel
beeld als geluid.
Laat U amuseren door deze twee
rasvertellers op zondag 20 november vanaf 14.00 uur in het dorphuis
van Kudelstaart. De toegang bedraagt 5 euro per persoon en kaarten reserveren kan
aan de zaal of telefonisch bij
G.Voortallen via 0297-340657.

tuigt van ware klasse om van zo’n
maniak toch nog een karakter te
maken waar je op momenten door
vertederd wordt. Hoe onbeholpen
zijn karakter het ook brengt, hij bedoelt het goed. Hij mist gewoon de
tact, het inlevingsvermogen. In de
loop van het verhaal maakt hij een
ontwikkeling door, maar gelukkig
verliest hij nooit ál zijn oude karaktertrekjes: ‘Het leven is pijnbestrijding’ en ‘Beter wordt het niet’. Piet
Bon geeft deze avond uitleg over
zijn keuze voor deze film. Heeft deze film een rol gespeeld tijdens zijn
studie? Wat heeft de film te maken
met zijn (medische) beroep? Wat
speelt de hond voor rol in zijn leven?
De film wordt zaterdag vertoond in
de kleine bovenzaal van de Oude
Veiling in de Marktstraat. Aanvang:
20.30 uur, entree gratis.

recensie

KCA klassiek concert met
fagot en hoorn in de hoofdrol
Aalsmeer - Terwijl zondagmiddag
in het Muziekgebouw aan ’t IJ in
Amsterdam door Maartje van Weegen de Radio vier prijs 2011 werd
uitgereikt aan het Nederlands Blazersensemble, speelde in de Oude Katholieke Kerk het Amsterdam Wind Quintet. Vijf veel belovende blazers die met hun enthousiaste en kundige spel veel waardering van het KCA publiek kregen.
De KCA-werkgroep Muziek bestaande uit Tini Man, Heidi Koning,
Pierre Tuning,Tineke Bruines, Marijke Romeijn, Arie Koningen en Nico de Groot, varen sinds de aangekondigde bezuinigingen een nieuwe
koers. Op landelijk niveau gaan zij
op zoek naar jong talent en bieden
hen een podium en een muzikaal
luistergraag publiek aan. Al dit seizoen levert deze gekozen weg verrassende combinaties op, zodat deze lijn ook de komende seizoenen
wordt voortgezet. Hiermee weten de
werkgroepleden op inventieve wijze
een manier, zonder kwaliteitsverlies,
te vinden om de KCA klassieke concerten te behouden!
Italiaans programma
Tim Wintersohl (fluit), Marije Clemens (hobo), Hanka van Doesum-Clout (klarinet), Ellen Bayens
(hoorn) en Marijke Zijlstra (fagot)
zijn nog jong en hebben nog een
heel leven voor zich. Muzikaal gezien kunnen zij nog heel veel bereiken, wie weet wel ooit de radio vier
prijs. Voor de pauze kozen zij voor
een geheel Italiaans programma.
Begonnen werd met een werk van
Carlo Gesualdo (1560-1613) een
goed componist, maar niet bepaald
een lekkere jongen. Toen hij zijn
vrouw en haar minnaar in zijn bed
vond vermoordde hij hen koelbloedig. Het gespeelde stuk met als titel ‘Ik sterf door al mijn zorgen’ heeft
hier wellicht mee te maken. Antonio
Vivaldi (1675-1868) schreef maar
liefst 500 vioolconcerten en ook vele ondersteunende stukken. Hij bekommerde zich om de weeskinderen die het zeker in die tijd niet eenvoudig hadden. Hij zorgde ervoor

Zondag snuffelen aan
Amsterdam in Dorpshuis
Kudelstaart - Evenals vorig jaar
om deze tijd spelen Wim Weijsman
en Gerard Voortallen weer de succesvolle voorstelling ‘Snuffelen aan
het Amsterdam van vroeger en nu’
in het Dorpshuis. Wat zo´n twee jaar
geleden begonnen is als een kleine bijdrage aan een feestelijke middag, samen met het bekende Amsterdamse Zeedijkkoor, is nu uitgegroeid tot een voorstelling van een
kleine twee uur. Gedurende deze twee uur, onderbroken door een
pauze, komen vele zaken op een
luchtige wijze aan bod: Een stukje historie, een kroegentocht langs
een aantal opmerkelijke bruine ca-

Adri Stoof: “Zingen is emotie”

Foto: www.kicksfotos.nl

dat zij een instrument leerden bespelen, zodat zij later hun boterham konden verdienen. Zijn concerto in g-klein voor fluit hobo en
fagot is heerlijk om naar te luisteren. Wie aan Italië denkt, denkt aan
opera (dit even los gezien van de financiële Europese crisis). En opera
is Gioacchino Rossini (1792-1868),
hij schreef er velen. Hij schreef echter ook kamermuziek, onder andere Kwartet nummer 1. Oorspronkelijk geschreven voor viool, altviool
en contrabas. Later werd het Kwartet bewerkt voor fluit, klarinet, hoorn
en fagot. Het stuk past goed in het
repertoire van het Amsterdam Wind
Quintet. De laatste Italiaanse componist van voor de pauze was Giulio Briccialdi (1818-1881) een fluit
virtuoos die het zelfs zover bracht
dat er een fluitklep naar hem is vernoemd: de Briccialdiklep. Hij was
voorbestemd om priester te worden, doch daar dacht hij zelf toch
anders over. Hij liftte naar Rome en
koos vervolgens voor de muziek. Het
Allegro 124 laat een duizelingwekkend aantal noten horen die op het
geïmponeerde KCA publiek neerdaalden. Een hoofdrol was er voor
de fagot en de hoorn, prachtig bespeeld door Marijke Zijlstra en Ellen Bayens.
Veelzijdig
Na de pauze werd het lichtvoetige spel van de Italianen vervangen
door het meer strenge Noordelijke
karakter van de Nederlandse componisten Jan Pieterszoon Sweelinck
(1562-1621) Julius Röntgen (18551932) en Hugo de Groot (18971986) Met deze programmaring liet
het Amsterdam Wind Quintet hun
veelzijdig zien en horen. Tot en met
april 1012 organiseert KCA iedere
tweede zondag van de maand in de
Oud Katholieke kerk aan de Oosteinderweg een klassiek concert.
Aanvang 15.30 uur, zaal open 15.00
uur. Losse kaarten kosten 9 euro en
zijn te bestellen bij Nico de Groot via
324160.
Janna van Zon

Aalsmeer - Als kind luisterde Adri
Stoof graag naar operettemuziek,
maar naarmate zij ouder werd veranderde haar muzikale voorkeur. Zeventien jaar was Adri Stoof, geboren
en getogen in Aalsmeer, toen zij met
haar ouders mee ging naar het kerkkoor, in de Schakel. Het was haar
eerste kennismaking met kerkmuziek. “In die tijd was het heel gewoon
dat de je op een kerkkoor zat. Mijn
vader, moeder, broers, wij zongen allemaal.” Het was met name dirigent
Willem Vogel, een bekende kerkmusicus en cantor van de Oude Kerk te
Amsterdam, die Adri wist te overtuigen en haar de ontluikende liefde
voor kerkmuziek bijbracht. De combinatie van orkest en koor, maakte op haar, nog bijna een meisje zijnde, heel veel indruk. Later richtte Vogel ook de Amstelland Cantorij op en was hij muzikaal actief in
Ouderkerk aan de Amstel. Daar was
het dat Adri samen met een vriendin
ging luisteren naar de Lukas Passion
van Johann Sebastian Bach (16851750). Het was een overrompelende openbaring voor haar. “Ik kende wel de koralen, maar niet de recitatieven. Ik vond het zo prachtig
en was tot tranen toe geroerd door
de tekst en muziek. Toen het afgelopen was en de mensen gingen klappen, raakte ik daar helemaal van
slag van. Ik kon dat niet begrijpen,
na zo iets moois restte slechts de
stilte.” Na deze bijzondere ervaring
ging Adri Stoof zich meer verdiepen
in de andere passies. Het was ook in
die tijd dat de boeken van Maarten
’t Hart haar troffen. “Die man weet
zoveel van muziek, de bezieling en
de ontroering, zoals hij die weet te
beschrijven, dat is prachtig. Ik deel
die emotie met hem. Na het eerste
boek dat ik van hem las dacht ik: Dat
is het! In zijn boeken herken ik mijn

eigen jeugd. Voor mij was en is het
een feest van herkenning.” Als jonge
vrouw was Adri heel gelovig. “Ik heb
zelfs nog bij het Leger des Heils gezeten, ik vond het er gezellig”, vertelt ze schaterlachend. Maar het ware geloof verloor ze.”Na vele boeken
over de holocaust te hebben gelezen
(onder andere danseres zonder benen van Clara Asscher-Pinkhof) ben
ik mijn geloof kwijt geraakt.” Haar
behoefte om te zingen werd er gelukkig niet minder om, integendeel.
Als lid van het Christelijk Oratoriumkoor vindt zij het een feest om nu
zelf de koralen van Bach te kunnen
zingen. Het is de samenhang van
muziek en tekst die blijvend ontroeren. Zij vraagt zich wel eens af hoe
het mogelijk is dat zij als ongelovige toch zo kan opgaan in de tekst.
“Wanneer ik de Elias of Paulus zing
dan blijven de woorden wel een halve week door mijn hoofd zingen. Je
wordt er rustig van.” Voor Adri is zingen blijdschap en emotie. Zij vindt
het daarom ongelooflijk jammer dat
maar zo weinig jonge mensen zich
aanmelden bij de koren. “De kosten
om een oratorium voor publiek ten
gehore te brengen lijken zo langzamerhand niet meer haalbaar. Het
zou toch eeuwig zonde zijn als deze optredens in de toekomst niet
meer mogelijk zijn. Niet alleen voor
de mensen die willen komen luisteren, maar ook voor degenen die zo
graag zingen. En optreden voor publiek zorgt voor een bepaalde spanning, je werkt met elkaar naar een
optreden toe en laat zo ook anderen
meegenieten met dat wat voor jezelf zoveel betekent. Zingen is heerlijk om te doen. Zingen geeft mij een
toegevoegde waarde in het bestaan.
Zingen is mijn passie.”
Janna van Zon

VVD houdt discussie-avond
over het Uiterweggebied
Aalsmeer - De VVD nodigt belangstellenden uit voor een discussieavond over het Uiterweggebied. In
de aanloop naar nieuwe bestemmingsplannen voor woonarken en
het Uiterweggebied hebben de watersportsector en de kwekers in dit
gebied een eigen visie ontwikkeld.
Visies die grote veranderingen betekenen voor de bovenlanden. De VVD
waardeert het proactief meedenken
van burgers en organisatie. Daarom
heeft het bestuur zowel de Stichting Aalsmeer Westeinder Promo-

tie als de samenwerkende kwekers
uitgenodigd om hun visie aan de leden voor te leggen en hierover een
discussie aan te gaan. Tevens zal de
fractie haar mening geven over de
ontwikkelingen in het gebied.
De discussie-avond met onderwerp
‘Visie van watersportsector en kwekers in het Uitweggebied’ wordt gehouden op woensdag 30 november in de Historische Tuin, ingang
Praamplein, en begint om 19.30 uur.
Iedere belangstellende is van harte
welkom.

Bingo en Marconisten op
ouderendag in burgerzaal
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 18
november wordt de jaarlijkse ouderendag gehouden in de burgerzaal
van het gemeentehuis. Ouderen uit
Aalsmeer, Kudelstaart en omgeving
zijn van harte welkom. Een gevarieerd programma wacht de bezoekers. De zaal gaat open om 14.15
uur en begint met koffie of thee met
cake. Na een welkomstwoord door
Alma de Jong-Hofman wordt de ouderendag om 15.00 uur officieel geopend door voorzitter Dirk van Leeuwen. Daarna volgt een optreden van
Mieke Jacob en Bert Tielemans. Het
duo brengt een hommage aan Jules
de Corte. Daarna luisteren naar getallen, want een bingo staat op het
programma. Een bingokaart kost 75
eurocent. Bezoekers worden ver-

zocht zelf een pen mee te nemen. Na
een korte pauze, met tijd voor een
borreltje, volgt bingoronde nummer
twee. Het middagprogramma wordt
afgesloten met een broodmaaltijd
met koffie en thee. De achtergrondmuziek deze middag wordt verzorgd
door het Westend Trio onder leiding
van Chris van Dijk.
De avond wordt gevuld met een
kleurrijk een meezing-optreden van
shantykoor De Marconisten uit Leimuiden onder leiding van Theo van
de Hoorn. Muzikale medewerking
verlenen Corry van de Neut en Ton
Krijger op accordeon en Roel Naber op banjo. De toegangsprijs voor
de ouderendag bedraagt 10 euro.
Voor informatie en kaarten: Dirk van
Leeuwen, 06-51094994.

Verkoop kunst voor Mali
Aalsmeer - Op zaterdag 26 en zondag 27 november wordt in het Boerma Instituut aan de Legmeerdijk 227
een inzamelingactie gehouden door
Nederlandse kunst studenten voor
studenten in Mali Afrika. Er wordt
kunst te koop aangeboden variërend van keramiek tot schilderijen.
Ook worden verschillende workshops gegeven. Het Boerma instituut zal tijdens de inzamelingsactie
veranderen in een grootschalig galerie. De inzamelingsactie wordt georganiseerd door studenten aan de
hoge school van de kunsten in Amsterdam. Vijf studenten gaan een
maand lang voor een projectstage naar Bamako in Mali. Hier krijgen zij lessen in de schildertechniek Bogolan. De inzamelingsactie
wordt gehouden om materialen en
geld te doneren aan studenten aan
het Institut National des Arts (INA)
in Mali. De studenten in Mali hebben vaak geen geld om aan materialen te komen. De Nederlandse studenten willen ze hierbij helpen. Het
leek hen leuk om jong en oud bij dit
project te betrekken. Voor volwassenen en kinderen zijn er tijdens de in-

zamelingsactie verschillende workshops te volgen. Onder andere kan
deelgenomen worden aan Afrikaanse maskers en geluksamuletten maken, sieraden maken van gerecycled papier en een animatiefilmpje maken. Natuurlijk is er kunst te
koop voor alle leeftijden en voor elk
wat wils. Veel van de kunstwerken
zijn gemaakt door de studenten aan
de academie in Mali. Natuurlijk kan
er ook geld gedoneerd worden. De
studenten van de hoge school van
de kunsten in Amsterdam stellen
uw bezoek en/of bijdrage zeer op
prijs. Zaterdag zijn belangstellenden
welkom van 11.00 tot 17.00 uur en
zondag tussen 11.00 en 16.00 uur.
Kijk voor meer informatie over het
project op www.kunstnomade.nl.

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon

De Wmo-krant is uit

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

Vrijdag 11 november hebben wethouders Ad Verburg en Maarten Levenbach de eerste Wmo-krant in ontvangst genomen.
Deze week wordt de gemeentelijke Wmo-krant huis aan huis in
de gemeente Uithoorn en Aalsmeer bezorgd. In deze krant staat
onder andere: Wat de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) is, waarom de Wmo vraagt om verandering en de Wmo
Adviesraden van Aalsmeer en Uithoorn leggen uit wat zij doen.

In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
openingstijden
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop

Steeds meer inwoners van Aalsmeer en Uithoorn komen in aanraking met de Wet Maatschappelijke ondersteuning, soms onbewust. Maar wat is de Wmo nu precies? Daarnaast gaat de overheid, dus ook de gemeente, steeds meer uit van de zelfredzaamheid van de burgers. Dit heeft grote gevolgen voor de Wmo.
Redenen genoeg om alle informatie te bundelen in een Wmokrant. De Wmo-krant geeft antwoord op deze vragen. Deze krant
wordt huis aan huis verspreid.

Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeenten
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak

Heeft u een ‘Ja-Nee’, een ‘Nee-Nee’ sticker op uw brievenbus
of heeft u de Wmo-krant 22 november nog niet ontvangen? Dan
wordt de krant niet bij u bezorgd. Wilt u toch graag de Wmo-krant
lezen? Dan kunt u een exemplaar afhalen bij het Loket Wonen,
Welzijn en Zorg in het gemeentehuis Aalsmeer en Uithoorn. Het
loket is elke werkdag geopend van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
openingstijden loket Wonen,
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30
Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

De krant kunt u ook digitaal bekijken op www.uithoorn.nl of
www.aalsmeer.nl.

Declaratiefonds 65-plussers

Wanneer u 65 jaar of ouder bent, kunt u gebruik
maken van het declaratiefonds 65-plussers. U
moet wonen in de gemeente Uithoorn of Aalsmeer. Een inkomen ontvangen tot €1.203,63*
(alleenstaand) of €1.656,72* (samenwonend).
Het declaratiefonds 65-plussers heeft als doel
om ouderen deel te laten nemen aan sociale
activiteiten. Er wordt geen rekening gehouden
met uw eigen vermogen. Welke kostenposten
vallen onder deze regeling:

* Exclusief vakantiegeld

naar de bioscoop;
een dagje weg;
sporten;
bibliotheek;
een cursus;
cadeau (klein)kinderen;
abonnementen;
lidmaatschap vereniging.
Dit zijn slecht een aantal voorbeelden. Of u uw
gemaakte kosten kunt declareren, kunt u het
beste bespreken met een medewerker van het
cluster Werk en Inkomen.

Declaratiefonds jongeren

Verzorgt u kinderen in de leeftijd van 4 t/m
17 jaar? Dan kunt u mogelijk het Declaratiefonds jongeren aanvragen. U moet wonen in
de gemeente Aalsmeer of Uithoorn. Een inkomen (dus ook een uitkering) ontvangen tot
€1.241,33* (alleenstaand) of €1.379,25*
(samenwonend). In sommige gevallen mag u
meer verdienen (125% van de bijstandsnorm).
Er wordt geen rekening gehouden met het
eigen vermogen. Welke kostenposten vallen
onder deze regeling:
* Exclusief vakantiegeld

rekenmachine;
muziekles;
schoolexcursies;
schooltas;
tekenspullen;
huur muziekinstrument;
aanschaf muziekboeken;
aanschaf sportspullen (zoals een tennisracket, voetbal of balletschoenen).
Dit zijn slecht een aantal voorbeelden. Of u uw
gemaakte kosten kunt declareren, kunt u het
beste bespreken met een medewerker van het
cluster Werk en Inkomen. De vergoeding wordt
per kalenderjaar toegekend.
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Handbal jeugd

Kleuters lopen kabouterpad
Aalsmeer - Terwijl de bladeren
rood, geel en bruin verkleurd waren en de wind ze af en toe mee
nam, liepen de kleuters van de Jozefschool deze week het Kabouterpad. In groepjes gingen de kinderen met een hulpouder op stap. Op
zoek naar negen kabouters met vrolijke gebreide mutsjes verstopt in de
natuur. Elke kabouter had een opdrachtkaart waarmee de kleuters
aan de slag konden. Zo proefden ze

Dubbele winst jongens A1

kabouterbeschuitjes met jam, zochten ze naar spinnen en slakken, deden ze een dennenappelspel en
speelden ze bladerenmemorie. Tussendoor werd er gezongen over Kabouter Spillebeen, maar of die zich
ook heeft laten zien? De NME-ouders van de Jozefschool verzorgen
jaarlijks dit spannende kabouterpad
voor de kleuters, die op deze manier
allerlei weetjes over het weer en de
natuur in de herfst leren.

Immanuël schaatst voor Mali

Ludieke Sint Maarten
viering in Ketelhuis
Aalsmeer - Niet zomaar aanbellen,
liedje zingen en snoepje pakken.
Nee, de kinderen die op 11 november aanbelden bij Ketelhuis 9 werden verrast door een heuse show.
Zes vrienden bedachten een ludieke
manier om de kinderen een onvergetelijke Sint Maarten te bezorgen.
De garage van Dennis en Winnyfred van den Berg was omgetoverd
tot de X Factor studio, compleet met
presentatrice, jurytafel, licht en geluid. De kinderen moesten zich eerst
netjes aan de jury voorstellen en
vervolgens op de X plaatsnemen om
hun zangkunsten te
vertonen. Uiteraard kregen alle auditanten een snoepje en er werden zelfs finaleplaatsen vergeven.

Rijsenhout - Op woensdag 9 november vertrok om half 1 een bus
met enthousiaste leerlingen van de
Immanuëlschool vanuit Rijsenhout
naar de Jaap Eden baan te Amsterdam om daar te gaan schaatsen.
Het was niet alleen schaatsen voor
het plezier, maar ook voor een goed
doel. Het doel was een project van
Plan Nederland, waarbij sponsorgeld werd opgehaald voor Mali om
daar waterputten aan te leggen bij
scholen. De kinderen hebben vooraf bij familie, buren en bekenden
gevraagd of zij hen wilde sponsoren, per rondje of voor een vast be-

drag. Om 14.00 uur gingen de kinderen de baan op met een stempelkaart. Voor elk rondje kregen zij hier
een sticker opgeplakt. Voor sommige kinderen was de kaart met 25
vakjes niet genoeg! Het was erg gezellig en het weer werkte goed mee.
De kinderen gingen er echt voor,
ondanks valpartijen en blaren bleven zij doorgaan! Het is mooi om
te zien dat de kinderen zo hun best
hebben gedaan voor kinderen die
het minder hebben. Alle sponsoren bedankt en ook zeker de kinderen, want ja, zij hebben het tenslotte gedaan!

De beste zangers van de avond ontvingen een medaille. Niet alleen de
kinderen vonden dit een ‘vet coole
actie’, ook de ouders kwamen massaal een kijkje nemen bij de auditie
van hun koters. Het idee is twee jaar
geleden ontstaan aan de eettafel tijdens de wekelijkse ‘eetklup’ van de
vrienden. Pas vorige week werd besloten het plan ook daadwerkelijk
uit te voeren.
De organisatoren waren zo blij verrast door alle positieve reacties van
het publiek, dat zij nu al plannen
maken voor 11 november 2012. Foto’s van deze speciale X Factor zijn
te zien op www.vorkfotografie.nl.
Foto: Mark Vork

Auditie doen tijdens Sint Maarten.

Aalsmeer - 18 cursief: 24: Aalsmeer
- Op woensdag 9 november moesten de jongens A1 van FIQAS
Aalsmeer thuis tegen Vrone spelen. Deze wedstrijd was door ziekte van de scheidsrechter uitgesteld.
Met nog de wedstrijd van een paar
dagen eerder vers in het geheugen
hadden de mannen één opdracht:
samenspel! Toch bleek dat de eerste tien minuten nog best moeilijk
tegen een team wat met veel systeem op elkaar was ingespeeld,
maar uiteindelijk ging de A1 rusten
met een stand van 25-12. De tweede helft verliep beter: de mannen
speelden meer samen en er kwamen ook wat wisseltjes tevoorschijn
én iedereen kwam aan het scoren
toe. Nils had vlak voor de wedstrijd
te horen gekregen dat hij vast naar
de heren 2 mag en besloot dat het
een gedenkwaardig afscheid moest
zijn: hij maakte wel 16 doelpunten
deze wedstrijd, die een eindstand
had van 49-29. Op zaterdag 12 november moesten de mannen uit tegen HAR&O in Rotterdam. Na 4 minuten stonden ze al met 4-0 voor.
De Aalsmeerse jongen gingen met
een 10-21 tussenstand rusten. En
met een 36-24 overwinning gingen
de mannen met een zeer tevreden
gevoel naar huis. Aanstaande zondag staat een ontmoeting met Volendam op het programma: de A1
speelt om 15.20 uur thuis in de
Bloemhof. Jongens B1 speelden afgelopen zondag uit tegen Aristos.
Door het uitstekende samenspel
en de mooie ballen die elkaar gegund werden, kwam iedereen aan
scoren toe en konden coaches Jarcha en Djordje niet anders dan tevreden zijn. De eindstand was 19–
39. De jongens B2 van FIQAS Aalmeer zijn afgelopen zondag 13 ok-

tober afgereisd naar de Blinkert in
Haarlem. De jongens van FIQAS
Aalsmeer gingen met een eindstand van 29-20 van het veld af. Op
zondag 13 november moesten eerste de jongens D3 een uitwedstrijd
spelen bij DSS in Heemskerk. De tegenstander was een meidenteam.
Toch kwamen de mannen al snel
met 1-0 achter. Gelukkig maakte
Maik een prachtig doelpunt, waardoor de stand gelijk werd. Na de
rust deed FIQAS Aalsmeer er een
schepje bovenop. Het werd uiteindelijk een verdiende 13-3 overwinning voor de Aalsmeerse jongens.
Zaterdag spelen zowel de D3 als
de D1 een thuiswedstrijd: de D1 om
10.50 uur tegen KDO, de D3 treft
om 11.40 uur Monnickendam in De
Bloemhof aan de Hornweg. Afgelopen zaterdag was het een drukte
van jewelste in de Proosdijhal te Kudelstaart, want alle jeugdteams van
handbal RKDES hadden een thuiswedstrijd te spelen. Na de D1, die
de aftrap nam, volgde de C1 hen op
door de strijd aan te gaan tegen Fiqas C1 Aalsmeer. Vanaf het allereerste moment werd er geweldig snel
gespeeld.
Met name door het Kudelstaartse team. RKDES wist van Fiqas te
winnen met 12-1. Afgelopen zondag moesten de A1 meiden van Fiqas uit spelen bij ZAP in Breezand.
De ruststand was 7-4 in het nadeel
van Fiqas. Na de rust gingen de
meiden gelukkig wat voortvarender
van start. Het werd uiteindelijk 1515. De meiden A1 waren blij met dit
resultaat. Het was zeker niet de beste wedstrijd van het seizoen, maar
er werd ook niet verloren. Zondag
wacht een thuiswedstrijd. Om 12.10
uur spelen de meiden in De Bloemhof tegen Valken.

