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SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

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

Verleng het plezier

www.bosse-elektro.nl

Inbraakbeveiliging
(draadloos)
1x alarmcentrale
1x bedieningspaneel
2x infraroodmelder
2x deur/raam contact
1x sirene

e 950,- incl. btw

bekijk deze aanbieding
en de voorwaarden op:

Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

ADVERTEREN?
IN DE

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

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Initiatiefnemers Verkiezing Onderneming en 
Starter van het jaar Gemeente Aalsmeer 2012 

FIQAS Software 
met de titel 

Onderneming van het jaar
MKB groot

Multi Supplies 
met de titel 

Onderneming van het jaar 
MBK midden

feliciteren
Zeilmakerij 

Aalsmeer
met de titel 

Starter van het jaar

Vanaf 2 december
elke zondag geopend
van 16.00 tot 20.00 uur
C1000 koster aalsmeer, ophelialaan 124 koster
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DEZE WEEK:

 Trots hebben de drie wet-
houders afgelopen dinsdag 
13 november het nieuwe 
wensbeeld gepresenteerd 
voor de invulling van de ou-
de N201, de Burgemeester 
Kasteleinweg. Op twee ba-
nen wordt een vrijliggen-
de, hoogwaardige busver-
binding gemaakt. Dit asfalt 
gaat omringd worden door 
drie tot vier rijen bomen en 
lokale fi ets- en voetpaden. 
De visie past in het dorpse 
karakter en door twee nieu-
we wegen aan te leggen 
komt ook het lokale verkeer 
niet in het gedrang. Aan-
staande woensdag 21 no-
vember is er een informa-
tiebijeenkomst. 

 De passie van Toos en Bram 
Vonk is brocante. Hun zoek-
tocht naar mooie spulletjes 
gaan tot ver over de lands-
grenzen. Aanstaande zater-
dag 17 en zondag 18 no-
vember is een gevarieer-
de uitstalling te zien en te 
koop in het Huiskamermu-
seum aan de Van Cleeffka-
de 12a. Zaterdag zijn be-
zoekers welkom vanaf 10.00 
uur en zondag gaat de deur 
open om 11.00 uur.

 Tot slot: Komend weekend 
gaat Sursum Corda weer 
overheerlijke oliebollen 
bakken en verkopen. Vijf 
oliebollen kosten slechts 3 
euro. Steun de muziekver-
eniging en bestel snel op 
06-16128449.

 De verkiezing van onderne-
mingen en starter van het 
jaar heeft afgelopen vrij-
dag 9 november plaatsge-
vonden. Zie elders in onze 
krant een verslag met foto’s 
van de winnaars.

InformatIeavond Burgemeester 
KasteleInweg 21 novemBer 

Op 21 november 2012 organiseert de gemeente Aalsmeer een infor-
matiebijeenkomst over het nieuwe wensbeeld van de Burgemeester 
Kasteleinweg na de omlegging van de N201. De bijeenkomst wordt ge-
houden in de raadskelder van het gemeentehuis in Aalsmeer (ingang 
Raadhuisplein).

Het programma is als volgt:
19.00 uur  inloop 
19.30 uur  opening door Wethouder Rik Rolleman
19.40 uur  Toelichting door bureau Palmbout over 
 de schets van het wensbeeld
19.55 uur Toelichting door bureau Goudappel Coffeng over verkeer
20.10 uur Informatiemarkt rondom de schetstekeningen 
 en verkeersmodellen
21.00 uur  Einde

De onderwerpen die tijdens deze bijeenkomst besproken worden zijn 
o.a., aaneensmeden van de twee helften van Aalsmeer door nieuwe 
bebouwing (en waar mogelijk integratie bestaande bebouwing) met 
adressen aan de Burgemeester Kasteleinweg, de komst van een vrijlig-
gende busbaan zonder meerijdend verkeer, transitie oude N201 naar 
een lommerjjke laan met vier rijen bomen met voet- en fietspaden, 
aanpassingen van de lokale wegenstructuur in Aalsmeer met meer 
dwarsoversteken in beide richtingen over oude N201 en maximaal ont-
moedigen van doorgaand (sluip) verkeer in het hele dorp.

Nieuwsgierig geworden?

U bent van harte uitgenodigd om bij deze informatieavond aanwezig 
te zijn.