Bloembollen bij Binding Oost
Aalsmeer - De wijkraad in Aalsmeer
Oost zet zich al jaren in om de wijk
er mooi uit te laten zien. En Binding
Oost kan daar ieder jaar een klein
beetje bij helpen, met de bloembollenactie. Helaas regende het pijpenstelen op de dag dat de tieners van
Binding Oost klaar stonden om de
bloembollen te gaan planten in de
wijk. Daardoor is tot een andere oplossing gekomen. Iedere tiener, die
langs komt bij Binding Oost, krijgt

een zakje bloembollen mee naar
huis en mag zelf bepalen waar deze in de wijk geplant worden. In het
voorjaar zullen alle medebewoners
van Aalsmeer Oost vast heel blij zijn
met deze fleurige inzet!
De komende weken is het erg gezellig op dinsdag- en woensdagmiddag, bijna alle workshops zitten vol. Voor de laatste plekken
kan een kijkje genomen op de site:
www.debinding.nl.

De meiden A1 van Fiqas hadden afgelopen zondag ZAP uit Breezand als
tegenstander.

Sint komt zaterdag in Kudelstaart

Sprookje ‘Duimelijntje’ in
première in Poppentheater!
Amstelveen - Op zaterdag 19 en
zondag 20 november brengt theater Koekla de prachtige voorstelling Duimelijntje. Dit fantasierijke
sprookje gaat over een klein meisje geboren uit een bloem. Ze weet
niet wie ze is en waar ze vandaan
komt. Op een dag wordt ze gestolen
door een hebberige pad en zo begint haar avontuur. Ze weet gelukkig te ontsnappen en komt terecht
bij een deftige muis en een gierige mol.
Gelukkig is er een blauwe vogel
die Duimelijntje meeneemt naar
de bloemenprins in elfenland waar

ze zich thuis voelt. Een prachtig
sprookje met spannende wendingen en een betoverend slot. Een
voorstelling die thema’s als anderszijn, doorzettingsvermogen, liefde
en fantasie duidelijk maakt. Theater
Koekla staat bekend om haar mooie
poppen, verrassend decor en betoverende muziek kortom een kleur
rijk feest voor oog en oor! Aanvang voorstellingen 14.30 uur. Toegangsprijs is 8,50 euro. Telefonisch
reserveren kan op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00
tot 14.00 uur via 020-6450439 of via
www.amstelveenspoppentheater.nl.

Kudelstaart - Zoals gebruikelijk zal
Sinterklaas ook dit jaar Kudelstaart
weer aandoen met een boot vol pieten en pepernoten. Op een feestelijk
versierde Loswal komt hij op zaterdag 19 november om 14.15 uur aan
wal. Onder begeleiding van muziek
en de burgermeester van Aalsmeer
wordt hij hopelijk door vele kinderen welkom geheten. Vervolgens
loopt de Goedheiligman met zijn
Pieten naar het Dorpshuis aan de
Kudelstaartseweg, alwaar een gezellig sinterklaasfeest plaatsvindt
voor kinderen van 4 tot en met 8
jaar. Natuurlijk wordt er gezongen
en gefeest met de zwarte pieten en
sinterklaas zal ook blij zijn met een
mooie tekening of een leuk knutselwerkje. Om de kinderen voldoende

Sinterklaas in
Rijsenhout
Rijsenhout - Aanstaande zaterdag
19 november brengt sinterklaas met
zijn pieten een bezoek aan Rijsenhout. Om ongeveer 13.15 uur meert
de sint zijn stoomboot af aan de Leimuiderdijk, ter hoogte van Langhout Beton. Per koets vertrekt de
goedheiligman vervolgens richting
het centrum, waarna hij een rondrit
door het dorp gaat maken. Er worden diverse pauzes ingelast om de
kinderen de mogelijkheid te geven
sinterklaas een handje te geven. De
tocht eindigt bij dorpshuis De Reede in de Schouwstraat, waar rond
14.45 uur een leuk programma voor
de kinderen begint.

ruimte te geven, kunnen ouders niet
worden toegelaten op deze middag.
Om 16.30 uur loopt het feest ten einde en kunnen de kinderen worden
opgehaald. De organisatie vraagt de
ouders om hun kind een briefje met
telefoonnummer mee te geven. In
verband met de intocht worden automobilisten en (brom)fietsers verzocht op zaterdag 19 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.

Speelgoedbeurs
in de Hornmeer
Aalsmeer - Zaterdag 19 november
wordt in buurthuis Hornmeer aan
de Roerdommplaan 3 een speelgoedbeurs gehouden. Een beurs
waar vooral de opa’s en oma’s voor
hun kleinkinderen leuke cadeautjes
kunnen kopen voor een zacht prijsje. Ook de pappa’s en mamma’s zijn
natuurlijk van harte welkom. De verkoop begint om 10.30 uur en duurt
12.00 uur. Er kunnen nog spullen
ingebracht worden. Bel voor een
verkoopnummer naar 329527 of
327541. De inbreng is zaterdag van
9.30 tot 10.00 uur

Floretschermer Daniël wint
Wapen van Vlagtwedde
Aalsmeer - Afgelopen weekend
vond in Ter Apel het grote internationale floretschermtoernooi ‘Het
Wapen van Vlagtwedde’ plaats. Dit
is een van de zwaarste toernooien in
Nederland voor de jeugd. Naast veel
sterke Nederlandse deelnemers,
waren er Deense, Zweedse, Duitse
en Engelse schermers. Daniël Giacon (10) uit Aalsmeer schermde op
beide dagen. Bij de jongens Benjamins (geboortejaar 2000 en 2001)
waren er op zaterdag 23 deelnemers. Daniël schermde zijn voorrondes niet best. Hij kon niet de concentratie en rust vinden en verloor
daardoor punten. Hij stond na twee
poules op de zevende plaats op het
tableau. Tijdens de eliminatierondes
vond hij gelukkig weer zijn vorm en
begon hij goed te schermen. Uiteindelijk versloeg hij drie Deense con-

currenten en één Nederlandse tegenstander in de eliminatierondes
en mocht hij als winnaar het mooie
jubileumbeeldje in ontvangst nemen ter ere van de veertigste editie van het toernooi. Op zondag
schermde Daniël met de jongens
Pupillen mee (geboortejaar 1999 en
1998). Er waren 33 deelnemers. Daniël verloor veel partijen in de voorrondes en stond 21e op het tableau.
Hij kwam één eliminatieronde door,
maar moest in de achtste finale zijn
meerdere erkennen in een Deense
jongen, die na een spannende partij met 15-13 won. Uiteraard had hij
het nog leuker gevonden als hij verder was gekomen, maar een plek bij
de eerste 16 was het doel van Daniël
voor deze dag omdat hij dan punten
zou verdienen voor de Nederlandse
ranglijst en dat doel was bereikt.

2e katern
Intersport Duo geeft cadeaus
tijdens maandactie Ophelialaan

Win afvalstoffenheffing 2011 terug

Prijsvraag: Wie heeft beste
idee voor afvalvermindering
Aalsmeer - Een gemiddeld huishouden produceert vierhonderd kilo afval per jaar. En dat is veel. De
Meerlanden roept bewoners op om
in het kader van de Europese Week
van de Afvalvermindering mee te
doen met de prijsvraag: Hoe kunnen
we de afvalberg verkleinen? Aan het
einde van deze week, die van 19 tot
en met 27 november loopt en wordt
georganiseerd door de NVRD, publiceert De Meerlanden op haar
website de beste ideeën. Het beste
idee wordt beloond: De Meerlanden
betaalt uw afvalstoffenheffing over
2011 terug. De grote hoeveelheid
geproduceerd afval is reden genoeg
om samen te werken aan afvalvermindering. Iedereen kan zijn steentje bijdragen aan het verkleinen van
de afvalberg en verbetering van het
milieu. Denk hierbij aan het opnieuw
gebruiken van een boodschappentas, onnodig printen enzovoort. Een
goed milieu begint dan ook bij jezelf.
De Meerlanden wil mensen stimuleren mee te denken aan een schone
en duurzame leefomgeving. In het
kader van de Europese Week van de

Afvalvermindering roept De Meerlanden bewoners op om mee te
doen met genoemde prijsvraag. Iedereen kan meedoen en zijn of haar
idee insturen via www.meerlanden.
nl. De ideeën kunnen van 19 tot en
met 27 november 2011 ingezonden
worden. De prijswinnaar wordt een
week later bekend gemaakt.
De EWVA is een jaarlijks initiatief
van de NVRD en wordt van 19 tot
en met 27 november voor de derde keer op rij georganiseerd. Het
doel van deze week is om aandacht
te genereren voor de afvalberg en
hoe deze verminderd kan worden.
In het kader van deze week zet De
Meerlanden zich in om samen met
bewoners een bijdrage te leveren.
De Meerlanden werkt samen met
gemeenten en bewoners aan een
schone en duurzame leef- en werkomgeving. Dit doet De Meerlanden
door uw buurt schoon, heel en veilig te houden en door uw afval innovatief in te zamelen en te verwerken. Dat levert grondstoffen en
energie op.

Zomeractie Ed Kriek Optiek

Gratis bril voor mevrouw Koek
Aalsmeer - In de maanden juli en augustus heeft Ed Kriek Optiek een speciale actie gehouden
voor de ogen en de oren. Wie deze
maanden een nieuwe bril aanschafte, kreeg tegelijkertijd een gratis gehoortest aangeboden. De namen
van alle kopers en testers zijn in
een hoge hoed gegooid en afgelopen week is een winnaar getrokken.
De naam van mevrouw V.C. Koek
was op het afschrift te lezen. En

dat is mooi meegenomen voor deze bewoonster van de Oosteinderweg. Mevrouw Koek heeft namelijk
het aankoopbedrag van haar bril terug betaald gekregen. Dat mevrouw
Koek blij is met actie van Ed Kriek
Optiek behoeft geen betoog. Stralend kwam ze naar de winkel om
haar prijs in ontvangst te nemen. En
natuurlijk had Ed Kriek Optiek ook
nog een mooi boeket bloemen voor
deze Aalsmeerse in petto.

Ichtusshop Aalsmeer 5 jaar
Aalsmeer - De christelijke boekhandel De Ichtusshop bestaat 5
jaar. Afgelopen maand heeft het
bestuur al haar vrijwilligers en hun
partners uitgenodigd om dit met elkaar te vieren. Er was een moment
van terugkijken, van vooruit kijken
en van bedanken. Alle vrijwilligers
maken door hun inzet en gastvrijheid de Ichtusshop tot een unieke
winkel in Aalsmeer. Deze christelijke
boekhandel staat natuurlijk met name bekend om haar zeer uitgebreide collectie christelijke boeken voor
jong en oud. Zo verschijnen er wekelijks nieuwe romans, bijbelstudieboekjes, maar ook mooie kinderboekjes om zelf te lezen of voor te
lezen. Hoewel het jaar nog niet voorbij is, kijkt De Ichtusshop al vooruit
naar het nieuwe jaar. Met een uitgebreide collectie aan agenda’s en ka-

lenders kan men ook in het nieuwe
jaar bij de tijd blijven. Naast de bekende dagboeken, zoals Dag in Dag
uit 2012 zijn er ook vele kalenders
van bijvoorbeeld Marjolein Bastin of
Visje te verkrijgen. Waar het in een
christelijke boekhandel zeker niet
aan mag ontbreken is gepaste aandacht voor het kerstfeest. Inmiddels
is er een zeer uitgebreide kersttafel ingericht, waarbij er kerstboekjes voor jong en oud aangeboden
worden. Er zijn adventkalenders en
kerstdagboekjes, maar ook is er een
mooi aanbod aan geschenkartikelen en een ruime collectie aan kerstcd’s in het goedkopere en duurdere
segment. De Christelijke boekwinkel De Ichtusshop Aalsmeer is gevestigd in gebouw Irene in de Kanaalstraat 12 en telefonisch bereikbaar via 0297-363353.

Een vergulde mevrouw Koek met rechts audicien Helen Tilmanns van Ed Kriek Optiek.

Kinderhof en Uithoornse opvang
worden: Kinderopvang Solidoe

Pickwick fan uit Aalsmeer
Aalsmeer - Bij het ontwikkelproces
van de nieuwe Pickwick Delicious
Spices varianten, die deze maand
in de winkel komen, hebben 21 Nederlandse Pickwick fans de kans gekregen om hun theewensen in vervulling te laten gaan. Uit honderden

Ledenvergadering
TCA en OVA
Aalsmeer - Op donderdag 24 november wordt de algemene ledenvergadering van TCA en OVA gehouden in de Legakker aan de Turfstekerstraat 63. Tijdens de bijeenkomst wordt onder andere gepraat
over het Masterplan Hornmeer, het
revitaliseringproject van het bedrijventerrein Hornmeer.
Er gaat een toelichting gegeven
worden door Louis van der Leij van de gemeente Aalsmeer. Om
16.00 uur wordt de vergadering geopend met mededelingen en ingekomen berichten. Ook aan de orde het lidmaatschap van de OVA
en het vaststellen van de begroting. De vergadering wordt besloten met een rondvraag, gevolgd
door een informeel samenzijn. Leden, die de vergadering willen bijwonen, kunnen zich aanmelden via
c.zomer@tradecentreaalsmeer.nl.

aanmeldingen op Hyves was Yvette
Koehler uit Aalsmeer gekozen om als
één van de gelukkige theefans nauw
betrokken te zijn bij de ontwikkeling
van de nieuwe thee. De combinatie
van de passie van de fans en de ervaring van de Pickwick melangeurs
heeft geresulteerd in de nieuwe
theevarianten Pickwick Caramelised Pear, Chocolate Mint en Smooth
Chai. Eind 2010 boekte Pickwick al
eerder succes door samen te werken
met Pickwick fans, waarbij de moderne theeklassieker Pickwick Dutch Tea Blend werd ontwikkeld. De 21
Nederlandse fans zijn geselecteerd
uit honderden aanmeldingen na een
oproep van Pickwick op de ‘Pickwick
Gardens Hyve’ op zoek naar echte
fans voor het Pickwick Panel 2011.
De deelnemers hebben samen met
melangeurs van Pickwick meegedaan aan drie Pickwick Panel Dagen, waar werd gebrainstormd over
mogelijke nieuwe theeblends, verpakkingen en namen van de uiteindelijke producten. Deze theeblends
zijn uiteraard uitvoerig getest door
de theeliefhebbers zelf. Uit brainstorms bleek dat het panel vooral op
zoek was naar theeblends die een
echte traktatie zijn en waar specerijen een grote rol spelen. Vanuit deze gedachte zijn de nieuwe varianten
ontwikkeld. Een van de panelleden
heeft zelfs de naam van het nieuwe
segment Pickwick Delicious Spices
bedacht. De 21 Pickwick fans hebben tevens meester-kok Rudolph
van Veen op nieuwe ideeën gebracht. Geïnspireerd door de nieuwe Pickwick Delicious Spices theevarianten Caramelised Pear, Chocolate Mint en Smooth Chai, heeft Rudolph drie exclusieve cupcakes ontwikkeld. De cupcakes sluiten naadloos aan bij de nieuwe theeën. De
Delicious Spices cupcake recepten
zijn sinds 14 november gratis beschikbaar op Pickwick.nl.

Aalsmeer - Op dinsdag 8 november is aan de medewerkers van Kinderhof Aalsmeer en de Uithoornse Kinderopvang de naam van de
nieuwe organisatie onthuld: Kinderopvang Solidoe. Monic van Diemen,
nu nog directeur van zowel Kinderhof Aalsmeer als de Uithoornse Kinderopvang, vertelt: “We zijn de afgelopen maanden op allerlei fronten
bezig geweest met de fusie. Sinds
januari 2011 zijn de beide organisaties al bestuurlijk gefuseerd. Het
voorbereiden van de samenvoeging
door middel van een juridische fusie was de volgende opdracht. Talloze werkgroepen in de weer geweest, met heel diverse onderwerpen: Er zijn kernwaarden geformuleerd, er is een gezamenlijk pedagogisch beleid opgesteld, er is gesproken over arbeidsvoorwaarden, over
de huisvesting van een centraal bureau, enzovoort. Dat heeft tot een
totaalpakket geleid waardoor de ondernemingsraden een positief advies gaven en de beide besturen tot
fusie besloten.” Ook bij het zoeken
van een nieuwe naam hebben de
organisaties gebruik gemaakt van
de creativiteit die er is binnen de organisaties. Er is een prijsvraag uitgeschreven, waaraan medewerkers
en ouders mee konden doen. Uiteindelijk heeft een groep van medewerkers uit Uithoorn en Aalsmeer,

onder leiding van een deskundige,
zich gebogen over de inzendingen.
Van Diemen: “Het viel nog niet mee
om tot de beste naam te komen. We
weten wat we willen met de organisatie en de naam moet daar precies
bij passen. Sommige namen bestonden al, andere vielen om allerlei
andere redenen af. Toen er eenmaal
een naam gekozen was, is daar een
beeldmerk bij bedacht. De werkgroep was enthousiast over de combinatie van naam en beeldmerk: die
maakt het tot één geheel.” Tot de gezamenlijk studiedag is de naam geheim gebleven voor alle medewerkers. Op deze gezamenlijke studiedag, een dag waarop alle ruim 200
medewerkers een flink aantal interessante programmaonderdelen
voorgeschoteld kregen, is de naam
onthuld. De nieuwe naam is geworden: Kinderopvang Solidoe. De
naam is bedacht door een van de
ouders, Sandra van der Zweep, die
daarmee de prijsvraag won. Zij ontving alle lof, een grote bos bloemen
en mag haar prijs uitkiezen. Niet alleen heeft de organisatie een nieuwe naam er is ook een logo dat hierbij hoort. De letters Solidoe maar
dan in de vorm van een gezichtje.
Van Diemen: “We zijn er blij mee.
Met deze naam gaan wij vol energie
en vertrouwen als gefuseerde organisatie de toekomst in.”

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag is
weer de maandactie in de Ophelialaan gehouden. Deze keer heeft Intersport Duo veel winkelende mensen verrast met een kortingsbon.
Eén van de gelukkigen was Ilja Zorn.
Blij nam ze het cadeau aan van een
van de medewerksters van Intersport Duo. “Dit komt nog eens goed
uit tijdens deze dure maanden”, reageerde ze vrolijk. “Ik winkel altijd in
de Ophelialaan. Er is hier een vriendelijke sfeer en alle belangrijke winkels zijn aanwezig in de straat. Zo
ga ik regelmatig naar de C1000,

de Readshop en ook naar Intersport Duo. Ik kan altijd wel vinden
wat ik nodig heb. En met de komende feestdagen voor de deur kom ik
hier nog vaker dan normaal. Er moet
toch het nodige gekocht worden!”
En daar zijn de winkeliers van de
Ophelialaan het natuurlijk helemaal
mee eens. Veel producten die u nodig heeft tijdens de feestdagen zijn
zeker in de Ophelialaan te koop. En
als u twijfelt, vraag het dan gewoon
even aan de winkeliers. Zij hebben
meestal wel een passende oplossing voor uw vraag.

Profile Tyrecenter ABO
opent nieuwe vestiging
Streek - De Aalsmeerse onderneming Profile Tyrecenter ABO heeft
op 7 november een nieuwe vestiging geopend in Hoofddorp. Het filiaal is gevestigd aan de Noordmeerstraat 38, direct naast de Gamma.
Profile Tyrecenter is de hyperspecialist op het gebied van autobanden en velgen, maar richt zich ook
op overig merkonafhankelijk autoonderhoud, zoals remmen, olie verversen, accu’s en uitlaten. Filiaalleider Sjoerd Schippers van Profile Tyrecenter Hoofddorp heeft veel vertrouwen in het succes van deze vestiging: “Op deze prachtige zichtlocatie langs de N201 verwachten
wij vele particulieren en bedrijven
van dienst te kunnen zijn. De vestiging is voorzien van alle gemakken
waarbij onze klanten onder het genot van een kopje koffie, cappuccino of thee in onze showroom plezierig kunnen wachten. Wij stellen tevens een krant en gratis WiFi ter beschikking. Uiteraard kunnen klanten
er ook voor kiezen de auto achter te
laten en kosteloos gebruik te maken van een leenfiets, leenscooter
of Smart.” Profile Tyrecenter Hoofddorp verwacht verder veel van de
leasemarkt. Sjoerd Schippers: “Profile Tyrecenter verricht in Nederland

al veel werkzaamheden voor leaserijders. Ook in Hoofddorp kunnen
leaserijders vanaf nu terecht. Profile Tyrecenter werkt voor bijna alle
gerenommeerde leasemaatschappijen. De leaserijder heeft er verder
dus geen omkijken meer naar”.
Winterbanden
Op dit moment zijn de mensen van
Profile Tyrecenter druk bezig met de
winterbanden. Volgens de meteorologen staat er opnieuw een strenge
winter voor de deur en zijn winterbanden geen overbodige luxe. Particuliere- en leaserijders die al winterbanden hebben, laten de banden
nu weer wisselen. Sjoerd Schippers:
“Mensen die in Hoofddorp werken
of wonen en al winterbanden hebben bij een andere Profile Tyrecenter vestiging kunnen zonder problemen overstappen naar de nieuwe
vestiging in Hoofddorp. Het vervoer
van de banden wordt kosteloos geregeld.” Een groot voordeel van Profile Tyrecenter is de online agenda.
De klant kan zelf 24 uur per dag in
de agenda een afspraak maken. Dat
geldt voor zowel de leaserijders als
de particuliere klanten.
Een online afspraak is te maken via
www.profiletyrecenter.nl/afspraak.

Yessica Kleimeer winnaar
biertapwedstrijd in Sportzicht
Aalsmeer - Zaterdagavond 12 november organiseerde café Sportzicht haar jaarlijkse biertapwedstrijd. De gasten mochten nu zelf
plaats nemen achter de tap. Na drie
rondes bleek Yessica Kleimeer de
beste tapster te zijn en zij mag zich
een jaar lang kampioen biertappen
2011 noemen. Het bier vloeide zaterdag rijkelijk uit de tap. Er deden
in totaal 27 gasten mee. In de eerste
ronde moesten de deelnemers één
kleintje en één fluitje tappen. De
beste tien gingen door naar ronde
twee. In deze ronde moesten zij één
fluitje en één vaasje tappen. Tot slot
gingen de vijf beste tappers door
naar de finale. Tijdens deze ronde moesten de finalisten één kleintje en één fluitje tappen en één speciaal biertje uitschenken bij de jurytafel. De jury lette behalve op de

schuimkraag ook op de klantvriendelijkheid van de deelnemers en het
tapritueel. Dit jaar bestond de jury
uit Herman Koenen (vertegenwoordiger van Amstel Brouwerijen), Jan
Zekveld (oud eigenaar van het café), Ben de Koff (huidige eigenaar
van het café) en nieuw jurylid Hassan (werkzaam bij Amstel Brouwerijen). Na de finale ronde waren
Yessica en Arjan gelijk geëindigd.
Om toch tot een winnaar te komen,
moesten zij beide nog een keer tappen.
Uiteindelijk ging de eerste plaats
naar Yessica Kleimeer. Arjan Broekman werd tweede. Yvon Kooiman
behaalde de derde plaats. Stella
Calvetti werd vierde en Danny Bloos
behaalde de vijfde plaats. De kampioenen van voorgaande jaren vielen dit jaar niet in de prijzen.
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CDA: Meewerken aan de
kracht van de samenleving
Aalsmeer - “Soms doet zich de
noodzaak, en daarmee de mogelijkheid, voor van een ingrijpende verbouwing. Nu is zo’n moment”, aldus het CDA in haar algemene beschouwingen. Door de beperkte
overheidsfinanciën moet ook de gemeente Aalsmeer ingrijpende keuzes maken in haar beleid en uitgavenpatroon. “Het is nu tijd voor een
ingrijpende verbouwing.” Tegenover
de dominantie van de economische
logica zet het CDA de kaart van de
moraliteit: Het gaat niet alleen om
wat iets kost, het gaat ook om wat
van waarde is.
Eigen plek voor jongeren in Oost
Het CDA zegt in haar algemene beschouwingen zo spoedig mogelijk
gesprekken te willen over de nieuwe invulling van het jeugd- en jongerenbeleid. Verder zegt de fractie een eigen plek voor de jongeren
in Oosteinde te willen, bijvoorbeeld
door het verplaatsen van de Kudelstaartse container. Verder wil het
CDA ondanks de sluitingen van de
bibliotheken in Kudelstaart en Oost
er wel mogelijkheden blijven voor

kinderen en ouderen om in de eigen wijk een boek te lenen. Muziekschool De Hint heeft de aandacht
van de fractie. Er zijn gesprekken
om een vernieuwingsslag te maken.
Het CDA stelt voor te onderzoeken
of een intensieve samenwerking
met KCA oplossingen voor beide
partijen biedt. KCA moet, aldus de
fractie, tot slot ook een slag maken
naar cultureel ondernemerschap.
Kunst- en cultuureducatie geven op
scholen lijkt het CDA eveneens een
interessante oplossing voor KCA
om de vermindering van de subsidie
van de gemeente op te vangen. Verder pleit het CDA in haar algemene beschouwingen voor eenvoudige voorzieningen als elektra en aansluiting voor water bij de passantenhaven op het Praamplein en de
fractie wil knopen doorhakken wat
sportvoorzieningen betreft. Het CDA
noemt in deze de herschikking van
de voetbalvelden in de Hornmeer,
een nieuwe sporthal en uitbreiding van tennisbanen, bij voorkeur
in Oost. Het CDA heeft bij de vaststelling van de woonvisie een motie
ingediend om te komen tot creatie-

maar het biedt wel mogelijkheden.
“Het is niet dat we het leuk vinden
om te bezuinigen, maar wanneer de
inkomsten niet voldoende zijn, zullen we de uitgaven moeten aanpassen en het liefst zonder de burgers
van Aalsmeer extra te belasten.
Vastbijten in onderwerpen
Het is dus een grote uitdaging voor
het college en natuurlijk voor de gehele gemeenteraad om de financiën
op orde te krijgen. Natuurlijk zullen
er tussen de partijen verschillende
ideeën bestaan over de vraag waar

“Op zoek naar burgerkracht”
Vanuit het oogpunt van milieu
en wonen is het CDA niet gelukkig met Schiphol in de directe omgeving. Niet alleen de Aalsmeerbaan, maar ook diverse andere banen geven veel overlast in Aalsmeer.
Het CDA zegt nog steeds de stellige overtuiging te hebben dat
Aalsmeer onevenredig zwaar belast wordt en roept in haar algemene beschouwingen de portefeuillehouder met klem alle haar ter beschikking staande mogelijkheden
aan te wenden deze overlast aan
de kaak te stellen. Tot slot schrijft
het CDA de visie van het college
over de wijkaanpak te ondersteunen. “Juist op dit terrein moeten we
op zoek naar een krachtige sociale structuur op wijkniveau om mensen te mobiliseren hun bijdrage aan
de leefomgeving te geven. We moeten op zoek naar de burgerkracht in
de wijk.”

het beste gekort kan gaan worden.
Wij spreken de hoop uit dat de komende raadsperioden beter zullen
worden dan de voorgaande jaren.
We verwachten ook dat de oppositiepartij zich op kundige wijze zal
vastbijten in de verschillende onderwerpen, met als resultaat een betere discussie. Wij kijken uit naar een
discussie op alle fronten op basis
van gelijkheid.
De fractie van Aalsmeerse Belangen zal zich inzetten voor een beter,
schoner en evenwichter Aalsmeer.”

VVD: Weer een begroting
die alleen maar stuurt
Aalsmeer - Inhoudelijk zegt de
VVD in haar algemene beschouwingen grote bedenkingen te hebben
bij de teksten van de programmabegroting 2012, waarbij verder ook het
ontbreken van het programma financiën als een gemis wordt gezien.
“Mooie woorden, maar wat gaat er
nu echt gebeuren? Wij concluderen dat het dit keer weer een begroting is die alleen stuurt op de processen en niet op de resultaten.” De
fractie ziet in het voormalige ketelhuis naast de schoorsteen aan de
rand van Greenpark en het Zwanenmeer een goede ontmoetingsplek voor jongeren en pleit verder
voor een forse investering in nieuwbouw en uitbreiding van scholen.
Zelfredzaamheid en zelfstandigheid voor ouderen is voor de VVD
een speerpunt. Dit vraagt om goede en passende woningen, adequate verzorging indien men niet meer
zelfredzaam is en de fractie ziet
graag meer intramurale verpleegopvang. Stichting KCA is voor de VVD

het juiste kanaal om kunst en cultuur in Aalsmeer voor het voetlicht
te brengen. “Op verschillende locaties en met een zeer gevarieerd aanbod bereiken zij al jaren een breed
publiek. Het individueel subsidiëren
brengt versnippering.” Een centrale
bibliotheek vindt de VVD voldoende, op voorwaarde dat er een goede bezorgservice komt en een aanbod van diensten in scholen wordt
gerealiseerd.
“Weteringstraat vervallen”
De fractie zegt verder een voorstander te zijn van grootschalige
huisvesting voor arbeidsmigranten, maar alleen als hiermee de veel
voorkomende, onveilige en overlast
veroorzakende situaties in de wijk
opgeheven worden. Wat mobiliteit
betreft, geeft de VVD een flinke uithaal naar de huidige bestuurders: In
het dorp zijn inmiddels met veel vertraging en de nodige blunders, zoals in de Dorpsstraat en op de Van
Cleeffkade, de meeste wegen herin-

gericht. De Weteringstraat ligt er allen nog erg vervallen bij. Wij vragen
om snelle herinrichting van dit gebied.” De plannen voor recreatieve
natuurontwikkeling in de sloopzone zegt de fractie te zien als weggegooid geld. “Een eenvoudige groene aankleding past hier ter plaatse.”
Het idee voor oprichting van een
ondernemersfonds ziet de VVD
als een sigaar uit eigen doos. “Een
fonds kan alleen op vrijwillige basis
en moet door en voor ondernemers
opgezet worden. Dit is geen taak
voor de overheid.”
‘Moeite met Amstelveen’
Een tweede sneer krijgt het college
wat betreft dialoog tussen inwoners
en bestuurders. “Te vaak worden wij
nog geconfronteerd met burgers en
instellingen die ervaren dat het college wel praat, maar niet luistert.”
Tot slot zegt de VVD grote moeite te
hebben met de samenwerking met
Amstelveen, Uithoorn had de voorkeur van deze fractie.

PACT: Vindingrijkheid en
creativiteit ondersteunen
Aalsmeer - De continue redenering van het college is er een vanuit
een visie op de samenleving en de
kracht van het zelforganiserend vermogen van de samenleving. PACT
schrijft in haar algemene beschouwingen deze visie te onderschrijven. “Mensen zijn zo creatief dat
ze steeds opnieuw zelf oplossingen
vinden. Daarbij is het de taak van de
overheid de kracht, vindingrijkheid
en creativiteit van mensen te ondersteunen en hen ruimte te geven.
De sleutel voor verandering ligt bij
mensen zelf, de overheid sluit daarop aan.” Wat kunst en cultuur betreft pleit PACT voor meer ondernemerschap in de culturele sector. De
fractie wil KCA ondersteunen bij het
opstellen van een cultureel ondernemersplan. “Dit plan is alleen haalbaar als de kunst en cultuursector
goed luistert naar waar behoefte
aan is en daar een innovatief, gevarieerd, boeiend en enthousiast aanbod tegenover weet te stellen.” Het
Oude Raadhuis kan wat PACT be-

Aalsmeer - Burgemeester en wethouders staken de planologische
procedure voor de verplaatsing
van Met & Co naar de Schinkelpolder. Het college heeft besloten geen
medewerking meer te verlenen aan
de vestiging van het bus- en taxibedrijf aan de Rietwijkerdwarsweg.
Het perceel wordt nu betrokken bij
de planontwikkeling met betrekking
tot de integrale herziening van het
bestemmingsplan ‘Schinkelpolder’.

vere vormen van wonen voor jongeren en zegt hier haast mee te hebben. “Niet wachten tot onze jeugd
is vergrijsd.”

AB: Puin geruimd, er kan
weer worden opgebouwd!
Aalsmeer - “De periode, die achter
ons ligt, is veranderd in een periode
van zekerheid. Zekerheid dat er bezuinigd moet worden, zekerheid ook
wanneer het gaat over de werkwijze
van het college. Het puin is geruimd,
er kan weer worden opgebouwd.
Maar het zal nog wel enige tijd duren voordat het bouwwerk opgeleverd kan worden”, aldus Aalsmeerse Belangen in haar algemene beschouwingen.
De fractie stelt dat het er niet gemakkelijker op gaat worden met de
bezuinigingen die te wachten staan,

Met&Co niet naar
Schinkelpolder

treft haar huidige functie behouden,
mits er meer inkomsten gegenereerd worden. Centraal in het beleid
staat voor PACT de zorg voor kwetsbaren in de samenleving. In de visie van de fractie spelen de wijken
daarin als ontmoetingsplaats een
centrale rol.

zeker niet stil is. “Aalsmeer wordt
zwaar belast, zeker de laatste maanden.” In het voorjaar komt de heer
Alders tekst en uitleg geven aan de
inwoners over de eerste resultaten
rond het experiment met het nieuwe normen- en handhavingstelsel.
PACT verwacht hier veel van.

“Te veel nadruk op asfalt”
Verder pleit PACT voor de introductie van een jeugdcultuurpas, leesvoorzieningen voor iedereen in wijken, zegt met grote belangstelling
uit te zien naar innovaties in het
jeugd- en jongerenbeleid en in het
ouderenbeleid en burgerinitiatieven
juicht PACT van harte toe. Wat verkeer en vervoer betreft zegt de fractie flankerend beleid te missen. Er
wordt teveel de nadruk gelegd op
asfalt. “Vaak lijkt het alsof fietsers
het moeten afleggen tegen auto’s.”
Kleine vraagtekens zet PACT de stille houding van de gemeente richting burgers rondom Schiphol. En
dat terwijl het vanuit Schiphol zelf

Het groene imago van Aalsmeer
noemt de fractie schrikbarend. “Het
moet toch lukken om onze buitenruimte er een stuk fleuriger en netter uit te laten zien. Wij zijn gebrand
op de mening van het college hierover en de plannen om het groene
imago van Aalsmeer, en dan denken wij niet aan weelderig groeiend onkruid op de stoepen, in ere
te herstellen.” PACT besluit haar algemene beschouwingen met een
grote bron van ergernis voor veel
Aalsmeerders: Hondenpoep.
De fractie wil graag in discussie hoe
overlast terug te dringen is. “Desnoods door hier een hogere prioriteit toe te kennen in de handhaving.”

Zakkenrollerij
in winkel
gladheidbestrijding 2011-2012

3.000 Zakken van 5 kilo, op is op

Zaterdag gratis strooizout
Aalsmeer - Op zaterdag 19 november tussen 10.00 en 14.00 uur kunnen bewoners van Aalsmeer en Kudelstaart op de werf van de Meerlanden aan de Zwarteweg 77a gratis vijf kilo strooizout ophalen. Per
huishouden wordt één zak strooizout verstrekt, vandaar dat bij het
ophalen legitimatie verplicht is.
Het strooizout wordt gratis uitgedeeld om bewoners te ondersteunen bij het sneeuw- en ijsvrij houden van hun eigen stoepje. Wethouder Ad Verburg, onder andere van
beheer, helpt zaterdag 19 november om 10.00 uur ook mee bij het
uitreiken van de zakken strooizout:
“Het uitdelen van de gratis zakken
strooizout is één van de verbeteringen die we deze winter doorvoeren
in de gladheidbestrijding. Daarnaast
zijn de strooiroutes uitgebreid en de
zoutvoorraad is veel groter. We zijn
goed voorbereid, maar we kun-

nen niet alles ijs-of sneeuwvrij maken. De gemeente Aalsmeer garandeert niet en kan ook niet garanderen, dat het overal veilig is. De gemeente doet daarom ook een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van bewoners en ondernemers.” Er zijn ongeveer 3000 zakken strooizout om uit te delen aan
de bewoners. Het kan druk worden
dus iedereen wordt aangeraden om
zoveel mogelijk op de fiets te komen naar de Zwarteweg, om files te
voorkomen. Naast de zakken zout
krijgen de bewoners ook een foldertje mee met daarin alle maatregelen
in het kader van de gladheidbestrijding en tips voor het sneeuw- en ijsvrij maken van de eigen stoep. Het
Uitvoeringsplan gladheidbestrijding
2011-2012 met daarin alle informatie over routes en maatregelen en
praktische tips staat op de website
www.aalsmeer.nl.

Begrotingsraad 2012: Drie
moties en één amendement
Aalsmeer - Tijdens de begrotingsraad 2012 van donderdag 10 november kreeg een motie van de
CDA-fractie betreffende inzetten
van netwerkcoaches Mantelzorg
steun van alle drie de andere partijen. De rol van de landelijke overheid
verandert waardoor er meer verantwoordelijkheden bij het maatschappelijk middenveld en de burger worden neergelegd. Daardoor
kan een groter beroep op de ondersteuning vanuit het eigen netwerk
consequenties hebben en daardoor
zal het zelfoplossend vermogen van
de burger nog meer worden aangesproken. Het college wordt in de
motie opgeroepen in het nog te ontwikkelen beleid mantelzorg, steunpunt mantelzorg in te schakelen
voor het werven, selecteren en inzetten van netwerkcoaches binnen
de gemeente Aalsmeer.
Praamplein
De CDA-fractie kreeg steun van de
fracties AB en VVD bij een motie
over voorzieningen aan het Praamplein. PACT stemde tegen. Ter bevordering van de recreatie en toerisme zijn er naar aanleiding van
de Economische Visie projecten
opgestart en één van de projecten, de aanleg van een passantenhaven aan het Praamplein, is gerealiseerd. De afronding van dit project wacht nog op de uitkomst van
het onderzoek naar de mogelijkheid
van een passantenvoorziening op
het Praamplein. In samenwerking
met de Historische Tuin wordt gekeken of deze voorziening op de tuin
kan worden gerealiseerd. Ongeacht
waar de voorziening komt, moeten
passanten die aan willen leggen aan
het Praamplein nu nog elementaire
voorzieningen als stroom en water missen. Voor een goed gebruik
is het essentieel dat deze elementaire voorzieningen worden aangelegd en de infrastructuur is al aanwezig. In de motie wordt het college opgeroepen om voor de start van
het nieuwe watersportseizoen elek-

triciteit en water aan te leggen bij
de passantenhaven aan het Praamplein en de kosten hiervan ten laste te brengen van de Algemene Vrije
Reserve.
Cultureel ondernemerschap
Een motie van PACT Aalsmeer over
Cultureel Ondernemerschap kreeg
de steun van de fracties van VVD en
CDA terwijl de AB-fractie tegen was.
Een bloeiend en gevarieerd aanbod
aan Kunst en Cultuur is de smeerolie voor de samenleving. Innovatie
en creativiteit moeten zodanig worden ingezet dat kunst en cultuur in
Aalsmeer tot in lengte van jaren kan
floreren. Met Cultureel Ondernemerschap wordt een beroep gedaan
op de eigen kracht in de zin van innovatie en creativiteit in een zoektocht naar verbinding tussen cultuurthema’s als ook alternatieve inkomstenbronnen. KCA heeft de bereidheid uitgesproken die zoektocht
en de omslag te willen maken, maar
hier is tijd voor nodig en deze factor mag geen belemmering zijn voor
een succesvol resultaat. In de motie
wordt uitgesproken dat onder voorwaarde van het realiseren een gedegen ondernemersplan KCA tot uiterlijk de Lentenota 2012 ook financiële tijd krijgt die nodig is tot het
maken van de omslag naar cultureel
ondernemerschap.
Duurzaamheid
De AB-fractie diende een amendement in met als tekst ‘Prikkels versus Perikelen Duurzaamheid’ en
kreeg steun van de fracties van CDA
en VVD. De PACT-fractie had geen
behoefte aan het amendement en
stemde tegen. In het amendement
wordt voorgesteld de gereserveerde
vijftig duizend euro van het begrotingsjaar 2012 voor het programma
duurzaamheid te schrappen en over
te brengen naar de Algemeen Vrije
Reserve) en zodra het Uitvoeringsplan Aalsmeer Duurzaam door de
raad is ontvangen krediet beschikbaar zal worden gesteld.

Check altijd geldautomaten
Aalsmeer - Wie gaat pinnen bij
een onbemand station of geld uit
de muur gaat trekken, doet er goed
aan om de plek eerst goed te checken. Skimmers zijn nog altijd in heel
Nederland actief. Wie bijvoorbeeld
een nieuw folderbakje ziet hangen
bij een geldautomaat, kan de transactie beter achterwege laten. In het
bakje zit een kastje met een kaartlezer en een minicamera.
Vanaf dat geld getrokken is, hebben
dieven alle gegevens om bankrekeningen te plunderen. Er zijn tot nu

toe in heel Nederland al meer dan
zestig aanhoudingen verricht, maar
criminelen blijven in deze actief.
Let dus bij pinnen altijd op veranderingen en ziet een situatie er anders of verdacht uit: Stop met pinnen en trek aan de bel. Nog een tip
van de politie: Hou een hand boven
de cijfertoetsen bij pinnen en, misschien overdreven maar wel extra
veilig: Veeg na het pinnen met de
jas of trui over het toetsenbord, zodat geen afdrukken achtergelaten
worden.

Aalsmeer - Op vrijdag 11 november is tussen kwart voor drie en drie
uur in de middag een inwoonster
de dupe geworden van zakkenrollerij in een winkel in de Zijdstraat. De
vrouw had iets geruild in de winkel,
het geld in haar portemonnee gedaan en deze vervolgens in haar tas
gestopt. Toen ze even later een ander artikel wilde betalen, ontdekte
zij dat haar knip gestolen was. In de
winkel is cameratoezicht. De beelden gaan bekeken worden door de
politie.

Kopen op internet,
blijf alert!

Aalsmeer - Steeds meer worden
goederen aangekocht via internet
zowel bij bedrijven als bij particulieren. Niet altijd blijkt dit een gelukkige aankoop. Er is bijvoorbeeld betaald, maar de goederen arriveren
niet. Een waarschuwing van de politie: Kopen op internet, blijf alert!

Navigatie uit
auto gestolen
Aalsmeer - In de nacht van dinsdag
8 op woensdag 9 november is ingebroken in een in de Haydnstraat geparkeerde auto. De dieven hebben
aan de rechterzijde een ruit ingeslagen en zijn er vandoor gegaan met
het navigatiesysteem en een zonnebril op sterkte. De inbraak heeft tussen zes uur ‘s avonds en acht uur in
de ochtend plaats gevonden.

Alarm af na
poging inbraak

Aalsmeer - Op donderdag 10 november is tussen tien uur ‘s avonds
en tien voor drie in de nacht geprobeerd in te breken in een in de Handelstraat geparkeerde auto. De eigenaar hoorde het alarm van zijn
auto afgaan. Buiten zag hij dat de
dieven een raam aan de linkerzijde
hebben ingeslagen. Er is niets ontvreemd. De dieven hadden reeds
het hazenpad gekozen.

Teveel alcohol,
rijbewijs kwijt

Aalsmeer - Op donderdag 10 november om tien voor negen in de
avond is een 35 jarige automobilist uit Aalsmeer door de politie tot
stoppen gemaand op het Poldermeesterplein. Er werd vermoed dat
de bestuurder teveel alcohol gedronken had. Het vermoeden bleek
waar, in het politiebureau stokte het
ademanalyseapparaat bij liefst 900
Ugl. Het rijbewijs van de Aalsmeerder is ingevorderd.

Laptop uit
woning weg

Aalsmeer - Op woensdag 9 november is tussen drie uur in de middag en negen uur ‘s avonds ingebroken in een woning in de Azaleastraat. Via het keukenraam aan de
achterzijde hebben dieven zich toegang tot het huis verschaft. Toen de
bewoner thuis kwam, zag hij dat de
gordijnen dicht geschoven waren
en de buitendeur van binnen uit op
slot was gedaan. De dieven zijn, zo
goed als zeker, ook via de achterzijde weer verdwenen met sieraden,
geld en een laptop. In de woning
zijn alle kasten en laden doorzocht.

Aanhouding
voor heling
Aalsmeer - Op maandag 14 november om zeven uur in de avond
is een elfjarige jongen uit Aalsmeer
door de politie aangehouden voor
heling of diefstal van een herenfiets.
Vanuit de Begoniastraat is de jongeman meegenomen naar het politiebureau. Het onderzoek in deze
loopt nog.

pagina 20

Nieuwe Meerbode - 17 november 2011

Dames: “Van Cleeffkade voor
fietsers levensgevaarlijk”
Aalsmeer - In de afgelopen weken is de heer Nico Dames drie keer
tussen vier en vijf uur in de middag over de Van Cleeffkade naar de
Oosteinderweg gefietst. Alle drie de
keren stond er op de Van Cleeffkade een lange file, vanaf de brug tot
aan de N201. “Voor de fietsers ontstaan hierdoor levensgevaarlijke situaties”, laat de Zijdstraat-bewoner in een brief aan het gemeentebestuur weten. “Aparte fietspaden zijn er niet op dat eerste stuk
van de Van Cleeffkade bij de brug.
Fietsers in een stilstaande file, vooral richting de Oosteinderweg, hebben de volgende keuzes: Rechts
langs de auto’s, maar dat gaat niet.
Er is geen ruimte, hoogstens 20
tot 30 centimeter en dat is te weinig. Links langs de auto’s dan, tegen het tegemoet komend verkeer
in, dat is erg gevaarlijk. Via het voetpad en daarop dan verder fietsen.
Dat is niet gemakkelijk. Daar zit de
toekomstige groenstrook tussen en
die is nu al smerig en wordt met
regen een modderpoel. Dus, dan
toch maar links langs de file het tegemoet komende verkeer trotserend. Maar zelfs voor de breedte
van twee personen auto’s met een

fietsende fietser er tussen in, is de
Van Cleeffkade te smal. En dan kan
er plotseling ook nog eens verkeer
komen uit de Seringenstraat, omdat de voorrangssituatie veranderd
is.” Nico Dames vraagt zich of welke ambtenaar en welke wethouder
voor de planning en uitvoering verantwoordelijk zijn en hij vraagt zich
af wat de verandering in de uitvoering (breder gemaakt) tot op heden
heeft gekost? De Van Cleeffkade
is volgens deze ondernemer overigens nog steeds niet breed genoeg.
“Heeft u al gezien dat twee bussen
elkaar staan op te wachten om elkaar te kunnen passeren op het wat
bredere gedeelte van de Van Cleeffkade en al doende zorgen voor onnodige filevorming? En twee koelen/of vrachtwagens kunnen elkaar
nog steeds niet passeren.” Vooralsnog gaat de gemeente waarschijnlijk geen stappen ondernemen om
de Van Cleeffkade nog niets breder
te maken, het idee van Nico Dames
om de fietsveiligheid te verbeteren
is er wel een om over na te denken: “Groenstrook weg en hiervoor
in de plaats op dit gedeelte van de
Van Cleeffkade rode stroken voor de
fietsers.”

Informatieavond camperplaatsen

Aalsmeer - Op maandag 21 november organiseert de gemeente een inloopavond voor omwonenden en belangstellenden over het
plan om vier camperplaatsen in te
richten op het parkeerterrein achter restaurant Het Bonte Schort aan
de Stommeerweg. De camperplaatsen zijn bestemd voor toeristen die
met hun kampeerauto of camper
Aalsmeer bezoeken en hier één of
twee dagen willen verblijven. Het
gaat om minimale aanpassingen van
het terrein en er komen geen speciale voorzieningen, zoals aansluitingen voor elektriciteit, water of toiletten. Het betreft een proef voor één

jaar. Na een jaar wordt besloten of
de camperparkeerplaatsen definitief
kunnen blijven. Al lange tijd bestaat
in Aalsmeer de wens om in de gemeente een aantal camperplaatsen
te realiseren. Na onderzoek blijkt
dat de parkeerplaats achter het restaurant Het Bonte Schort daarvoor
de meest geschikt plek is. Vragen of
meer weten? Kom dan maandag 21
november langs op de inloopavond
in de burgerzaal van het gemeentehuis. Tussen 19.30 en 21.00 uur zijn
wethouder Gertjan van der Hoeven
en medewerkers van de gemeente
aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

College akkoord met
masterplan Herenweg
Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders is akkoord
gegaan met het Masterplan voor de
Herenweg en omgeving. Het Masterplan biedt een duidelijk stedenbouwkundig toetsingskader voor
bouwplannen en voorziet in een
evenwichtige opbouw van deze lintweg, waarbij de landschappelijke en
recreatieve kwaliteiten worden versterkt.
Al sinds langere tijd hebben verschillende particulieren aangegeven dat zij nieuwe woningen willen bouwen op hun perceel langs
de Herenweg, de dijk aan de zuidzijde van de Westeinderplassen. Omdat de gemeente van mening is dat
deze plannen niet ten koste mogen gaan van de recreatieve waarde en landschappelijke kwaliteit van
dit gebied, heeft zij ‘gaten in het lint’
gedefinieerd aan beide zijden van
het lint, waar de bouw van woningen wordt toegestaan. Op basis van
het Masterplan is een ontheffing
van het Luchthavenindelingsbesluit
voor de bouwplannen aangevraagd
bij ministerie van Infrastructuur en
Milieu. De reactie van het ministerie
wordt binnenkort verwacht.
Zuider-Legmeerpolder waterrijk
Verder wil de gemeente zorgen voor
een landschappelijk verantwoorde
inpassing van het grond- en baggerdepot aan de Ambachtsherenweg. Ook heeft Waternet een verzoek ingediend om water toe te voegen in de Zuider-Legmeerpolder als

Geen hoogbouw in Cyclamenstraat!

ingezonden
Hobbyganzen doodgeschoten!
Regelmatig horen wij schoten en
denken dat dit komt van Schiphol,
die de vogels verjagen als er een
vliegtuig op moet stijgen of landen.
Soms gaan echter de schoten door
als er geen vliegtuig te zien is. Ook
zien wij ons koppeltje boerderijganzen, die al ruim twintig jaar op en
om ons recreatie-eilandje Serenade,
vlakbij de Pontweg, vertoeven en om
vier uur ‘s middags een hapje graan
komen halen, niet meer. Afgelopen
weekend verscheen plots met grote vaart een aluminium bootje met
twee mensen er in, waarvan een
voorin zat met een geweer in de
aanslag. Op de vraag wat zij aan
het doen zijn, antwoorden de mannen dat zij opdracht hebben gekregen om in het kader van het Schipholbeleid ganzen te ruimen (af te
schieten). Toch raar, want de meeste ganzen zijn al weggetrokken. Wij
vertellen de mannen dat onze ganzen niet kunnen vliegen en daarom
geen gevaar voor Schiphol konden
zijn en dat ons eilandje al ruim twintig jaar (in de zomer en ‘s winters)
hun vaste stek is. Deze ganzen afschieten kan toch nooit de bedoeling zijn van het Schipholbeleid? Nu
houden we een prachtig natuurgebied over zonder natuur. Laconiek werd gezegd dat zij onze gevoelens wel begrepen, maar dat wij
ons bezwaar maar aan de provincie Noord-Holland kenbaar moes-

ten maken, hun opdrachtgever. De
mannen vertrokken met flinke vaart
en even later hoorden wij weer een
aantal geweerschoten. De volgende dag vonden wij schuin tegenover
ons eiland drie kadavers van ganzen
die daar achtergelaten waren. Waar
is men toch mee bezig? Wij vragen
ons af of er nog rekening met omwonenden en recreanten wordt gehouden, die geen overlast van ons
koppeltje ondervinden. Ons eilandje was ook altijd een bezienswaardigheid met allerlei watervogels en
de kinderen uit de buurt en kleinkinderen wilden altijd om vier uur
de beesten eten geven. Vele bootjes
van zowel Aalsmeerders als recreanten zochten ons eilandje op om
dit spektakel te aanschouwen.
Dit is nu over, door onnodig afschot.
Wij begrijpen best dat als er gevaar voor het vliegverkeer bestaat,
er wat moet gebeuren. Maar, het is
toch triest dat alles wat voor de loop
komt maar moet verdwijnen. Het
koppeltje ganzen was bij iedereen
in de buurt bekend. Ook de jagers
hadden wel even kunnen nadenken
en navraag kunnen doen in plaats
van zich te verschuilen achter hun
opdrachtgever. Het is te triest voor
woorden!