Zaterdag aankomst in centrum
Sinterklaas is er bijna!
Aalsmeer - Zojuist heeft de ver-
slaggever van de Nieuwe Meerbo-
de gebeld met de boot van Sinter-
klaas en zijn pieten. Ze zijn onder-
weg en tot nu toe gaat het allemaal 
best goed. De cadeautjes zijn bijna 
klaar, de rijmpjes af en alles is voor-
zien van een naam. Alles kan netjes 
bij alle kinderen in Aalsmeer wor-
den bezorgd. Of je nu in het Dorp, 
in Oost, Rijsenhout of in Kudelstaart 
woont, de pakjes zijn op de boot 
aanwezig! De pieten zijn op de boot 
aan het oefenen om de binnenkomst 
aanstaande zaterdag 17 november 
om 14.00 uur zo leuk mogelijk te la-
ten verlopen. Ze zijn aan het oefe-
nen met dansen, maar echt de maat 
houden valt niet mee. Als je wilt zien 
hoe dit in het echt gaat, kan je ko-
men kijken in het gemeentehuis na 
de aankomst. Ook zijn er een paar 
pieten die niets anders doen dan 
klimmen. In de Zijdstraat dalen hier 
en daar enkele pieten plotseling er-
gens naar beneden, kijk af en toe 
even naar boven en wie weet hangt 
er eentje boven je hoofd! De nieuwe 
burgermeester Theo van Eijk komt 

Ambtelijke samenwerking begin van fusie?

Burgemeester Theo van Eijk: 
“Aalsmeer blijft Aalsmeer”
Aalsmeer - In december gaan de 
ambtenaren in Aalsmeer zich op-
maken voor de verhuizing naar het 
raadhuis in Amstelveen. De ambte-
lijke samenwerking gaat op 1 janu-
ari in het nieuwe jaar in. Zoals altijd 
gezegd betreft het hier alleen maar 
een ambtelijke samenwerking, geen 
bestuurlijke fusie. Aalsmeer gaat 
niet opgeslokt worden door de ‘gro-
te buurman’! Echter de komst van 
de tijdelijke burgemeester Theo van 
Eijk, die voor zijn komst met succes 
twee fusies tussen gemeenten in 
Medemblik en Hollands Kroon heeft 
geleid, en daarbij het regeerakkoord 
van Rutte en Samsom om in de toe-
komst gemeenten te willen van ten-
minste 100.000 inwoners heeft weer 
twijfel gezaaid: “Zie je wel, de amb-
telijke samenwerking is de eerste 
stap tot een fusie geweest”, is de 
laatste tijd weer een veel gehoorde 
opmerking.  Tijdelijk burgemeester 
Theo van Eijk noemt het onnodige 
onrust. “Het is niet aan de orde. Er 
is geen ambitie. Aalsmeer blijft ge-
woon Aalsmeer. We zijn heel goed in 
staat om als zelfstandige gemeente 
te functioneren. We zien geen meer-
waarde in fuseren met Amstelveen. 
Aalsmeer wordt ook nooit Amstel-
veen. Het is een dorp en blijft van 
onszelf. Ongewenste onrust dus.” 

“Geen link”
Duidelijke taal, maar heeft de Com-
missaris van de Koningin hem toch 
echt niet met voorbedachte rade 
benoemd? “Er is geen link”, zegt Van 
Eijk ietwat streng. “Ik ben benoemd 
vanwege mijn bestuurlijke erva-
ring en omdat de Commissaris wil 
dat Greenport Aalsmeer, waar Pie-
ter Litjens nauw bij betrokken was, 
voortgezet wordt. Ik ben er om te 
helpen om de ambtelijke samen-

werking af te maken en om de door 
het Rijk en de provincie opgelegde 
taken in goede banen te leiden. Het 
is overigens al langer een tendens 
dat veel Rijks- en provinciale taken 
bij gemeenten ondergebracht gaan 
worden. Logisch, de gemeente is de 
eerste bestuurslaag. Een gemeen-
te heeft veel informatie over haar 
inwoners. We krijgen overheidsta-
ken toegewezen. De drie grote the-
ma’s in deze zijn: alles wat met wer-
ken te maken heeft, met jeugd en 
met zorg, ofwel Wmo. En ICT (digi-
talisering) vormt daarbij de overkoe-
pelende paraplu.” Door alle extra ta-
ken wordt het voor kleine gemeen-
ten moeilijk om kwaliteit en kwan-
titeit te kunnen blijven  bieden aan 
haar inwoners. “En dan zoek je een 
partner”, gaat Van Eijk verder. “Je 
zorgt voor een sterke robuuste or-
ganisatie, die meerdere klanten, nu 
nog twee, kan bedienen. We bou-
wen aan een nieuwe, grote organi-
satie die beter en sneller producten 
kan afl everen. Het is ook effi ciënter 
en uiteindelijk goedkoper. Aalsmeer 
heeft besloten 1,4 miljoen euro te 
bezuinigen op haar ambtelijke ap-
paraat. Dit is een structurele bezui-
niging, is elk jaar extra te besteden 
aan verenigingen, groen en noem 
maar op. Als de ambtelijke samen-
werking niet was opgezet, had er 
dus meer bezuinigd moeten wor-
den. Het is echt een goede zet voor 
Aalsmeer. Uithoorn zou ook moeten 
aansluiten. Ze moeten daar nu zo-
veel bezuinigen en dit gaat ten kos-
te van heel veel.” 