Drugssmokkel
muziekband

met een baby van vier maanden. De
bandleden zitten vast voor verder
onderzoek door het rechercheteam
drugsbestrijding van de Koninklijke
Marechaussee.

Jan en Nikky Elenbaas,
Wilhelminastraat 35,
1432 GB Aalsmeer.

watercompensatie. Dit biedt kansen
om het gebied te verrijken met watergangen en daarmee de recreatieve waarde van de polder te vergroten. De gesprekken hierover met het
Hoogheemraadschap zullen nog dit
jaar worden opgestart. Tegelijkertijd
ziet de gemeente hier kansen voor
wandelroutes zowel over de dijk van
de Westeinderplassen als door het
achterliggende polderlandschap.
Start in 2012
In het Masterplan worden al deze plannen op een uitgebalanceerde wijze ingepast binnen het bestaande landschap. Het Masterplan
heeft tot 24 juni 2011 ter inzage gelegen en in juni heeft een informatieavond plaatsgevonden, die door
meer dan honderd mensen werd
bezocht. Ideeën en eventuele bezwaren van burgers zijn zoveel mogelijk opgenomen in het uiteindelijke plan. Het Masterplan Herenweg
zal op 24 november worden behandeld in het Beraad. Het is de bedoeling dat in 2012 de planologische
procedures van individuele bouwaanvragen worden gestart.
Voor meer informatie kan de website van de gemeente bekeken worden. Het stedenbouwkundig plan
voor Nieuw Calslagen (dat onderdeel uitmaakt van het Masterplan
Herenweg) ligt nog tot 24 november
2011 ter inzage bij de receptie van
het gemeentehuis. Het is ook mogelijk het plan te downloaden via de site van de gemeente.

ingezonden
Bomenliefde in de Hornmeer
De kogel is door de kerk! Ongeacht alle bezwaren van de bewoners houdt de gemeente vast aan
het voornemen 22 (!) veertig jaar
oude bomen te kappen in de Hornmeer omdat deze “te dicht op elkaar
staan”. Zelfs een pleidooi van een
aantal bewoners aan de hoorcommissie van de gemeente Aalsmeer
heeft niet mogen baten. Gehoord
worden door de hoorcommissie is
trouwens een ervaring die wij niet
hadden willen missen: één ambtenaar van de gemeente die droge
wetteksten declameert die niemand
begrijpt; één ambtenaar die regelmatig roept: ”maar ik houd ook van
bomen!” en verveelde commissieleden die overduidelijk hun tijd beter
hadden willen besteden. Mischien
een tip: nodig een cameraman uit
bij een avond van de hoorcommissie en verkoop de televisie beelden!
Geheid een kijkcijferhit! Dit zou wel-

ingezonden

licht nog wat geld in het laatje brengen in plaats van dat wij nu moeten betalen. Want de geschatte kosten bedragen nu 20.000 euro voor
de kap van de bomen. Dan komen
de kosten voor het herstel van de
bestrating en dergelijke er nog bij.
Gelukkig geen kosten voor nieuwe
herplant, want herplanten, daar doet
de gemeente niet aan.
Al met al, een avondje hoorcommissie levert de bewoners van de
Hornmeer het volgende op: Minder groen in de wijk, meer geluidsoverlast, meer stof, minder zuurstof, meer ontevreden bewoners en
waarschijnlijk volgend jaar weer hogere gemeentelijke lasten. Maar
ach, gelukkig houden ambtenaren
van bomen!
Robert Vreeken
Rietgorsstraat 2
1431 VW Aalsmeer

Schiphol - Op Schiphol is dinsdagmiddag 8 november een muziekband aangehouden op verdenking van drugssmokkel. De veertien leden tellende band werd door
de Douane gecontroleerd na aankomst op Schiphol tijdens een 100
procent controle. De in Nederland
woonachtige bandleden kwamen
terug uit Curaçao, waar ze een optreden hadden verzorgd. Na controle van de Douane bleek dat diverse bandleden mogelijk verdovende middelen bij zich hadden, verstopt in onder meer hun muziekinstrumenten en geplakt op lichamen
van diverse bandleden. Een groot
aantal functionarissen van de Marechaussee en Douane zijn bezig
geweest om de veertien bandleden
en hun meegevoerde bagage aan
een controle te onderwerpen. Omdat de band samen reisde en de bagage gezamenlijk was ingechecked
zijn alle leden van de band aangehouden op verdenking van drugssmokkel of betrokkenheid daarbij.
Een van de bandleden reisde samen

Aangehouden
voor boetes

Schiphol - De Koninklijke Marechaussee op Schiphol heeft zondagavond 2 november een 42-jarige man uit Arnhem aangehouden
die nog een gevangenisstraf van 50
dagen moet uitzitten. De man werd
door de Marechaussee gecontroleerd in de aankomsthal van de
luchthaven Schiphol. Toen hij zich
niet kon legitimeren, heeft de Marechaussee verder onderzoek ingesteld. Daaruit bleek dat de man
nog diverse boetes, met een totaalbedrag van 1.870 euro, had openstaan. Na controle van zijn voertuig
bleek verder dat de man in het bezit
was van ruim 200 gram marihuana
en een stalen pijp die was geprepareerd als wapen. De man is overgebracht naar een huis van bewaring
om zijn straf uit te zitten.

Ik moet even iets kwijt! Het gaat
toch weer om de Cyclamenstraat,
U weet wel dat straatje waar altijd
wel iets ‘speelt’, de voormalige garage waar een taxicentrale in- en omheen kwam, de overlast van allerlei passerend volk van de ene uitgaansgelegenheid naar de laatste
snackkans van de nacht, achter de
oneven nummers het Heegstrapark
die gebruikt is als asbest en vuilstortplaats. En nu gaan ze erover
nadenken om op het voormalig Zuiderkerkterrein appartementen, studio’s en 2 onder 1 kapwoningen te
bouwen. Op zich een prima plan om
eindelijk eens iets te doen, nu staat
het alleen maar te vervallen en verwilderen, de stoep is al tijden niet
meer begaanbaar. Het plan van de
heren/dames ontwikkelaars is om
op dat stukje 53 adressen te gaan
plaatsen. Op dit moment bestaat
de Cyclamenstraat uit 39 adressen, tussen Ophelialaan en 2e J.C.
Mensinglaan. U begrijpt de verdichting. De gemeente moet de Cyclamenstraat ook nog herstructureren
in verband met scheiding afvalwater en oppervlakte water. Tegelijk
worden dan de verlichting, bomen
en verdere inrichting vernieuwd. De
huidige stoepen zijn 1 tot 1.20 centimeter breed, aan de even kant onbegaanbaar voor iedereen die niet
kan lopen, de oneven kant is op
sommige plaatsen onbegaanbaar.
Als bewoner ga ik er vanuit dat de
stoepen minstens 1.60 centimeter
breed worden aan beide kanten van
de straat, zodat ze gebruikt kunnen

Kudelstaart - Bijna 100 belangstellenden waren aanwezig tijdens
de informatieavond over de plannen voor Nieuw Calslagen, die onlangs werd georganiseerd door Gemeente Aalsmeer. Tijdens de avond
gaven de architecten toelichting op
het stedenbouwkundig plan van
ontwikkelaar Van Berkel en werden de aanwezigen uitgenodigd om
mee te denken over versterking van
de cultuurhistorie van dit gebied.
Wethouder Gertjan Van der Hoeven:
“Het was een heel positieve avond.
Fijn dat zoveel mensen zich betrokken voelen.” Nieuw Calslagen wordt
aangelegd op de plek van een voormalig kassengebied, prachtig gelegen aan de Westeinderplassen. Op
deze locatie zal ontwikkelaar Van
Berkel een nieuw buurtschap creëren met ongeveer 18 luxe, vrijstaande woningen in een openbaar recreatiegebied. De architecten van
BFAS lieten in hun presentatie zien
op welke manier zij het huisje aan
Herenweg 83, dat een gemeentelijk monument is, als inspiratiebron
hebben gebruikt voor de vormgeving van de nieuwe woningen. De
aanwezigen waardeerden dat alle woningen aan het water komen
te liggen en dat kopers individuele
keuzen kunnen maken wat betreft
de grootte en materiaalgebruik van
de woningen.
Historische verhalen
Vervolgens gaf Cyciel Nyst van Pro-

Witwassers vast
Schiphol - De Koninklijke Marechaussee heeft zondag 6 november
op Schiphol twee personen aangehouden op verdenking van witwassen. Het tweetal, een 38 jarige man
en 36-jarige vrouw uit Antwerpen
wilden via Schiphol naar India reizen. De marechaussee controleerde het tweetal en vond op diverse
plaatsen in hun kleding en in bagagestukken wikkels met geld. In totaal bleek het tweetal voor ongeveer
50.000 euro verstopt te hebben.
Omdat het tweetal geen aannemelijke verklaring kon afleggen hoe
ze aan het geld kwamen en waarom ze het op diverse plaatsen hadden verstopt werden ze aangehouden op verdenking van witwassen.

Jeugdtarief identiteitskaart vervalt
ting is dat de aanvragen van personen die 13 jaar en zes maanden en
ouder zijn, kunnen worden geleverd
in de normale levertijd, dat wil zeggen vijf werkdagen. Over de levertijd van de overige aanvragen, dat
wil zeggen van aanvragen van personen die jonger zijn dan 13 jaar en
zes maanden, kan vooralsnog geen
uitspraak worden gedaan. Dat is afhankelijk van de omvang van het
aantal aanvragen. De producent van
de documenten kan in deze periode

53 Adressen erbij betekent nog
eens minimaal 90 auto’s, die passen
niet op het Zuiderkerkterrein zelf,
daar staan woningen op. In de Cyclamenstraat wonen nu al 25 kinderen, die kunnen nergens veilig buiten spelen, ook niet in het Heegstrapark, daar ligt poep, etensresten, lege verpakkingen en allerlei andere
rotzooi. Te zijner tijd komen in het
Heegstrapark ook nog eens 67 woningen, trouwens! Van 39 adressen
naar 159 in een paar jaar. Een héél
erg dringend verzoek aan diegene
die moeten beslissen over het vol
bouwen van het Zuiderkerk terrein:
Bebouwen ja, maar wel de Cyclamenstraat mensenlijk bewoonbaar
en leefbaar laten. Géén hoogbouw,
dat past totaal niet in het straatbeeld. Ik nodig iedereen uit om eens
door ons straatje te lopen en zelf te
ervaren wat voor straatje het is, dan
snapt U ook wel dat 53 woningen er
gewoonweg niet in passen!
Familie Bijwaard
Cyclamenstraat 47, Aalsmeer

Veel belangstelling voor
plannen Nieuw-Calslagen

Toename aanvragen verwacht!
Aalsmeer - Met ingang van 1 januari 2012 wordt het maximale tarief voor de Nederlandse identiteitskaart voor kinderen tot en met 13
jaar verhoogd naar 30 euro.
Het tarief is momenteel 9,20 euro. Als gevolg van deze prijsverhoging houdt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) er rekening mee dat
er weer een toeloop zal komen van
extra aanvragen voor Nederlandse identiteits-kaarten. De verwach-

worden waar ze voor zijn. Dit alles
betekent dat het straatje nog smaller wordt en dat parkeren nog lastiger kan worden, door de straat heen
rijden wordt dan ook een uitdaging.
Met het huidige autobezit, wat geldt
voor de gemeente, hebben we in de
Cyclamenstraat al 75 auto’s, daarbij komen de parkeerders van de 2e
J.C. Mensinglaan, te weten circa 9
auto’s, bij. Dit past nu al niet in de
straat.

gemiddeld per week 60.000 aanvragen verwerken. Is het aantal aanvragen aanhoudend hoger dan de personalisatiecapaciteit, dan leidt dat
tot lange(re) levertijden. Het ministerie van BZK zal de gemeenten wekelijks op de maandag informeren
over de te verwachte levertijden van
de aanvragen die de week ervoor
zijn gedaan. De levering van paspoorten en spoedaanvragen voor
Identiteitskaarten zal door het bovenstaande niet worden beïnvloed.

vincie Noord-Holland een presentatie over de ontstaansgeschiedenis van het gebied en de cultuurhistorie van het oude dorp Kalslagen. Omdat de gemeente het belangrijk vindt dat de ontwikkeling
van dit gebied aansluit bij het verleden, wil zij in de openbare ruimte
verschillende kunstwerken plaatsen
die de cultuurhistorie van dit gebied
versterken. Ellen Klaus van Cultuurcompagnie zal de komende maanden in drie ‘co-creatiesessies’ met
belangstellenden en Kunst en Cultuur Aalsmeer hiervoor verschillende ideeën uitwerken. De aanwezigen reageerden enthousiast op dit
plan en al tijdens de avond hebben
15 mensen zich opgegeven voor de
sessies. Meer belangstellenden zijn
overigens van harte welkom, vooral mensen die historische verhalen
kennen over deze plek. U kunt zich
hiervoor opgeven bij projectleider
Caroline Jansen, e-mail: caroline.
jansen@aalsmeer.nl . De eerste sessie zal plaatsvinden op dinsdag 22
november om 19.30 uur in de Historische Tuin. Het stedenbouwkundig
plan Nieuw Calslagen ligt nog tot 24
november ter inzage bij de receptie
van het gemeentehuis.
Ook kan het plan gedownload worden via de site van de gemeente.
Reacties sturen kan naar: Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG
Aalsmeer o.v.v. Nieuw Calslagen of
per e-mail aan: caroline.jansen@
aalsmeer.nl.
Het bureau financiële en economische recherche van de marechaussee doet onderzoek naar het mogelijke witwassen van crimineel verkregen geld.

Gewond na
aanrijding

Rozenburg – Op de Kruisweg ontstond maandagmiddag 7 november
een aanrijding waarbij een auto en
een scooter waren betrokken. Rond
half vijf wilde een 71-jarige automobilist uit Sassenheim rechtsaf slaan
om naar het tankstation te gaan. De
20-jarige scooterbestuurster uit Kudelstaart reed op het bromfietspad
en de automobilist heeft haar waarschijnlijk over het hoofd gezien. Bij
de aanrijding raakte de vrouw uit
Kudelstaart gewond aan haar arm.
Ze is naar het ziekenhuis gebracht.

Met 140 km/u
over de N201
Hoofddorp - De politie controleerde dinsdagmiddag 8 november langs de N201 op snelheid. Dat
bleek niet voor niets: een van de
passerende automoblisten trapte
het gaspedaal in tot 140 km/u, waar
100 km/u de maximaal toegestane
snelheid is. De snelheidsovertreder
kan binnenkort een bekeuring op
de deurmat verwachten.
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Rode Kruis sint- en
kerstverkoop vrijdag

Brandweer waarschuwt
voor koolmonoxide

Aalsmeer - Op vrijdag 18 november van 09.00 tot 17.00 uur zal de
verkoopstand van het Rode Kruis
afdeling Aalsmeer staan bij Supermarkt Albert Heijn aan het Praamplein. Net als in voorgaande jaren is
er in Aalsmeer of Kudelstaart rond
sinterklaas en de kerstdagen wel
weer ergens een verkoopstand van
het Rode Kruis Aalsmeer te vinden.
Sinterklaas is altijd een grote klant
van het Rode Kruis en voor zijn pakjesavonden zijn er weer volop warme sjaals, geitenwollen sokken,
wollen handschoenen, truien en
nog veel meer. Helemaal te gek zijn
dit jaar de mutsen in de Aalsmeerse kleuren rood, groen en zwart. Superwarm op het hoofd als het gaat
vriezen en dat het een hele strenge winter gaat worden, mag zeker
verwacht worden. Voor de kerstdagen worden ook dit jaar weer heel
mooi geborduurde kersttafellakens en kerstservetten in alle soor-

Aalsmeer - Ongemerkt slaat hij
toe, de sluipmoordenaar koolmonoxide. Nu de koude maanden weer beginnen, ligt het risico
om ten prooi te vallen aan dit levensgevaarlijke gas op de loer. De
brandweer en de GGD waarschuwen alle inwoners van Amstelland.
In Amsterdam ontsnapte een gezin
maandag ternauwernood aan koolmonoxidevergiftiging. Vrijdag voelden de gezinsleden zich niet lekker.
Dit vertelde ze tijdens een verjaardagsfeestje, waarna een kennis hen
adviseerde om een koolmonoxidemelder aan te schaffen, aangezien
de symptomen leken op die van
koolmonoxidevergiftiging. Dit bleek
een topadvies. Maandag 7 november ging de melder af. De bewoners
gingen direct naar buiten en belden de hulpdiensten. Deze constateerden een defect aan de kachel,
waardoor inderdaad koolmonoxide was ontstaan. Tientallen slachtoffers belanden jaarlijks in het ziekenhuis door koolmonoxidevergiftigingen, veroorzaakt door slecht
onderhouden kachels, geisers en
schoorstenen of dichtgestopte ventilatieopeningen.
Koolmonoxidevergiftigingen met dodelijke afloop
worden meestal veroorzaakt door
geisers, schoorstenen en kachels.
Koolmonoxide wordt ook wel ‘de
sluipmoordenaar’ genoemd, omdat
het gas kleur-, geur- en smaakloos
is. Koolmonoxide wordt 250 maal
sneller in het bloed opgenomen dan
zuurstof. Het lichaam neemt dan in
plaats van zuurstof koolmonoxide
op, waardoor het zuurstofgehalte in
het lichaam snel daalt. Bij extreme
blootstelling raakt men bewusteloos en falen de hart- en longfuncties. In het ergste geval kan dit leiden tot hersenbeschadiging en/of
overlijden. Een kachel of een geiser moet bepaalde stoffen verbranden om voor warmte te kunnen zorgen. Zuurstof is een essentieel onderdeel van een volledige verbranding. Als er onvoldoende zuurstof
bij de vlam kan komen, bijvoorbeeld
door onvoldoende ventilatie in de
woning of een verstopt ventilatiekanaal van de geiser, komt het gevaarlijke koolmonoxidegas vrij. Er is
een aantal aanwijzingen voor aanwezigheid van koolmonoxide. In
een woning moet men vooral letten op de vlam in de geiser, kachel
of cv-installatie. Deze hoort blauw
van kleur te zijn. Is de vlam oranje, dan wijst dit op de aanwezigheid van koolmonoxide. Ook beslagen ramen zijn een indicator
van gevaar. Vrijgekomen waterdamp, die door een verkeerd werkende afvoer of onvoldoende ventilatie niet verdwijnt, zorgt voor beslagen ramen. Er zijn ook lichamelijke verschijnselen die op de aanwezigheid van koolmonoxide kunnen
wijzen. De symptomen van koolmonoxidevergiftiging zijn te vergelijken met griepverschijnselen: lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid. Hoe groter de
blootstelling aan koolmonoxide, des
te heviger wordt de hoofdpijn. Ook
krijgt men last van duizeligheid, verwarring, slaperigheid en een versnelde hartslag.

ten en maten en voor wel héél speciale prijzen aangeboden. Uniek zijn
de kerst- en nieuwjaarskaarten die
door ouderen en vrijwilligers van het
Rode Kruis zijn gemaakt van materialen van kaarten van vorige jaren. Die worden dus hergebruikt en
het resultaat daarvan is verbluffend.
Wilt u eens iets aparts, iets dat niet
in de winkel te koop is, dan moet u
zeker even bij de Rode Kruis stand
langskomen.
Van de opbrengst van deze verkoping wordt weer nieuw handwerkmateriaal gekocht, zodat ouderen of
mensen met een chronische ziekte, tijdens de regelmatige soosmiddagen, weer nieuwe dingen kunnen
maken voor de volgende verkoop.
Wilt u ook deelnemen aan een van
de handwerksvoormiddagen? Er altijd plaats voor u. Bel dan voor informatie naar Til van Veen via 367370
of Suus Hartmann via 880828.

Menno Vreeken wint vierde
Hornweg open klaverjastoernooi
Aalsmeer - Om 20.00 uur afgelopen zaterdag melden de eerste
deelnemers zich in de kaartschuur
van de familie van Wieringen aan
de Hornweg 91. Ondanks de vele afzeggingen van spelers onder
de 50 jaar, waaronder Marcel Mieremet de winnaar van 2010, bleek
er toch weer een tafel meer nodig
te zijn om de 40 deelnemers voor
het vierde Hornweg open klaverjastoernooi plaats te kunnen bieden. Zeer ervaren klaverjassers van
de Hornweg hadden zich in de zomer al aangemeld om zeker te zijn
van een plaats aan één van de tien
wedstrijdtafels. Zij konden echter
niet voorkomen dat de meeste prijzen dit jaar weer niet op de vensterbanken aan de Hornweg staan.
Alleen rookie Jan van Veen kon er
voor zorgen dat de rode lantaarn,
de prijs voor de deelnemer met het
minst aantal punten, op de Hornweg bleef. Met 3671 punten bleek
ome Jan de speler met het minste
geluk. Op de derde plaatst eindigde Jan Doeve. De titel vicekampioen
2011 werd toebedeeld aan Til Geleijn. De ervaren Hornweg-klaverjassers uit de 65+ generatie waren

Huiskeuring bij
Viva Aquaria

hoorbaar teleurgesteld toen bleek
dat de wisseltrofee weer niet in hun
straat mocht blijven. Als winnaar
van het vierde Hornweg Open Klaverjastoernooi mocht Menno Vreeken de trofee voor een jaar mee
naar Kudelstaart nemen. De Vreeselijke Vreeken heeft met 5591 punten het toernooirecord uit 2008 niet
kunnen verbeteren. Ook de Marskoniging van 2011 kwam niet van de
Hornweg. Jose Vreeken bleek met 4
pitslagen de absolute Koningin van
de marsen. In de laatste kaartronde presteerde Jose het zelfs om samen met Leo van de Berg de (door
zichzelf) vooraf onverslaanbaar geachte Gert Loogman en (zijn vast
kaartmaat van de laatste ronde)
Anneke Geleijn met een tegen pitslag om de oren te slaan. Nooit eerder werd er door één persoon zoveel pitslagen gehaald. Mede door
organisatoren Marc, Bianca, Hein
en Esther kan weer gesproken worden van een geslaagd klaverjastoernooi. De Wall of Fame is weer een
paar spraakmakers rijker. Aan het
einde van de avond werd het probleem voor volgend jaar al vast op
tafel gelegd. Moet er niet vroegtijdig begonnen worden met het uitbreiden van de kaartschuur? Als er
volgend jaar geen afzeggingen zijn,
is het maar de vraag of alle deelnemers nog steeds in de huidige
schuur passen?

Peter Spaargaren wint strijd
om Historische Tuinknop
Aalsmeer - Traditiegetrouw is afgelopen donderdag 10 november
op de volle tribunes van de veilingzaal op de Historische Tuin gestreden om de felbegeerde Historische
Tuinknop. Dit jaar al weer voor de
elfde keer. Vele inkopers van exporteurs op bloemenveiling Flora Holland en ook andere belangstellenden waren van de partij. Veilingmeester Wim Könst leidde de wedstrijd. Deze werd verspeeld over
een aantal voorronden en een halve finale. Dit jaar voor het eerst werden de tussenstanden direct op een
scherm geprojecteerd, zodat iedereen het verloop van de wedstrijd
optimaal kon volgen. Uiteindelijk
kwam het tot een spannende finale tussen Dirk van Leeuwen en Peter
Spaargaren. Laatstgenoemde kwam
uiteindelijk als winnaar uit de strijd.

Bijzonder is het dat Peter Spaargaren de Historische Tuin knop voor
de derde keer (hij won ook in 2008
en 2009) mee naar huis mocht nemen. Tussen de voorronden en finale door werden nog een tweetal ludieke veilronden gehouden.
Onder leiding van de zoals altijd humoristische veilingmeester Koos
Buis werden producten geveild die
door vele gulle sponsors ter beschikking waren gesteld. Dat deze
veilingmeester over grote kwaliteiten beschikt, mag blijken uit de geweldige opbrengst van zo’n 3.000
euro, waarmee de penningmeester van de Historische Tuin uiteraard
zeer tevreden was.
Na afloop werd, onder het genot van
een drankje en hapje, nog geruime
tijd nagepraat over deze weer geslaagde veilingavond.

Rood en wit populaire
kleuren verenigingsleven
Aalsmeer - Rood en wit zijn de
meest populaire kleuren bij clubs en
verenigingen uit Noord-Holland, zo
blijkt uit een onderzoek van Flexa.
De verffabrikant deed het onderzoek naar aanleiding van de ‘kleur
een clubhuis’-actie, waarmee zij het
verenigingsleven in de provincie wil
ondersteunen en kleur wil aanbrengen in de clubhuizen. Veel clubhuizen en verenigingsgebouwen zijn
hard aan een verfbeurt toe. Tot 19
november wordt bij aankoop van
een blik Flexa in de winkel een code gegeven. Hiermee kan vervolgens tot 30 november een gratis blik
muurverf gedoneerd worden aan
een club of vereniging naar keuze. Flexa stelt in totaal 40.000 blikken verf beschikbaar om door heel

Nederland clubhuizen te laten opknappen. In Noord-Holland zijn in
totaal 98 clubs, die nog hard verf
nodig hebben voor hun clubhuizen
of verenigingsgebouwen. Een blik
verf kopen is een mooie kans om in
de bres te springen voor de eigen
club of vereniging. Naast de basiskleur wit is de kleur rood de meest
populaire kleur in Noord-Holland.
Deze uitgesproken kleur geeft vooral een warm gevoel aan een clubhuis of verenigingsgebouw. Deelnemende clubs en verenigingen
uit Aalsmeer en omgeving zijn op
dit moment Scouting Wiol & Willem
Barendsz, Scouting Tiflo en RKAV
Aalsmeer en Show Jachthoornkorsp
Kudelstaart. Voor meer informatie:
www.kleureenclubhuis.nl.

Sursum Corda bakt dit
weekend oliebollen

Aalsmeer - Op maandag 21 november houden de leden van Viva
Aquaria een bespreking over de onlangs gehouden huiskeuring door
Willem Tomey. Bondskeurmeester
Willem zal de door hem gekeurde
aquariums bespreken en zijn bevindingen uitleggen. De avond wordt
gehouden in buurthuis Hormeer
aan de Roerdomplaan 3 en begint
om 20.00 uur. De toegang is gratis.
Iedereen is van harte welkom.
Meer weten over Viva Aquaria?
Neem dan contact op met de heer
C. Keim via 0297-343854.

Hoogste vogelonderscheiding
in Aalsmeer voor Jaap Zwart
Aalsmeer - Op 10 november, tijdens de maandelijkse contactavond
van de Vogelvrienden van Aalsmeer,
is bij trouw lid Jaap Zwart de speld
van bijzondere waardering opgespeld door de heer S. Munniksma,
commissaris van het hoofdbestuur.
Deze hoogste onderscheiding van
de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers heeft de heer Zwart gekregen voor zijn trouwe inzet de afgelopen 49 jaar voor de Vogelver-

Winnaar Peter Spaargaren (rechts), ontvangt de Historische Knop en historische rozen van bestuurslid Anton Temme

eniging. De heer Zwart is 49 jaar lid
en 49 jaar betrokken bij het organiseren van de tentoonstellingen. Tevens is hij reparateur en de huisschilder van de vereniging.

Aalsmeer - De oliebollen worden weer bruin en krokant gebakken door muziekvereniging Sursum
Corda dit weekend 18 en 19 november. 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 zal onder leiding van de
voorzitter het beslag gemaakt worden, volgens Sursum-recept. Daarna

gaat een ervaren ploeg bakkers aan
de slag om de bollen goudbruin te
bakken. Vanaf vrijdagochtend 10.00
uur worden de verse oliebollen huis
aan huis verkocht. Meestal worden
zaterdagochtend de laatste oliebollen verkocht. Een zakje oliebollen
kost 3 euro, er zitten vijf oliebollen
in een zak. Speciale aanbieding dit
jaar: Twee zakken voor 5 euro. Laat
de vers gebakken oliebollen uw deur
niet voorbijgaan en koop een zakje.
U kunt de oliebollen ook bestellen
via 06-16128449. In Aalsmeer, Kudelstaart en Rijsenhout worden de
bestelde oliebollen thuis bezorgd.

Hij staat al meer dan twintig jaar op
de jaarlijkse braderieën en is altijd
aanwezig bij het organiseren van de
maandelijkse vogelbeurs. Een uniek
lid die het verdiend om eens in het
zonnetje gezet te worden!

De heer S. Munniksma met rechts Jaap Zwart uit Aalsmeer.

Wintermarkt in zorgcentrum
Aalsmeer - Op zaterdag 26 november wordt weer een wintermarkt georganiseerd in zorgcentrum
Aelsmeer. Doel van de markt is om
bewoners van het zorgcentrum in
sint- en kerstsferen te brengen en
hen de gelegenheid te geven om sinterklaas en kerst inkopen te doen.
Het zorgcentrum wordt opgevrolijkt
en de markt wordt omlijst door muziek van A. Maarsen op piano. Iedereen is van harte welkom om (ook) inkopen te komen doen. Er zijn leuke
cadeautjes en koopjes, zoals kerstkaarten, prachtige quilten, windlichten, kaarsen, sieraden en nog veel
meer. Er is ook een stand waar tweedehands boeken worden verkocht.

Het geld wat hiermee opgehaald
wordt komt ten goede aan de bewoners. Dus kopen voor het goede doel.
Ook wordt weer heerlijke erwtensoep
verkocht en staan koffie, thee en wat
zoets klaar. De opbrengst komt ten
goede aan de activiteiten die voor
de bewoners worden georganiseerd.
Voor dit jaar wil de organisatie graag
het geld besteden aan een televisie voor in de activiteitenruimte, zodat bewoners gezamenlijk films kunnen bekijken. Met uw komst naar de
wintermarkt hopen de medewerkers
dit te kunnen realiseren. De wintermarkt is in de grote zaal van het ouderentehuis aan het Molenpad en is
van 10.00 tot 17.00 uur.

Voorkómen
Regelmatig onderhoud is cruci-

aal om het risico op koolmonoxide zo klein mogelijk te houden. De
geiser, gaskachel en CV installatie moeten ieder jaar door een erkend installateur worden gecontroleerd en schoongemaakt. Daarnaast is het van belang om een
schoorsteen regelmatig te laten vegen door een erkende schoorsteenveger. Als een schoorsteen verstopt
raakt gaan gassen terug de woning
in, met alle schadelijke gevolgen
van dien. Verder is een goede lucht
toe- en afvoer erg belangrijk bij het
voorkómen van koolmonoxide. Een
groot risico schuilt in het dichtstoppen van de luchttoevoer. Veel huizen zijn tegenwoordig goed geïsoleerd, waardoor er nauwelijks zuurstof van buiten naar binnen kan.
Om toch aan voldoende zuurstof
te kunnen komen hebben geisers
en verwarmingstoestellen daar een
aparte toevoer voor. Die toevoer
mag niet worden afgesloten.
Koolmonoxidemelder
Er zijn koolmonoxidemelders op de
markt die alarm slaan bij een hoge
concentratie koolmonoxide. Gezien
de eigenschappen van het gevaarlijke gas (kleur-, geur-, en smaakloos), kan een koolmonoxidemelder een toegevoegde waarde hebben bij het herkennen van koolmonoxide. Deze melders zijn verkrijgbaar bij onder andere bouwmarkten. Brandweer en GGD benadrukken wel dat deze melders slechts
als aanvullende maatregel moeten worden gezien. Degelijk onderhoud van geisers, kachels en
schoorstenen is de eerste vereiste voor een koolmonoxidevrije woning. Op de website van de brandweer: www.brandweer-amsterdamamstelland.nl en op de website van
de GGD Amsterdam: http://www.
gezond.amsterdam.nl/Milieu--gezondheid/Milieu-in-huis/koolmonoxide is meer informatie te vinden
over koolmonoxide en wat u kunt
doen bij het vermoeden van aanwezigheid van koolmonoxide.

Sinterklaaskien
in Dorpshuis
Kudelstaart – Vanavond, donderdagavond 17 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 speelgoedprijzen 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 verder met ronde vier
tot en met acht. Aan het einde van
deze avond is er de extra kienronde met altijd een prijs van ongeveer
125 euro. En als dat allemaal achter de rug is krijgen alle spelers ook
nog een klein sinterklaas cadeautje
mee naar huis. De sinterklaaskien
begint om 20.30 uur.

Dank aan iedereen die mee heeft geholpen

Sint Jan weer ‘boven Jan’
Kudelstaart - De actie ‘Laat onze toren niet vallen’, die alle Kudelstaarters een paar maanden
heeft bezig gehouden, nadert zijn
eind. Op vrijdagavond 25 november wordt om 20.00 uur feestelijk gevierd dat de Sint Jan van Kudelstaart weer ‘boven Jan’ is. Dit
gebeurt uiteraard in de kerk zelf,
waar de steigers inmiddels zijn verdwenen. Voorzitter Berry Philippa
van de stichting Vrienden van het
monument Sint Jan: “Het is ongelooflijk, maar in korte tijd heeft heel
het dorp zich achter de restauratie van de kerktoren geschaard.
We hebben inmiddels 164.000 euro opgehaald. Zelfs meer dan het

doel van 150.000 euro dat we ons
gesteld hadden. Dat is echter maar
goed ook, want er zijn toch enkele posten hoger uitgevallen dan begroot. Maar we denken dat we uiteindelijk alle kosten kunnen dekken. Nu de steigers weg zijn, kun
je goed zien dat de Sint Jan weer
‘boven Jan’ is.” Iedereen die financieel of anderszins heeft bijgedragen aan het grote succes van deze actie, wordt bij deze uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst in de Sint Jan op 25 november. De avond begint om 20.00 uur
en de kerk gaat een half uur eerder
open. Gerekend wordt op een grote opkomst!

Wijnproeverij bij Pappot
Topslijter in Dorpstraat
Aalsmeer - Pappot uw Topslijter
slaat na vijf succesvolle jaren zijn
vleugels uit en gaat met Exclu Vinos, naast de bestaande dranken,
zich mede concentreren op de import en verkoop van de meest karaktervolle en traditionel wijnen uit
de Bourgogne van het alom bekende handelshuis Maison Corton Andre, Tevens heeft Pappot Uw Topslijter de exclusiviteit voor hun specifieke selectie Marie Andre. Dit zijn

mooie karaktervolle wijnen die de
ware liefhebber zal waarderen. Om
al dit moois te ervaren worden belangstellenden vrijdagavond 18 november uitgenodigd om van 19.00
tot 21.00 in de winkel in de Dorpstraat deze wijnen te komen proeven en te beoordelen. Een bijpassend hapje zal de proeverij completeren. Vooraf aanmelding wordt op
prijs gesteld en dit kan via Pappot.
aalsmeer@topslijter.nl
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voor sinterklaas en pieten
Aalsmeer - Een mager zonnetje, niet koud, prima weer voor een
speciale ontvangst en dat was het
afgelopen zaterdag 12 november.
Sinterklaas en zijn pieten brachten
een bezoek aan Aalsmeer en deze
kindervrienden kregen een warm
onthaal van veel, heel veel kinderen. Vol spanning werd in een dichte rij in de tuin van het zorgcentrum op de boot van de Sint gewacht. Pieten voerden de spanning op door eerst hard langs te varen in de boot van de brandweer.
Ook kwam alvast een groepje aan
land om de inmiddels blije kinderen te trakteren op overheerlijke
pepernoten. De komst van Sint Nicolaas ging met luid gejuich gepaard en wat hadden veel jongens

en meisjes hun best gedaan door
een mooie tekening of een knutselwerkje voor de sint te maken. Anderen waren gearriveerd in pietenpakjes, soms ook geschminkt, of
hadden de mijter van sinterklaas op
hun hoofd. Sint nam alle tijd voor de
kinderen en al handen schuddend
en poserend voor de foto werd door
de Zijdstraat gelopen, op weg naar
het gemeentehuis. Eerst echter
moesten de pieten extra pepernoten halen en deze waren kakelvers.
De vorige avond vers gebakken in
de pepernotenmolen in het dorp.
Door de pieten werden allerlei capriolen uitgehaald, dit tot groot vermaak van de kinderen. Eenmaal in
het gemeentehuis wachtte Sint Nicolaas opnieuw een massale ont-

vangst. Van burgemeester Pieter Litjens kreeg de Sint de sleutel
van de gemeente overhandigd. Er
moeten tot slot de komende weken
schoentjes in huizen gevuld worden. Het werd een gezellige middag
met grapjes, zingende en dansende
kinderen, waar voor een groot aantal jeugdige bezoekers veel te vroeg
een einde kwam. Maar, ze gingen
wel vrolijk op weg naar huis. Sinterklaas had tot slot gezegd dat zij
’s avonds hun schoen mochten zetten! Met foto’s nog even nagenieten van dit voor kinderen belangrijkste evenement van het jaar.
Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Nog meer foto’s op:
www.sinterklaasinaalsmeer.nl
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Brief aan B&W en raadsfracties:
Migrantenhotel ten koste van ons
Ja meneer Verburg, ja meneer Van
der Hoeven, ja mevrouw Eurich. Wij
zijn uitgenodigd voor één informatieavond, waar wij te horen kregen
dat er een migrantenhotel komt op
de door u uitgekozen locatie. Laten
we het zuiver houden, dat was dus
wel ná dat u het besluit daarover al
had genomen. Wij stonden meteen
al met de rug tegen de muur voor
een voldongen feit. Dáárna hebt u
een ambtenaar op ons los gelaten.
Onder het spreken met de bewoners
verstaat u dus: een ambtenaar erop
af sturen om hen uw hotel zo goed
mogelijk te verkopen, zelfs nog op
de dag dat het hele gebeuren al aan
Tempohousing was verkocht. Ja, wij
zijn ook op het gemeentehuis geweest en daar is gesproken over
een veilige ontsluiting voor de bewoners van de Legmeerdijk waar later niets meer van overbleef dan een
gevaarlijk paadje langs die gevaarlijke Legmeerdijk en zelfs daar horen we niets meer over.
Het was één lofzang: Het is zo goed
voor de economie, het is zo goed
voor het huisvestingsprobleem van
arbeidsmigranten, het is zo goed
voor de overlast ondervindende woonwijken. Het scheen overal goed voor te zijn. U kunt uw
huis toch verkopen en op de Veluwe gaan wonen en u kunt planschade indienen. Verstaat u dit alles nu
werkelijk onder het niet uit het oog
verliezen van onze belangen?
De locatie is gebombardeerd tot
een bijna toplocatie. U weet toch
wel beter of kent u deze omgeving
echt niet en weet u werkelijk niet
wat zich hier voordoet? Is de situatie hier niet identiek aan die van de
woonwijken? Hier wonen misschien
wel meer arbeidsmigranten dan in
welke woonwijk ook.
Wij begrijpen uw bezorgdheid over
de woonwijken, maar begrijpen
uw opstelling ten opzichte van onze buurt in het geheel niet. Op de
vraag waarom die locatie en waarom die concentratie van overlast
dan zo goed voor de leefbaarheid
en onze leefomgeving is, hebben
wij nooit een antwoord gekregen.
Wij zijn bezorgd over die leefbaarheid en onze leefomgeving en vinden, in tegenstelling tot u (u hoeft
hier tenslotte niet te wonen), dat
het hotel en de noodvoorziening op
de Japanlaan in geen enkel opzicht
goed doen aan die leefbaarheid en
onze leefomgeving en dáárom wil-

len wij juist met u in gesprek. U
voelt zich daartoe, net zoals de fracties van AB, CDA en Pact niet geroepen en dat betreuren wij. Dit terzijde. Eén specifieke vraag aan de
waarnemend fractievoorzitter van
Pact: Ziet u dit hotel nu als voorbeeld en vervolgens als maatstaf
hoe er in de toekomst met de lintbebouwing kan worden omgegaan
of hebt u alléén dit stukje Aalsmeer
(Legmeerdijk) opgegeven? Het had
u gesierd om ons vooraf te betrekken bij zo’n gevoelig onderwerp,
dan hadden wij tegen de locatie en
of de komst van het hotel bezwaar
kunnen maken, maar zoals al eerder tegen u gezegd, hebt u een andere weg bewandeld en dat bedoelen wij met dwingend opleggen en
dat nemen wij u kwalijk. U hoeft onze opstelling jegens de gemeente
niet te betreuren, u bent de aanleiding tot die opstelling. U bent degene die onze belangen langs de economische meetlat legt, u prefereert
economische motieven boven alles en u verkwanselt onze belangen.
Wij betreuren úw opstelling. Pact is
blij, AB vindt het een goede locatie,
maar vindt het gebouw te hoog en
de CDA vindt het min of meer een
plicht. Voor het vinden van passende huisvesting in deze samenleving
is iedereen primair zelf verantwoordelijk. En omdat die huisvesting niet
onder uw verantwoordelijkheid valt
en het uw plicht niet is om voor
huisvesting van migranten te zorgen, is ons verzoek om naar een andere en meer geschikte locatie uit te
zien toch niet teveel gevraagd? Dan
kunnen we allemaal blij en tevreden
zijn en kan het CDA gewoon blijven
vinden wat zij vindt. Er zijn hier en in
de omgeving voldoende leegstaande panden, een serieus en structureel probleem, maar u dweilt liever
met de kraan open. Wij hebben richting u meerdere malen veel gesuggereerd en hebben daarop, de VVD
uitgezonderd, geen enkele reactie
gekregen. Door uw opstelling rest
ons niet meer dan te geloven dat het
hier echt en louter en alleen maar
om ordinaire grondspeculatie gaat.
Maar wel ten koste van ons.
Hennie Hoffman van Zanten,
namens bewoners van de Legmeerdijk
Legmeerdijk 279
1432 KC Aalsmeer
Tel: 020 4419044.
E-mail: er.hoffman@ziggo.nl

Eerste opsporingsapp voor
smartphones beschikbaar
Aalsmeer - Sinds 16 november is
de eerste Nederlandse opsporingsapplicatie gratis beschikbaar van
smartphones. Kort na het vrijgeven van de applicatie werd de app
al meer dan 4.500 keer gedownload. ”Hoe meer mensen de zaken
zien, hoe groter de kans op herkenning.” De opsporingswebsite depolitiezoekt.nl heeft nu haar eigen app.
In korte tijd is de applicatie al duizenden keren gedownload. Binnen
een paar minuten nadat beelden
van een bedreiging van een supermarktcaissière werden geplaatst,
bekeken 3.500 mensen online de
foto’s.
“Dat is enorm veel, en hoe meer
mensen de zaken zien, hoe groter
de kans op herkenning”, zegt de oprichter van de site Bart Driessen van
het korps Amsterdam-Amstelland.
“Mensen die personen herkennen
wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.” De applicatie is
beschikbaar voor iPhones en smartphones die op het besturingssysteem Android werken, samen goed
voor 80% van de smartphonemarkt.
De app is gratis te installeren via de
app-store van Apple en Android-

market. Mensen die de app op hun
telefoon hebben, krijgen een bericht
zodra er een nieuwe zaak is waarbij de politie de hulp van burgers inroept. Er worden foto’s of filmpjes
getoond waarop verdachten van bijvoorbeeld een overval, straatroof of
mishandeling te zien zijn. De app
van depolitiezoekt.nl is de eerste
opsporingsapplicatie in Nederland.
In het buitenland kennen ze afgeleiden. De website van depolitiezoekt.
nl is erg populair. “Op sommige dagen heeft de site meer dan 100.000
bezoekers”, aldus Driessen. Herkenningen zijn er wekelijks.
De lijst van opgeloste zaken door
de inzet van de depolitiezoekt.nl is
lang. De afgelopen maanden werden tientallen zaken opgelost, waaronder bijvoorbeeld de zaak van een
zware mishandeling afgelopen Koninginnedag. Driessen: “Ook op
twitter groeit het aantal volgers van
depolitiezoekt.nl. De teller staat nu
op 6.800. Met de komst van deze app, is de verwachting dat meer
mensen de politie zullen gaan helpen bij de opsporing. De ogen van
alle Nederlanders samen zien immers nóg meer.“

Vandalisme in oktober:
150 euro schade
Aalsmeer - In oktober is in de gemeente Aalsmeer voor 150 euro vernietigd of beschadigd. Het gaat hierbij om het reinigen van een bankje
dat was beklad en het plaatsen van
een verkeersbord dat was verdwenen. Sinds 1 oktober is de gemeente Aalsmeer gestart met de vandalismemeter. De vandalismemeter brengt elk kwartaal de kosten in
beeld van opzettelijke vernielingen
van gemeentelijke eigendommen,
zoals gebouwen, openbare verlichting of straatmeubilair en laat zien
hoeveel geld er nodig is voor reparatie of schoonmaak. De kosten van
vandalisme komen voor rekening
van de gemeente. En dus voor rekening van de inwoners van Aalsmeer

en Kudelstaart. Door de kosten in
kaart te brengen hoopt de gemeente inwoners meer bewust te maken
van de schade die de gemeente ondervindt door vandalisme. De gemeente hoopt dat Aalsmeerders zelf
vaker optreden tegen vandalisme.
Bijvoorbeeld door er met hun kinderen over te praten of melding te
doen van vernielingen. Een melding
vergroot namelijk de pakkans van
de daders. Wie een vernieling ziet
gebeuren, mag gelijk 112 bellen.
Wie de gevolgen van vandalisme
opmerkt, kan bellen naar 0900–
8844 of de melding doorgeven aan
de Servicelijn van de gemeente via
0297–387575.

Politie en gemeente doen mee
met campagne ‘Ik Val Op!’
Aalsmeer - De donkere maanden
zijn weer aangebroken en dat betekent dat fietsers extra kwetsbaar
zijn in het verkeer. Daarom organiseert de Fietsersbond de campagne ‘Ik Val Op!’, samen met de gemeente Aalsmeer, Veilig Verkeer
Nederland, de politie en de Stadsregio Amsterdam. De gemeente heeft ‘Ik Val Op!’posters opgehangen en de politie voert controles uit. De campagne loopt tot en
met december. Wethouder Ulla Eurich: “Ik sta helemaal achter de ‘Ik
Val Op!’campagne, want er vallen
relatief veel slachtoffers onder fietsers die in het donker op pad zijn.
Ik roep daarom iedereen op te zorgen voor goede fietsverlichting, het
kan van levensbelang zijn.” Centraal
in de campagne staat de lightpainting wedstrijd, te vinden op http://
www.ikvalop.nl. Hiervoor is een speciale applicatie voor smartphones
beschikbaar waarmee in het donker
een lightpainting gemaakt kan worden. Deze kan vervolgens geupload
worden op www.ikvalop.nl om te
delen met vrienden via Facebook en
Twitter. Op de website kan iedereen
zijn stem uitbrengen op zijn favoriete lightpainting en meedingen naar
mooie prijzen, zoals een smartphone en een fiets. Vooral jongere fietsers (12 tot 15 jaar) lopen risico bij
een ongeval betrokken te raken. Ze
fietsen gemiddeld twee keer zoveel

Man valt vrouw
lastig in bus

Streek - In een bus op de Zuidtangent is zaterdagavond jl. een man
aangehouden die een vrouw lastigviel. Het gaat om een 38-jarige
Hoofddorper die naast de vrouw zat.
Nadat de vrouw last van zijn onge-

als de gemiddelde Nederlander en
hebben weinig risicobesef. Ruim de
helft van de jongeren van 12 tot 15
jaar heeft geen werkende verlichting of doet deze niet aan. Voor automobilisten zijn zij dan niet te zien,
zeker niet bij regenachtig weer. Een
aanrijding is dan zo gebeurd, met
alle gevolgen van dien. Uit onderzoek is gebleken dat de kans op een
ongeval fors kleiner is als de verlichting in orde is.
Controles
De komende donkere maanden besteedt de politie extra aandacht aan
de verlichting van (brom)fietsen. Er
wordt meteen een bekeuring uitgeschreven als zonder voor- en/
of achterlicht gereden wordt en aan
degenen die geen reflectie hebben
op de achterkant van de fiets, de
trappers of de wielen. Wie een fietslicht heeft met een afwijkende kleur,
een knipperlicht heeft of het lampje
draagt op een verkeerde plek, komt
meestal weg met een waarschuwing, maar de politie kan ook besluiten hier een boete voor te geven.
De politie houdt zowel rijdende als
staande controles. Bekeuringen lopen uiteen van 40 euro voor defect
licht op de fiets tot 70 euro voor helemaal geen licht op de bromfiets
buiten de bebouwde kom. Naast
vast licht op de fiets mogen losse
lampjes ook.
wenst gedrag ondervond, stapte ze
naar de buschauffeur.
Daarop zette deze de bus aan de
kant en sprak de Hoofddorper aan
op zijn gedrag. Dat moest de chauffeur met een klap in het gezicht bekopen.
De politie hield de verdachte aan en
bracht hem naar het politiebureau
voor verhoor..

ingezonden
Aalsmeer kom in actie tegen Schiphol!
In nieuwbouwwijk Nieuw-Oosteinde en omgeving krijgen wij steeds
meer en vaker overlast van Schiphol. De Aalsmeerbaan wordt steeds
meer en meer ingezet als hoofdbaan. Daar heb je alleen een stel
oren en minder nachtrust voor nodig en geen statistieken en tabellen zoals de gemeente Aalsmeer,
Bas en Cros ons doen willen geloven. En dan heb ik het nog niet eens
over welke extra gezondheidsrisico’s dit met zich meebrengt. Vooral de vliegtuigen die te snel afbuigen vanaf de Aalsmeerbaan richting Nieuw-Oosteinde en Amstelveen Westwijk zorgen voor steeds
meer hinder. Dat is logisch toch?
Hoe eerder er afgebogen gaat worden hoe sneller de baan vrij is voor
de volgende, kijk dat is nog eens efficiëntie ten kosten van de inwoners.
Tegenwoordig worden wij ook getrakteerd op overlast van opstijgende vliegtuigen van de Buitenveldertbaan. De Aalsmeerbaan is dan gesloten en dan krijgen wij ons portie van de Buiterveldertbaan. Ik hoor
u denken de Buitenveldertbaan, hoe
kan dit? Bij het opstijgen maken
de piloten een scherpe bocht naar
rechts over het Amsterdamse bos
richting Aalsmeer. Prima toch? Nou,
nee, want daar zetten zij de motoren
maximaal open recht boven NieuwOosteinde. Het merkwaardige aan

dit verhaal is dat een baan die werkelijk niets te zoeken heeft boven
en rond Aalsmeer gewoon zijn gang
kan gaan. Dit zelfde principe is ook
aan het gebeuren vanaf de Zwanenburgbaan richting Aalsmeer oude dorp.
Aalsmeer pas op dat wij niet het afvalputje van Schiphol gaan worden, waardoor wij overspoeld worden door de Aalsmeerbaan, Buitenveldertbaan en Zwanenburgbaan. Schiphol blijft zoeken naar
allerlei alternatieven die te pas en
te onpas op elk tijdstip van de dag
en nacht over ons heen denderen.
De gemeente, die het minst in actie
komt, krijgt het meest te verduren,
zo lijkt. Als bewoners van Aalsmeer
hebben wij een keus: Laten wij dit
allemaal gebeuren of laten wij van
ons horen? Doen wij niets, dan
heeft Aalsmeer gewoon pech en
gaat Schiphol onverminderd dag
en nacht door! Bekend is dat de
heer Hans Alders (www.alderstafel.
nl) binnenkort naar Aalsmeer komt
om vanzelfsprekend zijn groeiplannen voor Schiphol eenvoudig door
de gemeenteraad te willen loodsen.
Aalsmeerders kom in actie!
René van Schagen
Karperstraat 150
Nieuw-Oosteinde
Email: rvanschagen10@gmail.com

Aalsmeer - Vanaf 11 december zal
een nieuwe productformule R-net
zijn intrede doen in het stads- en
streekvervoer. Connexxion zal in de
provincies Noord-Holland en Flevoland in totaal 11 streeklijnen, met
141 bussen, omvormen naar een
hoogwaardig Randstadnet onder de
naam R-net. R-net is een samenwerkingsverband tussen alle openbaar vervoerbedrijven en overheden in de Randstad. Alleen snelle
en betrouwbare verbindingen doen
mee aan R-net en zijn herkenbaar
aan de kleuren rood en grijs. Doordat bussen doorgaans voorrang
krijgen en grotendeels over speciale busbanen rijden, bieden ze een
betrouwbare reistijd. De R-net lijnen zijn een onderdeel van het totale busnetwerk dat Connexxion verzorgt in diverse regio’s. Het instaptarief en de kilometerprijs die de reiziger betaalt via de OV-chipkaart is
gelijk aan de overige streektarieven van andere groene Connexxion buslijnen in de betreffende regio’s. R-net staat voor reizen met
zekerheid. Dat betekent in de eerste plaats dat R-net bussen een betrouwbare reistijd hebben. Wanneer
u reist met R-net hoeft u nooit lang
te wachten. Er is daarnaast altijd actuele informatie over tijden en aansluitingen in de bus en bij de bushalte. De Zuidtangent op de trajecten Haarlem naar Amsterdam Arena
en Nieuw-Vennep naar Amsterdam
Zuid zal ook onderdeel uitmaken
van R-net. De naam Zuidtangent
verdwijnt dus per 11 december.