Servicebalie blijft
De burgemeester benadrukt ver-
der dat er voor inwoners eigen-
lijk niets verandert. De gemeente-
raad blijft in Aalsmeer functione-

ren, de medewerkers blijven de ser-
vicebalie bemensen en dus kunnen 
gewoon paspoorten en rijbewijzen 
aangevraagd worden en voor een 
persoonlijk gesprek komt een amb-
tenaar ook gewoon naar Aalsmeer. 
Natuurlijk gaan ook burgemees-
ter en wethouders het gemeente-
huis op het Raadhuisplein niet uit. 
“Deze Burrie gaat niet naar Amstel-
veen. Ik ben niet gek”, lacht Van Eijk. 
Voor de derde maal op rij is Theo 
van Eijk overigens benoemd tot tij-
delijke burgemeester. Geen droom 
om een ‘eigen’ gemeente te mo-
gen besturen? “Ik droom maar van 
één ding: het landskampioenschap 
van Feyenoord”, antwoordt de eer-
ste burger snel. Hij blijkt een groot 
voetballiefhebber te zijn. “De rest 
is werk. Ik doe wat me gevraagd 
wordt en doe dat met heel veel lief-
de. Ik ben een ondernemende bur-
gemeester, een aanjager, ik zoek 
uitdagingen, wil helpen. Over acht 
maanden ben ik weer weg en ik 
hoop dan veel mensen getriggerd 
te hebben. Ik kom geen schouder-
klopje halen, ik ben hier om werk te 
doen.” Weer een afscheid? “Ach, ik 
ben net een mens, vind afscheid ne-
men moeilijk. Het doet zeer, maar ik 
hou er ook van, want daardoor ont-
moet ik weer nieuwe mensen en uit-
dagingen.” Burgemeester Van Eijk, 
die zelf woont in Nibbixwoud, tot 
slot over Aalsmeer: “Een warme ge-
meenschap in een dynamische om-
geving. Het is dorps, warm, mensen 
geven, zorgen en letten op elkaar. 
Daar hou ik van. Aalsmeer grenst 
aan een dynamische metropool. Het 
is bijzonder. Ik heb zelden dynamiek 
en warmte zo dicht bij elkaar mee-
gemaakt.” 

Door Jacqueline Kristelijn

de Sint en pieten welkom heten bij 
het afmeren van de stoomboot om 
14.00 uur bij het Zorgcentrum (in-
gang Kanaalstraat). Hierna gaat het 
gevolg naar de Pepernotenmolen-
fabriek waar intussen bijna 450 ki-
lo pepernoten wordt gebakken! Het 
zal deze zaterdag wel heel erg lek-

ker ruiken in de Zijdstraat! Ook is 
op het Pepernotenmolenplein een 
gratis ballon te verkrijgen met een 
kaartje voor een ballonnenwed-
strijd. Sinterklaas en zijn vele pieten 
gaan dan door naar het gemeente-
huis waar de goochelaar piet zijn 
kunsten laat zien en de danspieten 
iedereen een nieuw dansje gaan la-
ten zien. Het wordt een heel spekta-
kel in het praatjeshuis! 
Kom allemaal aanstaande zaterdag 
17 november om 14.00 uur naar het 
Centrum!

Aalsmeer - Op woensdag 7 no-
vember is tussen een uur in de 
nacht en kwart over zeven ‘s och-
tends ingebroken in een woning 
in de Willem Alexanderstraat. 
Om binnen te komen hebben de 
dieven de voordeur opengebro-
ken. Een der buren heeft in de 

nacht van de inbraak een donker 
fi guur gezien. De man had don-
kere kleding aan en een donke-
re muts met pluim. Niet zeker is of 
hij daadwerkelijk met de inbraak 
te maken heeft. Het gehele huis 
is doorzocht. Vooralsnog is niets 
ontvreemd.