Vervanging
verlichting
Aalsmeer - Deze week gaat het
bedrijf Stam&Co in opdracht van de
gemeente de openbare verlichting
in de Parklaan en in het Rozenhof
vervangen. De nieuwe lampen zorgen voor flinke energiebesparing.
De gele verlichting wordt vervangen door wit licht. De huidige gele
verlichting is verouderd en gebruikt
veel energie. De nieuwe verlichting
gebruikt 58 procent minder energie
bij gelijkblijvende lichtopbrengst.
Bovendien zijn de nieuwe lampen
goedkoper en gaan langer mee. De
verwachting is dat de werkzaamheden half december zijn afgerond.

Apparaten uit
loods weg

Aalsmeer - Op vrijdag 11 november is ingebroken in een loods aan
de Hoge Dijk. Er is een buitenboordmotor gestolen. Ook zijn de dieven
er vandoor gegaan met een zaagmachine en een stofzuiger.

Na reanimatie
naar ziekenhuis

Aalsmeer - Op maandag 14 november rond kwart voor zeven in de
avond is de hulp ingeroepen van het
reanimatieteam, politie en ambulancedienst bij een onwel geworden
persoon op de Uiterweg. Het is de
hulpverleners gelukt het hart van de
70 jarige man uit Aalsmeer weer te
laten kloppen. Met hartslag is hij in
allerijl naar het ziekenhuis vervoerd.
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Zakkenrollers in
kraag gevat!
Schiphol - De Koninklijke Marechaussee heeft maandag 7 november op Schiphol twee mannen aangehouden op verdenking van diefstal. Cameratoezichthouders van de
marechaussee zagen dat het tweetal, een 60-jarige en 39-jarige Roemeen verschillende personen aanspraken die kaartjes wilden kopen voor de trein. Marechaussees
in burger volgden vervolgens het
tweetal en zagen dat ze een wisseltruc wilden toepassen bij een man,
door bij een poging geld te wisselen een graai te doen in zijn portemonnee.
Nadat het tweetal was aangehouden werd tijdens de fouillering een
geldbedrag van 1.385 euro aangetroffen. De observatie en ondersteuningsgroep van de marechaussee,
die in burger rondloopt op de luchthaven om onder meer zakkenrollerij tegen te gaan, doet verder onderzoek naar de Roemenen.

Wmo krant
huis aan huis Hennepplantage
Aalsmeer - Vrijdag 11 november
hebben wethouders Ad Verburg
van Aalsmeer en Maarten Levenbach van Uithoorn de eerste Wmokrant in ontvangst genomen. Deze week wordt de gemeentelijke
Wmo-krant huis aan huis in de gemeentes Aalsmeer en Uithoorn bezorgd. In deze krant staat onder andere wat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is, waarom de Wmo vraagt om verandering en de Wmo Adviesraden van
Aalsmeer en Uithoorn leggen uit
wat zij doen. Steeds meer inwoners
van Aalsmeer en Uithoorn komen in
aanraking met de Wet Maatschappelijke ondersteuning, soms onbewust. Maar wat is de Wmo nu precies? Daarnaast gaat de overheid,
dus ook de gemeente, steeds meer
uit van de zelfredzaamheid van de
burgers. Dit heeft grote gevolgen
voor de Wmo. Redenen genoeg om
alle informatie te bundelen in een
Wmo-krant. Deze krant wordt huis
aan huis verspreid. Wie na 22 november de Wmo-krant nog niet ontvangen heeft, kan een exemplaar
afhalen in de gemeentehuizen in
Aalsmeer en Uithoorn elke werkdag
tussen 8.30 en 12.00 uur. De krant
kan ook digitaal gelezen worden via
de websites van de gemeentes.

Diefstal uit kerk
Aalsmeer - Tussen vrijdag 11 en
maandag 14 november is ingebroken in de kerk aan de Kanaalstraat.
De dieven zijn er vandoor gegaan
met een kabelhaspel met een lengte van 30 meter en twee haspels van
50 meter.

Flatscreen en
geld gestolen

Aalsmeer - In de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 november is
ingebroken in een woning aan de
Vlinderweg. Via de achterzijde zijn
de dieven het huis binnen gegaan.
De inbraak werd pas later op de dag
ontdekt. Er is een flatscreen gestolen en uit een pot is ongeveer 40 euro contant gepakt. De inbraak vond
tussen kwart voor acht in de avond
en half twee ‘s nachts plaats.

aangetroffen

Rozenburg - In een pand aan de
Aalsmeerderweg is een henneplantage ontruimd. De politie trof de
plantage met 270 planten donderdag 10 november aan.
De hennepplantage is ontruimd en
zal worden vernietigd. Een 34-jarige man die in het pand aanwezig
was, is aangehouden als verdachte.
De Hoofddorper is ingesloten voor
verhoor.

Sieraden gestolen
Aalsmeer - Op zondag 13 november is ingebroken in een werkruimte van een woning aan de Uiterweg.
Rond half een hebben dieven zich
toegang tot het huis verschaft door
een slot uit de zijdeur te boren. Alle kasten zijn doorzocht. Op de eerste etage hadden de dieven de deur
naar het dakterras open gezet om
zich, als nodig, snel uit de voeten te
maken. Er zijn diverse goederen gestolen, voornamelijk sieraden.

Ruim 155.000
euro boetes!
Schiphol - De Koninklijke Marechaussee heeft op Schiphol een
55-jarige Rotterdammer aangehouden die nog voor meer dan 155.000
euro aan boetes en vorderingen
had openstaan. De man was in 2002
veroordeeld tot het betalen van een
boete van ruim 129.000 euro en zou
bij niet betalen ervan een gevangenisstraf van vier jaar tegemoet zien.
Hij was veroordeeld in verband met
overtreding van de Opiumwet. Na
de veroordeling had de man naar
eigen zeggen Nederland verlaten
en heeft hij de afgelopen negen jaar
in het buitenland doorgebracht. Bij
een grensbewakingcontrole door
de marechaussee liep hij tegen de
lamp en bleek naast de openstaande vordering nog andere boetes niet
te hebben betaald. Het gaat om een
boete van 26.000 euro en een schadevergoeding van 1.000 euro. De
verdachte zal worden overgebracht
naar een Huis van Bewaring om zijn
straf alsnog uit te zitten.
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Wedstrijden veldvoetbal

Kudelstaart blijft koploper

Voetbalkraker RKDES
tegen AGB onbeslist
Kudelstaart - De kraker tussen
nummer één RKDES en twee AGB
in 3c is afgelopen zondag in een
1-1 stand geëindigd. Eindconclusie
was dat RKDES iets te weinig gehad
had deze middag. vooral de eerste
helft was van hoog niveau van de
plaatselijke FC kant. Zonder de geblesseerde Robin van der Steeg en
Edwin van Maris maakte RKDES er
vooral de eerste helft een prachtige
show van. AGB, dat met één punt
verschil op de tweede plaats staat,
werd van het kastje naar de muur
gestuurd door de jeugdige ploeg
van Hajo Hendriks. AGB kreeg geen
kans om fatsoenlijk een aanval op
te bouwen, want de Afas/van Berkel brigade zat er elke meter bovenop. Al in de eerset minuut had
Des de score kunnen openen, maar
de voor Edwin van Maris ingevallen
Morad Arbakan wist het net niet te
vinden. RKDES bleef met oogstrelend voetbal het vijandelijk doel zoeken. In de 18de minuut was het dan
toch bijna raak, toen Roald Pothuizen een kopbal doorkopte, maar deze kwam buiten bereik van de keeper op de paal. Toch kwam AGB onverdiend op voorsprong. Bij de eerste aanval van ABG na een goed half
uur werd de bal corner verwerkt, de
scherpe corner werd binnen gekopt door AGB topscoorder Kocak:
0-1. Toch was de plaatselijke FC niet
echt uit het veld geslagen, de Kudelstaarters bleven met goed voetbal het AGB doel bestoken. Gejuich
was er na 35 minuten toen Maarten
van Putten zijn goede wedstrijd leek
te bekronen met een prachtige goal,
maar de goed leidende scheidsrechter Wulf keurde de goal af. Dit
omdat daarvoor de bal tegen de
arm van een Des speler zou zijn geweest. Maarten van Putten kon vlak
erna toch nog zijn gram halen, maar
ondanks dat hij de keeper fraai passeerde schoof hij de bal in het zijnet. Gelukkig, maar ook zeer terecht, kwam de Afas/van Berkel brigade op slag van rust toch op 1-1.
Een vrije trap van Sander Boshuisen
werd door de uitstekend spelende
Steef Hoogwerff Kroon in de korte
hoek binnen gewerkt. Een prachtige
eerste helft waar Des zichzelf te kort
had gedaan door geen afstand te
nemen van de mede titel kandidaat,
maar ook een helft waar RKDES
enorm veel krachten had verbruikt
en dat brak de jongens in de twee-

Kaartavond in
De Reede
Rijsenhout - Donderdag 17 november is er weer klaverjassen en
domineren tijdens een gezellige
kaartavond in dorpshuis De Reede
aan de Schouwstraat. Iedereen is
van harte welkom. Kom gerust een
keer kijken. Het kaarten begint om
20.00 uur, de zaal gaat open vanaf
19.30 uur. Deelnamekosten zijn 1.50
euro per persoon.

Zaterdag 19 november

de helft toch een beetje op. AGB in
de eerste helft nog weggetikt, liet in
de tweede helft zien waarom ook
zij zich in de top van 3C heeft genesteld. Met goed verzorgd voetbal
drongen zij Des toch steeds meer
op eigen helft terug, zonder dat ze
ook maar gevaarlijk konden worden. Na 70 minuten mocht Maarten van Putten gaan rusten en Hajo Hendriks bracht Richard de Vries
als verse kracht binnen de lijnen.
Ook de kilometervreter Paul Verburg mocht rusten en Koen Lentjes
mocht voor het eerst dit seizoen invallen. Roald Pothuizen had de 2-1
op zijn schoen. Na goed werk van
Morad Arbakan raakte hij vrij voor
het doel de bal niet lekker, zodat de
keeper er nog een hand tussen kon
krijgen.
A junior Joost van der Zwaard
maakte nog zijn debuut in de hoofdmacht, maar al dat alles deed aan
de uitslag niets meer af, het was
en het bleef 1-1. Het in grote getale opgekomen publiek, toch zeker
250 personen, had onder een heerlijk zonnetje een prachtige wedstrijd
gezien. Komend weekend speelt
RKDES uit teggen DSW.
Eppo

Bridgeclub Strijd
en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag bridgeclub
Strijd en Vriendschap, speelavond
op 8 november.
Groep A:
1. Françoise Daudel en Tilly Eveleens 56,25
2/3 Jasper Blom en Piet van Hoek
53,27
2/3 Juul en Matje Wentzel
53.27
4. Jan van Ginkel en Trees de Jong 52,08
5. Marianne Joore en Herma Raggers 51,49
6.André Lanser en Joris v d Zwaard 51,19
7/8. Joke Delfos en A Pannekoek
50,89
7/8. Jan en Krijnie Joore
50,89
9/10. Ben en Hans Pothuizen
49,40
9/10. Gonny en Pim van der Zwaard 49,40
Groep B:
1. Nelly Mul en Marry Tulp
2/3 Jan en Jaap Geleijn
2/3 Jan Eveleens en Wim Spaargaren
4/5 Jan en Mien Korernwinder
4/5 Rob Raggers en Oege de Jong
6. Wil Groot en Trudy Stokkel
7. Angela Korenromp en Ger Lubbers
8. Gerard Vermeer en Jan Oor
9. Martha en Theo Teunen
10. Hans en Lia Vreeswijk

60,12
57,14
57,14
56,55
56,55
52,98
52,68
51,19
45,83
45,54

Groep C:
1. Ben Wahlen en Hub Zandvliet
2. Pieter en Erna Jongkind
3/4 F Blommestijn en H v Mastwijk
3/4 Rina en Laurens Veldt
5. Miep en Wim Bakker
6. An Joore en Mien van der Laarse
7. Klaas Maarse en Adri otto
8. Ruud Doeswijk en Ton Peperkoorn
9. Henny v d Laarse en E Vermeer
10. Ton Celie en Loes Oosterwijk

58,48
56,25
54,46
54,46
51,79
50,45
49,55
47,32
45,09
32,14

Voetbal

RKAV wint in Amsterdam
Aalsmeer - Het is trainer Dirk Cornelissen en zijn mannen weer gelukt om
de drie punten uit Amsterdam mee
naar huis te nemen. In een wedstrijd
waarin RKAV duidelijk zijn tanden liet
zien, en ook dat de lijnen steeds beter
gaan lopen, was het tot de laatste minuut spannend. Reeds in de vijfde minuut kon de hondstrouwe RKAV aanhang juichen. Uit een voorzet van Barry Springintveld was het een verdediger van F.C. Amsterdam die de bal
doorkopte en zijn eigen doelman wist
te verschalken: 0-1. RKAV had totaal geen moeite met dit vroege sinterklaascadeautje. F.C. Amsterdam
heeft veel technische spelers, maar
allen waren te egoïstisch om enig gevaar voor RKAV te betekenen. Als het
al te dreigend werd was er altijd nog
de zeer attente doelman Tom Schrama, die met verve de man van de wedstrijd genoemd kan worden. RKAV
bleef constant druk uit oefenen op het
vijandelijk doel. Maar ook de thuisploeg kreeg aanvankelijk diverse kansen, maar wist er geen voordeel uit te
halen. Robert van Leeuwen kreeg in
de vijf en twintigste minuut de kans op
0-2, maar was te gehaast en zijn inzet ging huizenhoog over. De combinaties van RKAV waren een lust voor
het oog. Na veel solowerk was het
Natano die met een mooi doelpunt
zijn ploeg op 1-1 zette. Dat was even
schrikken voor de Cornelissen formatie. Tot de rust bleef de stand ongewijzigd. RKAV begon de tweede helft
zeer nerveus. Het team had moeite om
in het ritme van voor de rust te komen.
F.C.Amsterdam probeerde van de gelegenheid gebruik te maken, maar tot
scoren kwam de ploeg ook niet. RKAV

toonde nu dat men beschikte over
vechtersmentaliteit en dit in de goede zin van het woord. De elf spelers
beten zich nu vast om een goed resultaat neer te zetten. Tot nu toe verliep de wedstrijd zeer sportief, enkel
vlak voor tijd waren er een paar kleine opstootjes. Een perfecte aanval van
RKAV ging vooraf aan de 1-2 van het
Aalsmeerse team. Een aanval vanuit de achterhoede van RKAV, opgezet werd door Fabian Waayman, werd
zeer vakkundig afgerond door Robert
van Leeuwen: 1-2. Nu kwam het erop
aan om de voorsprong tot het einde
te behouden. Met veel technisch inzicht loodste trainer Dirk Cornelissen
zijn mannen door deze moeilijke fase
en met rendement. RKAV kreeg nog
diverse kleine kansjes, maar meer dan
de 1-2 zat er niet in. De drie punten
waren binnen, en dat was het belangrijkste. Komende zondag speelt RKAV
thuis tegen Swift.
Theo Nagtegaal

Sinterklaaskien
BV Hornmeer
Aalsmeer - Op woensdag 23 november is er weer een geweldige sinterklaas kien in buurthuis Hornmeer
aan de Roerdomplaan 3. Er zijn diverse prijzen te winnen, waaronder een
goed gevulde boodschappenmand.
Iedere kienliefhebber is van harte
welkom. Vanaf 19.00 uur is de zaal
open en is de koffie bruin. De kien begint om 20.00 uur.

AALSMEER
Aalsmeer 1 – Castricum 1
Aalsmeer 2 – AJAX 3
Aalsmeer 3 – SVL 2
WV-HEDW 16 - Aalsmeer 4
Buitenveldert 4 - Aalsmeer 5
Amstelveen 6 - Aalsmeer 6
SCW Vet.2 – Aalsmeer/RKAV Vet.1

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

Dames
Aalsmeer DA.1 – DSS DA.2

14.30 u

R.K.A.V.
SCW Vet.2 - Aalsmeer/RKAV Vet.1. 15.15 u
Meisjes
RKAV MA.1 – Houten MA.1

Volleybal

Oradi/Omnia goed op dreef!
Aalsmeer - Vorige week maandag trad Heren 1 van Oradi/Omnia
aan tegen VCH Heren 4 uit Hoofddorp. Deze thuiswedstrijd werd zoals gewoonlijk gespeeld in hal 2
van de Bloemhof. Oradi/Omnia had
iets goed te maken, aangezien zij
de week ervoor een 4-0 nederlaag
hadden geïncasseerd tegen Unitas. De eerste set ging voortvarend
van start. Hoewel de stand redelijk
gelijk op ging wisten de heren deze set uiteindelijk toch te winnen.
De tweede set vertoonde een gelijk
verloop aan de eerste. Er werd met
veel inzet en overtuiging gespeeld.
Onhaalbare ballen werden toch nog
gehaald en de aanvallers lieten zich
van hun beste kant zien. Helaas
werd de tweede set uiteindelijk toch
verloren met een klein verschil. In de
derde set waren de heren blijkbaar
nog aangeslagen door het verlies
van de vorige, VCH echter had vleugels gekregen. De derde set werd
uiteindelijk met een groot verschil
verloren. Om een vijfde, beslissen-

de, set af te kunnen dwingen moest
de vierde set nu wel gewonnen worden. Oradi/Omnia wist zich te herpakken en kon deze set uiteindelijk
met een groot verschil winnen. De
laatste set werd ook gewonnen en
Oradi/Omnia Heren 1 kon met opgeheven hoofd het veld verlaten. De
volgende wedstrijd was afgelopen
maandag tegen Phoenix uit Beverwijk. Dit mocht geen probleem worden, aangezien Phoenix onderaan
staat in de competitie. Na een moeizame eerste set die nog spannend
werd, maar wel werd gewonnen,
kwamen de Oradi/Omnia Heren op
gang. De daarop volgende sets zakte het moraal van de ploeg uit Beverwijk steeds verder weg.
De uiteindelijke setstanden waren 25-21, 25-13, 25-11 en 25-11 in
het voordeel van Oradi/Omnia. Aanstaande vrijdag spelen de Heren van
Oradi/Omnia uit in Wijk aan Zee en
ook dan gaan ze uiteraard weer voor
de volle winst.

Eén plaats winst voor zwemmers
Oceanus in competitie
Aalsmeer - Het was een zwaar programma, de tweede ronde van de
landelijke zwemcompetitie, met onder andere de 400 meter wisselslag
bij de senioren en de 400 meter vrije
slag voor de oudste jeugd. Maar het
leverde uiteindelijk een vijfde plaats
op in deze ronde en ook overall staat
Oceanus nu vijfde in het klassement.
Aangezien de nummers twee, drie
en vier na vier rondes een promotiewedstrijd mogen zwemmen is er dus
nog een beetje werk te verrichten.
De achterstand op de nummer vier
bedraagt nu zo’n 115 punten, nog
geen twee minuten dus. Zoals verwacht vielen percentueel de hoogste persoonlijke records te noteren
op de langste afstanden. Deze week
ging het grootste persoonlijke record naar Stanley Moolhuijsen op de
400 vrij. Naast hem in de serie zwom
Menno Koolhaas, die hem in de
eindsprint nipt versloeg. Op deze afstand ook persoonlijke records voor
Martijn de Mercado, Istvan Spaargaren, Dana Bosman, Eva van der
Born en Chantal Grove. Op de 400
wissel was er alleen voor Robin Pagano Mirani een persoonlijk record,
maar dan wel een dubbele, want ze
begon de 100 vlinder al in pr-tijd.
Jammer des te meer dat ze de 100
vlinder persoonlijk niet wilde zwemmen. Er werden weer twee clubrecords verbeterd. De ene op naam
van Dennis Weening, die dit keer de
50 meter schoolslag aanscherpte tot
38.60! De ander was verrassend de
4 x 100 meter vrije slag dames. Noella Hond, Michelle Meulenbroek,
Chantal en Tamara Grove kwamen
tot 4.07.08, terwijl het oude record
al 15 jaar op 4.09.4 stond. Michelle
Meulenbroek pakte een nieuw NK

limiet op de 200 wissel. Op diezelfde afstand ook goede vooruitgang
voor Roan van Bakel, Bart Sommeling, Aage Vermeeren, Fabiënne en
Yves-Maurice Vork. Op de diverse
vrije slag nummers werden knappe
verbeteringen gescoord door Jens
en Roan van Bakel, Arjan Bellaart,
Noëlla Hond, Dennis Reijnders, Bart
en Daan Sommeling en Yves-Maurice Vork. Bij de schoolslag waren er
leuke tijden voor Giulia Corsi, Noëlla Hond, Wyke Nieuwenhuizen, Tess
Pagano Mirani, Lulu-May Verbeek
en Thomas Weening. Drie van de
vier estafettes waren een prooi voor
Oceanus. Persoonlijk waren er 15
overwinningen. Komend weekeind
gaat de jongste jeugd aan de slag in
Hilversum bij de Kring Speedo Club
Meet. Zou het ze wederom lukken
om de landelijke finales te halen? De
volledige uitslagen zijn te vinden op :
www.zsc-oceanus.nl.

Sjoelavond in
De Reede

Klaverjasclub
Geluksvogels

Rijsenhout - De volgende speelavond
van Sjoelclub Rijsenhout is op donderdag 24 november. Om 20.00 uur wordt
aangevangen in dorpshuis De Reede
aan de Schouwstraat. Sjoelliefhebbers
zijn welkom. Het sjoelen op 10 november is in de hoofdklasse gewonnen door Jan Joore met 1936 punten,
in klasse A door Elly Lanser met 1688
punten, in klasse B door Gert Lanser met 1695 punten, in klasse C door
Hans Schijf met 1623 punten en in
klasse D door Joke Eickhoff met 1511
punten.

Kudelstaart - Iedere woensdagavond om 20.00 uur wordt er gezellig geklaverjast in Het Dorpshuis. Motto is: Gezelligheid is troef.
Wie ook zin heeft om op de woensdagavonden te kaarten, is van harte welkom. Op 9 november is Teunie van Klaveren eerste geworden
met 5519 punten, Jan SpringintVeld
werd tweede met 5486 punten en
Martha Zethof derde met 5407 punten. De poedelprijs is deze week uitgereikt aan Ben van der Voort met
3284 punten.

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
DEM A2 - J.A.United A1
J.A.United B1 – Swift B1
J.A.United B2 – BSM B2
J.A.United C1 – De Meern C2
Hoofddorp C5 - J.A.United C2
UNO C2 - J.A.United C3
J.A.United C4 – Hillegom C3
Pupillen
J.A.United D1 – Zeeburgia D2
Sloterdijk D2 - J.A.United D2
Overbos D3 - J.A.United D3
Zwanenburg D3 - J.A.United D4
J.A.United D5 – Concordia D4
J.A.United D6 – ADO’20 D6
Real Sranang E1 - J.A.United E1
Abcoude E2 - J.A.United E2
J.A.United E3 - Amstelveen E1
DSOV E2 - J.A.United E4
J.A.United E5 – Swift E4
J.A.United E6 – UNO E3
AFC E 12 - J.A.United E7
J.A.United E8 – Zwanenburg E5
Ouderkerk E 10 - J.A.United E9
J.A.United E10 – HBC E9
Legm.vogels F1 - J.A.United F1
J.A.United F2 – Pancratius F2
J.A.United F3 – Bl.Wit A.dam F3
Nw.Sloten F2 - J.A.United F4
Hoofddorp F6 - J.A.United F5
Portugal,A.dam F1 - J.A.United F6
J.A.United F7 – RKDES F5
J.A.United F8 – SCW F4
J.A.United F9 – Abcoude F8
Amstelveen F5 - J.A.United F10
Sloterdijk F4 - J.A.United F11

Dames en meisjes
DVVA DA.1 - RKDES DA.1
12.30 u
DEVO’58 DA.2 - RKDES DA.2
12.30 u
RKDES MB.1 – DSS MB.1
12.30 u
RKDES MC.1 – Sp.Martinus MC.1 9.30 u
SCW MD.1 - RKDES MD.1
11.15 u
UNO ME.2 - RKDES ME.1
13.00 u

S.C.W.
15.00 u
14.30 u
12.30 u
14.30 u
14.30 u
11.30 u
14.30 u

12.00 u
9.30 u
9.45 u
12.00 u
11.15 u
11.15 u
10.00 u
9.30 u
11.00 u
10.00 u
9.30 u
9.30 u
9.00 u
9.30 u
11.15 u
11.00 u
11.00 u
9.00 u
9.00 u
16.15 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
10.45 u

Meisjes
Waterwijk MB.1 - J.A.United MB.1 14.30 u
J.A.United MC.1 – De Meer MC.1 12.30 u
J.A.United MC.2 – Pancratius MC.2 11.00 u
Zandvoort MD.1 - J.A.United MD.1 10.30 u
Onze Gazellen ME.1 - J.A.United ME.1 11.30 u
DSOV ME.1 - J.A.United ME.2
9.00 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES D1 – Olympiahaarlem D1
RKDES D2 – Kon.HFC D7
RKDES D3 – Zwanenburg D5
Diemen E2 - RKDES E1
Sp.Martinus E3 - RKDES E2
Abcoude E5 - RKDES E3
RKDES E4 – FC Amsterdam E4
RKDES E5 – Buitenveldert E6
JOS/Watergr.meer E6 - RKDES E6
NFC/Brommer E3 - RKDES E7

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

11.00 u
12.30 u
11.00 u
10.15 u
11.45 u
13.00 u
12.30 u
11.00 u
9.00 u
9.30 u

SCW 1 – Fortius 1
14.30 u
SCW 2 – AMVJ 3
12.00 u
SCW 3 – NFC/Brommer 3
13.00 u
SCW Vet.1 – Hercules Zaandam Vet.116.00 u
SCW Vet.2 – Aalsmeer/RKAV. Vet.1 15.15 u
SCW Vet.3 – Overbos Vet.2
14.15 u
Junioren
SCW A1 – MSV’19 A1
SCW A2 – Argon A4
Hillegom B2 - SCW B1
SCW C1 – Hoofddorp C6
SCW C2 – VVC C3

10.00 u
10.00 u
13.00 u
8.45 u
8.45 u

Pupillen
Sp.Martinus D2 - SCW D1
Stormvogels D4 - SCW D2
Roda’23 E3 - SCW E1
SCW E2 – VVC E8
De Meer E6 - SCW E3
SCW E4 – Legmvogels E 16
Kon.HFC F8 - SCW F1
SCW F2 – AMVJ F1
J.A.United F8 - SCW F4
SCW F5M – NFC/Brommer F3

11.45 u
10.00 u
9.00 u
8.45 u
9.00 u
8.45 u
8.45 u
10.10 u
9.00 u
10.10 u

Dames en meisjes
SCW DA.1 – KDO DA.1
BFC MC.1 - SCW MC.1
SCW MD.1 – RKDES MD.1

12.30 u
13.15 u
11.15 u

Zondag 20 november
R.K.A.V.

RKAV 1 – Swift 1
RKDES 3 - RKAV 2
Ouderkerk 3 - RKAV 3
RKAV 4 – ABN AMRO 2
RKAV 5 – Arsenal 8
FIT 5 - RKAV 6
Ouderkerk 5 - RKAV 7

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

R.K.D.E.S.
DWS 1 - RKDES 1
Limmen 3 - RKDES 2
RKDES 3 – RKAV 2
RKDES 4 – TOG 2
Roda’23 4 - RKDES 5
RKDES 6 – DCG 4

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

Junioren
RKDES A1 – Geuzen.M’meer A1
RKDES A2 – Hoofddorp A3
RKDES B1 – Diemen B2
DSS B2 - RKDES B2
RKDES C1 – AFC C2
DWV C2 - RKDES C2
Diemen C8 – RKDES C3

12.00 u
12.00 u
12.00 u
13.00 u
10.00 u
12.00 u
10.00 u

Zaalkorfbal
Yves-Maurice Vork.

Nico wint bij ouderensoos
.
Kudel
staart - iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en
ook biljarten staan op het programma. Mensen die graag willen rummikubben of hartenjagen zijn ook
van harte welkom. Op donderdag

12.30 u

RKDES E8 – Arsenal E6
RKDES F1 – Zuidoost United F1
VVA/Spartaan F1 - RKDES F2
RKDES F3 – ZSGO/WMS F2
RKDES F4 – Legm.vogels F5
J.A.United F7 - RKDES F5
RKDES F6 – Roda’23 F 10
RKDES F7 - VVC F8
RKDES F8 – Badhoevedorp F3
RKDES F9 – Abcoude F9

10 november is het klaverjassen gewonnen door nico de ron met 5344
punten, gevolgd door tinie lindeman en gerrit van der geest beiden
met 5274 punten. Het jokeren is gewonnen door gerard de wit met 128
punten

VZOD zet stijgende lijn voort
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag zijn de korfballers buiten naar
binnen verhuisd. Na een rommelige voorbereiding, waar goede oefenwedstrijden werden afgewisseld
door dramatische, moesten de Kudelstaarters er toch aan geloven. De
grote vraag voor de wedstrijd was of
de ploeg van coach Frits Visser de
goede stap die het buiten in de laatste wedstrijd liet zien, in de zaal voort
gezet kan worden. De tegenstander
van afgelopen zaterdag was geen
onbekende voor VZOD. DKV uit
IJmuiden, een ploeg waar VZOD het
altijd moeilijk mee heeft, was afgereisd naar Kudelstaart. VZOD startte
zonder Bart Verheul, zijn plaats werd
ingenomen door de ervaren Martijn
Vervark. Het begin van de wedstrijd
was voor DKV, door sterk verdedigen
van beide teams duurde het even
voordat de score werd geopend,
maar het was DKV die van kort bij
de korf en na een stip voor een 0-2
tand zorgde. De zaal liep weer langzaam vol en de trommels en toeters
werden weer opgepakt. Het leek wel
of VZOD hierop had gewacht, want
vanaf dat moment kwam de ploeg

uit Kudelstaart beter in de wedstrijd en dat resulteerde in een ruststand in het voordeel van VZOD; 8-7.
Na rust een scherper en sterker verdedigend VZOD/vdBoon, via doelpunten van Martijn Vervark en Willem Mast werd de marge op 3 gezet en deze gaf VZOD niet meer uit
handen. Scoorde DKV, dan scoorde
VZOD mee. En zo eindigde de wedstrijd in 12-10. Een blijde coach na de
wedstrijd: “Verdedigend hebben we
gewonnen door gezamenlijke strijd.
Hoewel het nog veel beter kan is de
vooruitgang die op het veld al te zien
was, in de zaal doorgezet.” Doelpuntenmakers voor VZOD: Nils van Os,
Willem Mast, Martijn Vervark, allen 3
maal, Josine Verburg, Anne Verheul
en Anika van Os, ieder 1 maal. Zaterdag mag VZOD het opnemen tegen
ZKC ’31 uit Zaandam. Andere uitslagen van deze eerste zaalkorfbaldag:
VZOD 2-DKV 2 8-8, VZOD 3-Atlantis 3 14-11, VZOD A1-OKV A1 6-10,
Apollo B2-VZOD B1 4-6, VZOD C1De Vinken C1 7-4, VZOD D2-Sporting W. D3 9-2, VZOD E1-Tempo E3
2-2, Blauw-Wit E1-VZOD E2 9-4, EKVA F2-VZOD F1 0-1.
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Aalsmeer wint in matig duel
met 2 – 3 van Amstelveen
Aalsmeer - Aalsmeer heeft zaterdag niet kunnen imponeren in Amstelveen tegen Amstelveen-Heemraad, maar nam toch de drie punten
mee naar Aalsmeer. Met Dion Bogaard in de basis voor de geschorste Thomas Harte was Aalsmeer de
eerste 15 minuten aanvallend sterker. Uit een voorzet in de 4e minuut
van Salih Yildiz kopte Stefan van der
Dussen net naast. In de 9e minuut
was het wel raak. De opkomende Vincent Krabbendam legde de
bal breed op Mitch van Geldorp die
doelman Roy de Looze verschalkte,
1 – 0. Op dat moment een verdiende voorsprong. Amstelveen moest
in de 13e minuut al spits Martijn
Mak missen met een blessure. Auke Jan Boerema was zijn vervanger.
Een knappe aanval van Aalsmeer in
de 14e minuut werd door Stefan van
der Dussen net naast geschoten.
Het peil zakte zowel bij Aalsmeer
als bij Amstelveen. Er ging meer
fout dan goed over en weer. Uit een
voorzet van Michael Koster in de
21e minuut keek iedereen naar de
bal, maar was het Robert Lesmeister die raak kopte, 1 – 1. Bij een fout
in de Amstelveen defensie in de 34e
minuut was het Stefan van der Dussen die met een knappe kniebal
over de keeper voor de 1 – 2 zorgde.
De laatste kans voor de pauze was
voor Aalsmeer. Uit een corner van
Salih Yildiz in de 45e minuut kopte Dion Bogaard rakelings over. De
tweede helft begon met een kopbal
van Auke Jan Boerema, waar Sander Bakker nog net de vingers ach-

ter kon krijgen. Aalsmeer moest het
hebben van de dode momenten.
Een vrije trap in de 55e minuut van
Vincent Krabbendam ging net over.
56e minuut: Wissel Tim Bloklander
voor Mitch van Geldorp. Een terecht
doelpunt van Peter Neuvel in de 57e
minuut werd wegens gevaarlijk spel
door scheidsrechter Broekhof afgekeurd. Uit een inworp van Dion Bogaard in de 60e minuut schoot Stefan van der Dussen met een omhaal
naast. Daarmee was het kruit bij
Aalsmeer een beetje verschoten en
moest men terug. In de 75e minuut
kwam Amstelveen op gelijke hoogte. Uit een voorzet van rechts greep
Sander Bakker mis en kon Auke Jan Boerema de bal in het lege
doel tikken, 2 - 2. 80e minuut: Wissel
Mark Ruessink voor Dion Bogaard.
Aalsmeer probeerde de bakens te
verzetten. Een vrije trap van Peter
Neuvel in de 83e minuut werd door
Roy de Looze goed gestopt. Een fout
van Amstelveen in de 84e minuut
bracht Aalsmeer toch nog de winst.
Peter Neuvel onderschepte een Amstelveen aanval. Zijn pass op Salih
Yildiz bracht hem vrij voor de keeper. Hij maakte geen fout en scoorde 2 – 3 en zo kon Aalsmeer happy naar de kleedkamer. Zaterdag 19
november speelt Aalsmeer thuis tegen F.C. Castricum dat met niet minder dan 9 – 4 won van T.O.B.. Deze
ploeg heeft al 33 doelpunten in het
netje liggen, dus kan het gaan spoken op de Dreef. Aanvang wedstrijd
14.30 uur.
Jack van Muijden en Gert Bogaard

Waterpolocompetitie

Oceanus heren 1 sleept
overwinning uit het vuur
Aalsmeer - Afgelopen weekend
stond er wederom een lastige wedstrijd op het programma voor Heren 1 van Oceanus. Tegenstander
in zwembad de Waterlelie was het
Alkmaarse DAW. Een ervaren tegenstander, die vorig seizoen degradeerde uit de tweede klasse.
Volledige scherpte was dus geboden. In de eerste periode werd gelijk duidelijk met welke bedoelingen
DAW naar Aalsmeer was gekomen.
Binnen 2 minuten kreeg Oceanus
twee keer met een man minder te
maken en DAW wist beide situaties
te benutten. Het enige dat Oceanus
hier tegenover wist te stellen was
een intikker van Erik Bras, nadat
een schot van Ronald Donker via
de paal terugkwam in het veld. Na
twee periodes stond er nog steeds
een 1-2 stand op het bord. Er waren voor beide teams mogelijkheden tot scoren, maar het ontbrak
vaak aan rust in beide aanvalslinies. In de derde periode kwam het
gevecht pas echt goed los. Eerst
was het DAW dat wederom een
man meer benutte, waarna Dennis Reijnders met een hard schot
van buiten de 5 meter het gat terug wist te brengen naar 1. Daarna ging het snel: DAW scoorde vanaf de midvoor en in de eerstvolgende aanval scoorde Samuel Hoeksema met een knetterharde taterbal in de kruising. Wederom via
de ijzersterke midvoor wist DAW
echter nogmaals uit te lopen naar

twee doelpunten, maar het slotakkoord in het partje was voor Quintus Spruijt, waardoor Oceanus met
een 5-4 achterstand de laatste periode in ging. Voor het eerst sinds het
beginsignaal wist Oceanus weer
op gelijke hoogte te komen. Quintus scoorde uit een man meer situatie. DAW deed echter even later hetzelfde: 5-6. Quintus bracht
de stand weer gelijk via een schot
dat onderweg nog werd aangeraakt
waardoor de keeper kansloos was.
Het was aan de andere kant keeper
Peter Lenzen die in deze fase van
de wedstrijd de ploeg op de been
hield met een aantal prima reddingen. Het was wel de midvoor van
DAW die wederom de Alkmaarders
aan een voorsprong hielp. Met nog
anderhalve minuut op de klok zetten de mannen van Oceanus nog
een keer aan. Samuel Hoeksema
scoorde zijn tweede van de wedstrijd, waardoor het 7-7 werd. Toen
kreeg Dennis Reijnders een man
meer mee en door het snel nemen
van de vrije bal kon Erik Bras met
een backhand voor de laatste keer
de Alkmaarse goalie passeren. Dit
bleek ook de beslissing te zijn, want
het verzet van DAW was gebroken
en Oceanus kon de wedstrijd rustig uitspelen.
Een zwaarbevochten, maar prima
8-7 overwinning. Kijk voor alle andere uitslagen, standen en overige
informatie op www.zsc-oceanus.nl.

Weer bingotijd bij Flora
Aalsmeer - Vrijdag 25 november is
het bingotijd bij muziekvereniging
Flora in het clubgebouw aan de Wim
Kandreef. Er worden acht ronden
gespeeld en een superronde waarin
een extra mooie prijs te winnen valt.
De zaal is open vanaf 19.30 uur en de
bingomolen gaat draaien om 20.00

uur. De opbrengst komt geheel ten
goede aan de muziekvereniging. Flora hoopt veel mensen welkom te mogen heten. Muziekvereniging Flora
werkt zondagmiddag 18 december
weer mee aan het traditionele kerstconcert met de Kudelstaartse koren
in de St. Jan Geboorte kerk.

Handbal Eerste Divisie

Dames FIQAS vergroten
voorsprong!

Danny de Hartog wint de finale van John Kater.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Danny de Hartog wint
zijn eerste grote finale!
Kudelstaart - Afgelopen vrijdag is
alweer de vierde speelavond van het
seizoen gespeeld. Wederom nieuwe winnaars op het ere podium van
vier. Vier verschillende rondes met
vier verschillende finales en dus vier
verschillende winnaars. Bij het meedoen van de Poel´s eye dartavonden
is de kans al groot dat je zomaar
de finalist van de avond kan worden en een ieder op zijn eigen niveau. Nu is dit uiteraard al meerdere malen verteld, maar kom gerust
eens meedoen en wie weet bent jij
de volgende winnaar van de avond!
Net als altijd gaan de darters tegen
de klok van acht uur weer van start
met de poule fase gevolgd door de
tussenronde en dan uiteindelijk de
knock-out fase. Word er in de laatst
genoemde verloren dan is het helaas over en uit om de winnaar van
de avond te worden. Wel kan er altijd nog genoten worden van andere partijen of natuurlijk ook nog
even natrainen op de overgebleven
borden. In de kwartfinales ronde A
werd er gewonnen door Danny de
Hartog tegen Gilbert van Eijk, Rene Kruit van Ronald Baars, John Kater van Willem Monsees en Gerard
Bak deed hetzelfde tegen Arnold
Sluijs. In de halve finales was ook
Danny de Hartog te sterk voor Rene Kruit en John Kater had het lastig
tegen Gerard Bak, maar ook hij be-

haalde zijn zege. Hoe dan ook, vanavond zal er weer een nieuwe grote winnaar zijn van dit seizoen. John
Kater had al eerder in de grote finale gestaan in het vorige seizoen
en was dan ook hard op weg naar
een overwinning. Met maar liefst
3-0 kwam hij voor tegen Danny de
Hartog, maar die deed er alles aan
om de boel recht te trekken. En met
succes want even later stond er 3-3
op het scoreboard. De wedstrijd is
uiteindelijk toch nog nipt gewonnen door Danny de Hartog met een
116 uitgooi! Dan is er ook natuurlijk
nog de Verliezersronde A. In de halve finales won Danny Zorn knap van
Erik-Jan Geelkerken en verloor Ilona
Bak van Gerard van de Weijden. Uiteindelijk is de naam Danny de goede van de avond, want net als Danny de Hartog wint ook Danny Zorn
zijn finale. De hoogste finish werd
in de avond gegooid door Mike Miltenburg met een 135 score! Volgende week worddt er weer gedart bij
Poel´s eye. Al is het niet op de reguliere vrijdagse speelavond aangezien dit een speciaal toernooi is
welke plaats vind op de zaterdagavond. Het viertallen toernooi staat
op het programma. Maak een team
van vier personen voor 2.50 euro per
persoon, doe mee en maak kans op
het winnen van prijzengeld! Meer
informatie op www.poelseye.nl.

Ajax supporters trainen voor
straatvoetbaltoernooi
Kudelstaart - Onder begeleiding
van Axios, een aan Ajax gerelateerde organisatie, gaan Kudelstaartse jongeren vanaf 25 november aan
de slag om beter te leren voetballen maar ook om de kernwaarden
van Ajax beter te leren kennen met
als motto: Ajacied of niet? Het uiteindelijke doel van de wekelijkse
trainingen is om een voetbalteam
te krijgen dat weet wat ze waard
is en goed voorbereid deel kan nemen aan het Aalsmeerse straatvoetbaltoernooi bij RKDES in mei
2012. Het project wordt opgestart
als pilot binnen het nieuwe jeugden jongeren beleid. Ulla Eurich,
wethouder Jeugdbeleid gemeente
Aalsmeer: “Dit project is een prachtig voorbeeld van het nieuwe werken binnen het jeugd- en jongerenbeleid, waarbij diverse instellingen intensief samenwerken en leuke, nieuwe activiteiten ontwikkelen. Ik ben enthousiast over de inzet van de organisaties die er nu al
bij betrokken zijn en hoop en verwacht dat er in de loop van het project nog meer organisaties zullen
aansluiten.” In eerste instantie zullen de Kudelstaartse jongeren die
vorig jaar via de Future meegedaan
hebben met het straatvoetbaltoernooi benaderd worden voor deel-

name aan dit project. Maar ook andere jongeren (jongens en meiden!)
uit Kudelstaart kunnen in aanmerking komen voor deelname aan dit
project. Elke vrijdagavond traint het
Kudelstaartse ‘Ajax’ team op het
veld van RKDES. De hoofdcoach
van Ajax zaterdag 1, Bart Logchies,
verzorgt de voetbaltraining, bijgestaan door een fancoach van Axios en een lokale jongerenwerker.
Naast de voetbaltrainingen vinden
er ook Ajax gerelateerde teambuildingsactiviteiten plaats Deze zijn
bedoeld om het team en de deelnemers te versterken. Zoals gemeld
zal ook het jongerenwerk Aalsmeer
actief deelnemen aan dit project.
Dat betekent dat het jeugdhonk
The Future gedurende de looptijd
van dit project niet op vrijdagavond
open zal zijn. Na afloop van de trainingen en/of activiteiten op vrijdagavond, is er voor de deelnemers nog
gelegenheid om na te praten in de
kantine van RKDES.
Alle jongeren (jongens en meisjes)
die in Kudelstaart wonen en tussen de 14 en 23 jaar oud zijn, kunnen meedoen. Aanmelden kan via
info@axios.nl. Na aanmelding ontvangen ze verdere informatie over
de startbijeenkomst van 25 november.

Nieuwe sponsor voor
VZOD junioren
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
was er, voorafgaand aan de wedstrijd van VZOD 1, een mooi en
apart moment. Na het fluitsignaal
van de wedstrijd van het tweede
team gingen de zaallichten uit en
werd het juniorenteam in de spotlights gezet. De 12 spelers en trainer/coach Arie Verburg van de A1
waren allen in splinternieuwe trainingspakken en wedstrijdkleding
gestoken. Op deze kleding prijkt
het logo van de nieuwe sponsor
van VZOD, het Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer (PACA) in
de Lakenblekerstraat. Het gaat

hier niet alleen om sponsoring,
maar ook om medische adviezen
die de spelers van VZOD krijgen
bij blessures. Niet alleen VZOD
krijgt adviezen van PACA, maar
ook bijvoorbeeld de leden van de
Control schaatsploeg. Bij de presentatie waren ook Arie van der
Zwaard en René Vreken, twee leden van het management van PACA, aanwezig.
Zij zijn ook ingenomen met deze manier van sponsoren en beide
partijen spraken de wens uit dat
deze samenwerking van langdurige aard zal zijn.

Aalsmeer - Als koploper in de Eerste Divisie met drie punten voorsprong op de nummer twee, D.O.S.,
vertrokken de dames van FIQAS
Aalsmeer zondag 13 november naar
Emmer-Compascuum voor een confrontatie met die naaste concurrent.
En het zou inderdaad een echte topper worden tussen de nummers één
en twee: een open en spannende
wedstrijd, waarin FIQAS Aalsmeer
de score opende: 0-1 via Yessica
v.d. Kroon. Het zou vervolgens tot de
zevende minuut duren voor de 1-1
op het bord kwam, en dat was zeker een verdienste van Bianca Schijf
die een geweldige wedstrijd keepte. Maar ook de doelvrouw aan
de andere kant stopte veel. FIQAS
Aalsmeer kwam in deze beginfase
dan ook even op achterstand: 4-2.
Na opnieuw een stop van Bianca,
zorgde Roza Schaefers in de break
out voor de aansluiting: 4-3 en
daarna wisten de Aalsmeerse dames weer de leiding in de wedstrijd
te nemen. D.O.S. kreeg nog wel drie
strafworpen op rij, waarvan er twee
door Schijf werden gekeerd en de

derde pas de 7-7 betekende. Hierna
zorgde Yessica voor de 7-8 en vanaf dat moment bleef de voorsprong
gehandhaafd, hoewel de rest van de
eerste helft wel spannend was. De
ploegen gingen rusten bij 9-11. Ook
na de pauze bleef het een topper en
kon D.O.S. in eerste instantie nog
enigszins in het spoor blijven. Maar
Yessica v.d. Kroon was deze middag niet te stoppen en zou zes keer
achter elkaar scoren. Na de 14-17
liep FIQAS Aalsmeer dan ook langzaam maar zeker verder uit. De tegenstander creëerde nog wel kansen, maar liep opnieuw stuk op een
fantastisch keepende Bianca Schijf.
Het werd uiteindelijk 21-24 en door
deze overwinning (en het verlies
van Foreholte bij Bentelo) is FIQAS
Aalsmeer nu vijf punten los van de
achtervolgers.
Aanstaande zaterdag 19 november spelen de dames thuis tegen
het Limburgse V&L, dat bij Quintus 2 won en steeg naar plaats vier.
De wedstrijd begint om 18.45 uur in
De Bloemhof en uiteraard is publiek
van harte welkom.

Handbal Eredivisie

Opnieuw geen punten FIQAS
Aalsmeer - De mannen van FIQAS
Aalsmeer moesten zaterdag naar
Emmen voor een ontmoeting met
E&O, de nummer drie van de ranglijst in de eredivisie. De thuisclub begon sterk en kwam al snel op voorsprong: 4-2 en even later 8-5, maar
naarmate de eerste helft vorderde
kwamen de Aalsmeerders wat beter in hun ritme en wisten op gelijke
hoogte te komen: 11-11. En hoewel
er – evenals vorige week – de nodige kansen werden gemist, kwam FIQAS Aalsmeer toch op voorsprong:
12-13. Vlak voor de rust waren de
ploegen weer in evenwicht: 14-14,
maar een vrije worp in de slotseconden bracht E&O toch een nipt voordeel halverwege: 15-14. Na de rust
kreeg FIQAS Aalsmeer steeds meer
moeite om door de stugge dekking van de ploeg uit Emmen heen
te komen. Bovendien was het spel
af en toe wat slordig en E&O profiteerde:19-15. Vervolgens kreeg de
thuisploeg te maken met een paar
tijdstraffen, waar FIQAS Aalsmeer
optimaal gebruik van maakte en

zich zo terug kon knokken in de
wedstrijd: 20-20 na een kwartier spelen in de tweede helft. In
de slotfase kreeg cirkelspeler Leon
van Schie van E&O echter een paar
vrije kansen op rij en vergrootte in
rap tempo de marge tot 25-22. Het
Aalsmeerse verzet was gebroken:
dat verschil kon in de resterende
tijd niet meer worden goed gemaakt
en zo eindigde de wedstrijd uiteindelijk in een 31-25 overwinning voor
E&O dat daarmee stijgt naar plaats
twee, vlak achter Hurry Up, dat weliswaar verloor bij Volendam, maar
wel koploper blijft. De Aalsmeerse
mannen moeten voorlopig genoegen nemen met plaats zeven en weten wat hen in de tweede competitiehelft, die aanstaande zaterdag 19
november start met een thuiswedstrijd tegen AHV Swift, te doen staat
willen ze uiteindelijk in de nacompetitie toch in de kampioenspoule
terecht komen. De wedstrijd begint
om 20.30 uur in De Bloemhof aan de
Hornweg en support kunnen de heren wel gebruiken!

RKDES handbalsters verliezen
onnodig van Badhoevedorp
Kudelstaart – De dames van
handbalvereniging RKDES hebben afgelopen zondag een dure en vooral ook onnodige nederlaag geleden in de uitwedstrijd tegen VOS uit Badhoevedorp. Inzet
van de wedstrijd was een plaats in
de subtop. Helaas kon RKDES niet
beschikken over de zieke Annelies
Dick en de geblesseerde keepster
Natascha Kouwenhoven, waardoor de ploeg een paar omzettingen moest doen. In ieder geval was
de start van de wedstrijd niet goed.
VOS nam direct het initiatief, nam
een voorsprong en behield die vervolgens de hele eerste helft. De
ruststand was 12-8 voor VOS. Na
de pauze kwam er een herboren
RKDES uit de kleedkamer. Binnen
5 minuten stond de ploeg voor met
12-13. Helaas zakte RKDES daarna
toch weer ver terug, waardoor het
geen afstand kon nemen van de tegenstander, die evenmin overtuigend speelde. Spannend was het
de rest van de wedstrijd wel. Beide keepsters kregen volop kans
zich te onderscheiden. Names RKDES deed Eline Luijten dat in het
doel dan ook zeker. Met mooie reddingen wist zij haar team te behoeden voor een grote achterstand. De
laatste vijf minuten was het chaos
troef. De 17-17 tussenstand deed
de beide ploegen geen goed. Passes die niet aan kwamen, ballen die
opeens niet meer gevangen werden, overduidelijk zorgde de spanning voor nerveusiteit. In de laatste aanval die VOS kreeg, stopte
Eline Luijten vanuit hoek weer pri-

ma een schot, maar onfortuinlijk
genoeg kwam de bal aan de cirkel weer in het bezit van een van
de VOS-speelsters, die wel raad
wist met deze buitenkans. RKDES
probeerde in de laatste tegenaanval nog wel te komen tot een mooie
aanval, maar helaas stierf deze in
goede bedoelingen. Een zure 18-17
nederlaag was het gevolg. De titelaspiraties van RKDES kunnen met
de huidige 4 punten uit vier duels
voorlopig even in de ijskast. Aankomend weekend wacht de lastige
uitwedstrijd tegen Kras/Volendam,
dat met 6 uit 4 een plaats hoger op
de ranglijst staat.
Reünie
Aanstaande zaterdagavond 19 november viert RKDES Handbal haar
35-jarig bestaan. In de Proosdijhal
zullen diverse handbalwedstrijden
worden gespeeld tussen de huidige leden en oud-leden. Daarnaast is het op deze avond mogelijk om in de kantine onder het genot van een hapje en drankje herinneringen op te halen en foto’s uit
de spreekwoordelijke oude doos te
bekijken. Een ieder die in het verleden of heden binding heeft met
RKDES handbal is van harte welkom op deze avond, die om 19.30
uur aanvangt. Vanaf 20.00 uur zullen de wedstrijden in de sporthal
worden gespeeld.
Wie aan één van de wedstrijden
mee wil doen, kan zich telefonisch
opgeven bij Loes Versteeg, telefoonnummer 0297-322736.

Speelavond bij Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 21 november houdt buurtvereniging
Allen Weerbaar haar jaarvergadering. Ook worden deze avond de
jaarprijzen uitgereikt. En natuurlijk staan klaverjassen en jokeren
op het programma.
VZOD junioren tonen vol trots hun nieuwe outfit

De speelavond met extra’s vindt
plaats in het Middelpunt in de
Wilhelminastraat en begint om

19.45 uur. Om 19.30 uur dient iedereen aanwezig te zijn.
Het klaverjassen tijdens de vorige
speelavond is gewonnen door de
heer H. van der Stroom met 5616
punten, gevolgd door de heer K.
Kugeleyn met 5607 punten en
mevrouw Wijntjes met 5476 punten.
De beste jokeraar bleek mevrouw
E. Schuit met 162 punten.
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50 Deelnemers bij baanloop

Winst voor Bloemenlust 1

Aalsmeer - Op woensdag 9 november werd de maandelijkse Florimex 5 kilometer baanloop gehouden bij atletiek vereniging Aalsmeer.
Er kwamen 50 belangstellende
hardlopers/sters opdraven die even
na 20.00 uur werden weggeschoten door starter Michel de Kok. Het
was heerlijk loopweer, géén regen
en wind, dus iedereen kon op lekkere wijze de 12-en-halve ronden
volbrengen.

Aalsmeer - Met een 6-4 overwinning op hekkensluiter ASSV 2 heeft
Bloemenlust 1 weer belangrijke punten verzameld om handhaving in de
tweede klasse veilig te stellen. Brian v.d. Heuvel was weer goed voor
drie zeges en samen met Hervé Pantegnies werd ook het dubbelspel
gewonnen. Omdat Hervé zijn eerste enkelspel partij overtuigend binnenhaalde en vervolgens Ed Couwenberg daar met 11-8 in de vijfde
game een zwaarder bevochten punt
aan toevoegde, startte Bloemenlust
met een comfortabele en veelbelovende 4-0 voorsprong. Helaas kwamen daar alleen nog de twee volgende overwinningen van Brian bij en
moest Bloemenlust 1 genoegen nemen met 6-4. Omdat er twee teams
degraderen uit de tweede klasse zal
vooral nog afgerekend moeten worden met TZTZ Haarlem 2. Bloemenlust 2 moest in hun strijd om lijfsbehoud in de derde klasse op bezoek bij de waarschijnlijke kampioen

Dames 5 kilometer:
Els Raap 21:21, Miranda van der
Voort 23:57, Nina Mamadeus 24:16,
Didi van Oene 27:27, Sharon Nieuwstad 29:10, Laura van Wingerden
30:37 en Debbie van Grieken 35:11
minuut.
Heren 5 kilometer:
Gayri Hawery 16:27, Michael Woerden 16:29, Reinder de Jong 17:22,
Robert Schrauwen 17:23, Brent Pieterse 18:10, Frans Woerden 18:30,
Tjerk Notten 18:36, Gillis Visser 19:16, Fred Scholte 19:21, Arnoud de Graaf 19:31, Gert Hazeleger

19:32, Henk Wolf 19:32, Dick Beers
19:34, Michel Vollebregt 19:34, Toon
Ligtenberg 19:54, Rene ‘t Hoen
19:59, Ruud Steenbergen 20:16,
John Celie 20:47, Peter van Leeuwen 20:50, Marco Fais 21:31, Vincent van Oostrom 21:32, Robert van
Susteren 21:34, Peter Nuyens 21:38,
Arnold van Velthoven 21:47, Jos Snel
22:34, Kees de Wit 22:46, Jos Cornelissen 23:03, Arjan Koopstra 23:07,
Anton Schuurman 23:36, Arnoud
van Susteren 23:43, Nico Brugman
24:59, Ron Wijnands 25:14, Cock
van der Pol 26:19, Hans Buis 26:39,
Piet de Boer 26:41, Reinier van Oene
27:29, Anthonio Schols 27:49, Cedar
Spaargaren 28:01, Jan Vrolijk 28:05,
Wim Roozendaal 28:09, Sepp Nick
28:33, Henk Lansbergen 29:01 en
Johan Kwa in 33:54 minuut.
Er was ditmaal één uitvaller. De
eerstvolgende 5 kilometer baanloop
bij AVA aan de Sportlaan 43a is op
woensdag 14 december, aanvang
20.00 uur. Ook u/jij mag deelnemen!
Voor meer informatie, kijk op de
website: www.avaalsmeer.nl.

Nieuw-Vennep 3. Na een vrij kansloze 0-10 in de Bloemhof was de verrassing groot toen Johan Berk de
eerste wedstrijd naar zich toe trok
met 9-11 in de vijfde game. Helaas
bleef het bij dit ene punt en werd deze keer met 9-1 verloren. Bloemenlust 3 had weinig kans tegen koploper GSV Heemstede 2 en incasseerde een 1-9 nederlaag. Bloemenlust
4 kwam in de uitwedstrijd tegen de
koploper Heemskerk 3 helaas niet
verder dan een 7-3 nederlaag. Danny Knol was weer helemaal hersteld
van zijn val met zijn scooter en speelde dit keer zonder bandages. Nu was
de tegenstander helemaal niet meer
onder de indruk en Danny verloor al
zijn partijen, inclusief het dubbelspel
met Philippe Monnier. Bloemenlust 5
ging naar Amsterdam voor de wedstrijd tegen het veel hoger genoteerde AMVJ 4. Toch was het een spannende strijd, die pas in de beide laatste partijen door AMVJ met 6-4 in
haar voordeel werd beslist.

Frits Noordam nieuwe
NK-kampioen Bonaken
Leimuiden - Frits Noordam uit
Baarn is de nieuwe Nederlands
kampioen Bonaken. In een spannende finale zegevierde Noordam
over Jolanda van de Geer uit Voorhout die tweede werd. Aad Markwat
uit Leimuiden eindigde op de derde plaats en Coen Straathof uit Roelofarendsveen op vier. Het twaalfde
NK Bonaken is afgelopen zaterdag
5 november gehouden bij café Keijzer in Leimuiden. Voorafgaand aan
het NK vond de feestelijke introductie van het Bonaken Bier plaats. De
Stichting Bonaken Nederland heeft

dit bij Brouwerij De Molen in Bodegraven laten brouwen. De kampioenen van de voorgaande elf edities
mochten het bier als eerste proeven. Het NK telde dit jaar 135 deelnemers uit heel Nederland van Lelystad tot Stiens in Friesland en van
Eemnes tot Leimuiden.
Sinds 2003 is de organisatie van het
NK in handen van de Stichting Bonaken Nederland. De stichting richt
zich op de bevordering van de Bonaaksport in de meest ruime zin
van het woord en exploiteert ook de
website www.bonaken.nl.

Schoolhandbal in Aalsmeer
Dammen eerste klasse

K & G handhaaft koppositie
De Kwakel - De eerste aanval op
de top plaats in de eerste klasse van
de provincie Noord-Holland hebben de dammers van Kunst en Genoegen bekwaam afgeslagen. In het
treffen in en tegen Diemen gingen
de Kwakelaars met de winst aan de
haal. Al bestaat het team van K&G
niet alleen uit Kwakelaars, juist een
dammer uit Aalsmeer en een dammer uit Uithoorn waren goed voor
beslissende winsten. Lange tijd gingen de partijen gelijk op in Diemen,
vervolgens kwam kopman Wim
Keessen iets beter te staan en kreeg
Rene de Jong het zwaar te verduren. Wim kon vervolgens zijn betere stand met een combinatie in een
gewonnen stand omzetten. Adrie
Voorn zag dit en dacht met een remise voorstel, zijn tegenstander
had de ontwikkelingen op het kopbord niet goed gevolg, de naderende voorsprong te consolideren. De
remise werd geaccepteerd en een
paar tellen later zette Wim K&G inderdaad op een 1-3 voorsprong. Rene kwam onder het juk uit en nam
voordeel op zijn opponent, maar bij
Piet van der Poel was alles nog mogelijk. Zeker gezien zijn tijdnood, in
een hevig gevecht liet Piet zijn tegenstander zelfs twee keer achter
elkaar zetten om maar tijd te besparen. Niet met opzet maar in het
vuur van de strijd. Met een leuk zetje dwong Piet schijfwinst af en daarna snel de partijzege, 1-5 een be-

slissende voorsprong. Rene kwam
in de laatste partij op winst te staan
maar liet zijn voordeel in tijdnood
door zijn vingers glippen, remise,
eindstand 2-6 voor K&G. Nu maar
afwachten wat de concurrentie gaat
doen, voorlopig staan de K&G-ers
ongeslagen bovenaan. Thuis in ’t
Fort speelden de overige leden voor
de beker, Jos Harte zette zijn goede seizoenstart voort middels een
zege op Huib Arends. Leo Hoogervorst werd door Kees Harte een halt
toegeroepen met een remise. Haye
Berger won vervolgens fraai van
Gerrit van der Steeg.
Een dezer dagen kunnen de donateurs van K&G weer een dammer aan de deur verwachten voor
de jaarlijkse bijdrage van drie euro, daarbij worden de donateurs uit
genodigd om op zaterdagmiddag 10
december weer deel te nemen aan
het donateurtoernooi in ’t Fort De
Kwakel.

Klaverjassen VZOD
Kudelstaart - Komende vrijdag 18
november is er koppelklaverjassen
bij VZOD aan de Wim Kandreef 2.
Tevens wordt deze avond een verloting gehouden. Het kaarten begint
om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Iedere kaartliefhebber
is welkom.

Winst voor Patrick bij Sjoelclub
Aalsmeer -Donderdag 10 november heeft sjoelclub Aalsmeer weer
haar competitie gehouden. In de
hoofdklasse is de hoogste eer behaald door Patrick Haring met
2812 punten. In de A-klasse is Cor
Franck het hoogst geëindigd met
2651 punten. In de B-klasse behaalde Wijnand Springin’tveld de
hoogste plaats met 2488 punten, in

de C-klasse was Joke Schagen met
2495 punten de beste, in de D-klasse bleek Dirk Mol met 2310 punten
onverslaanbaar en in de E-klasse
was de winst voor Jan Geleijn met
2268 punten. De volgende clubavond is donderdag 24 november
vanaf 20.00 uur in het dorpshuis te
Kudelstaart. Informatie: www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Kaartavond bij BV Oosteind
Aalsmeer - Op donderdag 24 november houdt buurtvereniging
Oosteind voor liefhebbers een
kaartavond. Er wordt gekaart in
Het Middelpunt in de Wilhelminastraat vanaf 20.00 uur. Om 19.30
uur gaat de zaal open en staan kof-

fie en thee klaar. Het kaarten op 10
november is gewonnen door Hans
Dolk met 5586 punten, gevolgd
door Tiny de Made met 5542 punten en Joke Kievit met 5345 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan
Piet Valerius.

Klaverjassen bij BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 18
november is er weer gewoon kaarten in buurthuis Hornmeer aan de
Roerdomplaan 3. Aanvang 20.00
uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Het
koppelkaarten afgelopen vrijdag is
gewonnen door Els en Wim Vergeer

met 5713 punten, gevolgd door Corrie en Piet Straathof met 5370 punten en Siem Burgers en Meindert
van de Terp met 5024 punten. De
poedelprijs mochten Gees Hulsegge en Sonja Visser mee naar huis
nemen.

Paul Franke overhandigt de vlag aan Maurice Wubben van Strectch

Groen licht voor route
Ride for the Roses
Aalsmeer - Op 9 september 2012
wordt de 15e editie Ride for the Roses in Westland verreden. De route voor dit sportieve evenement om
geld in te zamelen voor het KWF is al
vastgelegd. De route voert van Westland naar Rotterdam. Bijzonder is dat
langs de route acht ziekenhuizen liggen, waar tijdens de Ride extra aandacht aan geschonken wordt. De Ride kent drie afstanden: een Cycle
Tour van 100 km en twee toertochten, een van 25 en een van 50 km.
Voor alledrie de afstanden is de route
al uitgezet. Dit vergt nauwe afstemming met alle betrokken gemeenten en de politie. De gastgemeente,
Westland, had de wens om door alle Westlandse kernen te rijden. Aan
deze wens is gehoor gegeven. De organisatie heeft te maken met de veiligheidsregio’s Haaglanden en Rotterdam. Dick van Kerpel, binnen de
organisatie verantwoordelijk voor de
route, geeft aan:”Ongelooflijk wat
een medewerking we ondervinden
van beide politiekorpsen. Temeer
daar in het weekend van 9 september in Rotterdam ook de festiviteiten
in het kader van de Wereld Havendagen plaatsvinden. Dat betekent na-

tuurlijk veel extra publiek, maar ook
een grotere druk voor de politie”. De
Wereldhavendagen betekent dat niet
de geplande Erasmusbrug in Rotterdam, maar de Willemsbrug wordt
aangedaan. De organisatie is onder
de indruk van de medewerking. Politie Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond hebben zelfs de inzet van ieder
11 motoragenten toegezegd, waardoor de wielerkaravaan volgend jaar
wordt versterkt door 22 politiemotoren. In aanloop naar het weekend
van 9 september volgend jaar, wordt
in Westland nog een groot aantal
acties en events georganiseerd. Zo
heeft Paul Franke, voorzitter van het
projectteam, deze week de winnaar
van de Hortifair prijsvraag bekend
gemaakt. Lisanne Schuddebeurs uit
Hazerswoude heeft op de tuinbouwbeurs het juiste aantal rozen geraden
op de rozenmotor. Op de Hortifair
kreeg ook een aantal grote sponsors
uit de tuinbouwsector de vlag van de
Ride overhandigd. Met die handeling
werd hun steun aan de Ride for the
Roses 2012 bekrachtigd.
Meer informatie over de Ride is te
vinden op www.ridefortheroses.nl

Podiumplaatsen voor bmx’ers
Uithoorn - Op de mooie Langendijkse bmx baan is afgelopen zondag 6 november de laatste NH cup
verreden.Voor het eerst dit seizoen
met een koude noordoosten wind
over de baan.
Maar hartverwarmende manches
en spannende finales lieten de
temperatuur bij de toeschouwers
flink oplopen.Voor een aantal rijders was het zaak om nog wat punten te verzamelen en zo hun klassement veilig te stellen.UWTC publiek stond massaal voor de oliebollenkraam te juichen voor de rijders
die daar in volle vaart langs reden.
De jongste rijdertjes konden de bulten bijna niet bedwingen, maar ook
zij haalden allemaal de eindstreep.
Voor UWTC werd het een fantastische middag. Na de finales werden maar liefst 8 eerste, 6 tweede
en 3 derde plaatsen behaald. Goud

is behaald door Rens Grommel, Ferdi Cevahir, Sten Fuite, Max de Beij, Tonko Klein Gunnewiek, Izar van
Vliet, Dylano Haans, Maarten van de
Mast, Joey Nap, Scott Zethof en Guven Cevahir. Zilver is uitgereikt taan
Jur de Beij, Alec van de Mast, Brian Worm, Sami Jansen, Sem Knook,
Flip van Walraven, Mitch Bruns en
Mats de Bruin. Het brons is gewonnen door Bo Versteeg, Joel Rijneker,
Bas van der Linden, Svenno van Kleij, Bart van Bemmelen, Titus Bleekemolen en Thomas van de Wijgaard.
Na de eindranking werden de kampioenen van Noord-Holland bekend
gemaakt. Maar liefst acht rijders
van UWTC zijn kampioen geworden. Gefeliciteerd Jur de Beij, Rens
Grommel, Ferdi Cevahir, Max de Beij, Maarten van de Mast, Bart van
Bemmelen, Scott Zethof en Mats de
Bruin!

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag was
weer het jaarlijkse schoolhandbal
toernooi. De kinderen van de groepen
3 tot en met 8 van de Aalsmeerse en
Kudelstaartse scholen streden om een
mooie bokaal.
Het toernooi wordt ieder jaar georganiseerd door de twee handbalverenigingen van Aalsmeer en Kudelstaart: FIQAS Aalsmeer en RKDES Kudelstaart. Er deden 30 teams
mee, meestal gemengde teams, verdeeld over 6 poules. Het was overigens pas de tweede keer dat er een
mini toernooi was voor kinderen van
groep 3,4 en 5. In hal 1 van De Bloemhof, waar normaal één handbalveld
is, was het veld verdeeld in drie kleinere velden. In hal 2 was een gewone maat handbalveld voor de hogere groepen. Zo rond half 9 kwamen
de eerste enthousiaste kinderen al
samen met hun ouders sporthal De
Bloemhof binnen. Om 9 uur begonnen de eerste wedstrijden Voor kinderen van de leeftijd van groep 3, 3
en 5 is handbal een vaak nog onbekende sport en het was een genot om
naar te kijken. Een groot aantal kinderen wist de spelregels van handbal
niet eens dus het was voor de scheidrechters een ‘lastige’ taak om de wedstrijden in goede banen te leiden. Met
veel enthousiasme werd er door de
toeschouwers gejuicht na elk doelpunt. In de middags waren de hogere groepen aan de beurt en werd hal
1 weer omgebouwd tot 1 veld. Vooral in de middag was het een genot om
te kijken naar echte handbalwedstrij-

den. Deze kinderen zijn tussen de 10
en 12 jaar. Veel kinderen uit Aalsmeer
Oost en Kudelstaart zitten op handbal. Vaak spelen ze dan in hetzelfde
team, nu moesten ze strijden tegen elkaar. Er barstte een stevige maar leuke strijd los tussen de teams, maar
rond 16.00 uur waren de winnaars van
alle poules bekend. Na de prijsuitreiking, die gedaan werd door de voorzitters van beide verenigingen, gingen
de meeste kinderen, ouders maar ook
de vele vrijwilligers moe maar voldaan
naar huis. Dit schoolhandbaltoernooi
is zeer zeker voor herhaling vatbaar.
Zin gekregen om te gaan handballen? Stuur dan een mailtje naar: RKDES Kudelstaart via hansmel@caiway.nl of FIQAS Aalsmeer via mike@
multisupplies.nl.
De winnaars zijn:
Poule A:
1. Rakettenteam gr ¾ van Antoniusschool.
2.Oosteindjes gr3/4 De Oosteinderschool
Poule B:
1.De Sterren
gr 4 De Zuidooster
2.Powerkids
gr 4/5 De Graankorrel
Poule C:
1.Samen 1
Samen een
2. OBS Kudelstaart
OBS Kudelstaart
Poule D:
1.Teamzonder naam
De Zuidooster
2.Oostbesters
De Oosteinderschool
Poule E
:
1.De Papegaaien
Jozefschool
2.Team for Ever
OBS Kudelstaart
Poule F:
1.De Ballenkids
De Zuidooster
2. De Oosthoppers
De Oosteinderschool

Doe mee aan Ringvaartloop!
Aalsmeer - Op zondag 27 november organiseert AV Aalsmeer de
jaarlijkse Ringvaartloop, met dit jaar
een nieuw parcours op de 10 Engelse mijl (16,1 kilometer). De brug bij
Schiphol-Oost, die sinds jaar en dag
in het parkoers zat, is in verband
met werkzaamheden gesloten. Na
wat puzzelen is er een nieuwe route gevonden, die nu geheel binnen
de gemeentegrenzen van Aalsmeer
ligt. Een stukje Ringvaart is er natuurlijk wel in gebleven. Bovendien lopen de deelnemers door het
mooie natuurgebied van de Schinkelpolder! De start is om 11.00 uur
op de atletiekbaan aan de Sportlaan. Voor wie de voorkeur geeft
aan een kortere afstand is er een 5

kilometer loop, deze route is ongewijzigd en de start is om 11.05 uur.
Voor de kinderen is er, net als voorgaande jaren, een kidsrun van 1 kilometer oftewel twee en een half
rondje over de atletiekbaan. Zij worden om 11.10 uur weggeschoten.
Voor alle afstanden, dit jaar dus ook
voor de kidsrun, wordt gebruikt gemaakt van de elektronische tijdsregistratie, de IPICO loopchip. Inschrijven kan tot 20 minuten voor
aanvang in de kantine van atletiekvereniging Aalsmeer aan de Sportlaan 43a, maar ook al vooraf via de
website www.ringvaartloop.nl Op de
site tevens meer informatie en een
goed overzicht van de verschillende routes met alle kilometer-punten.