Donker fi guur de inbreker?
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KERKDIENSTEN

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

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstel-
land) Laan van de Helende 
Meesters 8 Amstelveen, 
tel: 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek Groen 
Nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 
500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek Groen kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tANDArts
In geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

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

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

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

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

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

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

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

AlArMNuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

COLOFON

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

125e jaargang

oplAgE: 17.850

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen 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 beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErboDE.nl

sinds 1888Zondag 
18 november

Steun verenigingen en zet 
papier aan de weg!
Rijsenhout - Elke	 laatste	 zaterdag	
van	de	maand	worden	door	drumfan-
fare	Melomanie	en	handboogvereni-
ging	 Target	 oude	 kranten	 en	 papier	
opgehaald	 in	 Rijsenhout.	 Met	 twee	
vrachtwagens	en	vier	leden	gaat	men	
maandelijks	op	pad.	De	twee	vereni-
gingen	 doen	 dit	 al	 jaren	 en	 de	 op-
brengsten	 hiervan	 vormen	 een	 be-
langrijk	onderdeel	van	de	begroting.	
Volgens	 Adri	 van	 Egmond,	 die	 de	
roosters	indeelt	voor	HBV	Target,	zou	
er	veel	meer	oud	papier	aan	de	weg	
gezet	kunnen	worden	dan	nu	het	ge-
val	is.	In	bepaalde	straten	zijn	er	van	
de	30	huizen	maar	2	of	3	die	het	oud	

papier	buiten	zetten	“We	komen	toch	
langs	met	de	vrachtwagens	en	het	is	
een	prima	manier	om	en	het	milieu	te	
sparen	 en	 om	 onze	 verenigingen	 te	
steunen”,	aldus	Van	Egmond.	Bij	de-
ze	dus	een	oproep	aan	alle	inwoners	
van	 Rijsenhout	 om	 toch	 maar	 voor-
al	al	het	oude	papier	wat	 in	de	loop	
van	de	maand	verzameld	wordt	op	de	
laatste	zaterdag	langs	de	weg	te	zet-
ten.	Melomanie	en	Target	zijn	de	be-
woners	er	dankbaar	voor.

dag	om	10.30u.	Oecumenische	vie-
ring	met	L.	Seeboldt	en	T.	Prins	mmv	
Doopsgezind	 koor	 en	 14u.	 Poolse	
dienst	met	Christoff.	

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg	394.	Geen	dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk,	Werf,	Rijsenhout.	
Zondag	10u.	dienst,	ds.	J.	Vrijhof.	Te-
vens	kinderkerk.

Samen Op Weg Kudelstaart
De	Spil,	Spilstraat,	Kudelstaart.	Zon-
dag	10u.	dienst,	voorbereiding	HA.

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

Begra Bijbelstudie
Maandag	19	november	in	Helioma-
re,	 Zwarteweg	 98	 om	 20u.	 met	 br.	
Willem	Ouweneel.	Onderwerp:	3	Fa-
lende	Geloofshelden.

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

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege,	Thijsselaan	18.	Zon-
dag	 10u.	 dienst	 met	 nieuwe	 pre-
dikant:	 J.M.	 Abrahamse.	 Tevens	
crèche,	 peuterdienst	 en	 metamor-
fose.

Alphakerk Amstelland
Dienst	 in	 Dorpshuis	 Kudelstaart	
om	10u.	Spreker	Pieter	Mur.	Tevens	
speciale	dienst	voor	kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan.	Zondag	diensten	om	10u.	
met	ds.	P.J.	Weij	en	16.30u.	met	ds.	
M.P.	Hofland.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat	 55.	 Zondag	 10.30u.	 Oe-
cumenische	 dienst	 in	 Karmelkerk.	
Opvang	allerkleinsten	en	zondags-
school.	

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

Protestantse Gem. Nederland
Open	 Hof	 Kerk,	 Ophelialaan	 247.	
Zondag	 10.30u.	 Oecumenische	
dienst	 in	Karmelkerk.	Tevens	Heili-
ge	Boontjes	en	kinderdienst.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp:	 Dorpskerk,	 Kanaalstraat.	
Zondag	dienst	om	10u.	met	dhr.	A.	
van	Heusden	uit	Driebergen.	Orga-
nist:	W.	Spaargaren.
Oost:	 Oosterkerk,	 Oosteinderweg	
372.	Zondag	10u.	gastendienst	met	
Z.	de	Graaf	uit	Katwijk.	Organist:	 I.	
Baarsen.

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

Ned. Geref. Kerk
Het	 Lichtbaken,	 Aalsmeerderweg	
751,	 Rijsenhout.	 Zondag	 diensten	
om	10u.	ds.	K.	Muller	en	16.30u.	ds.	
D.H.T.	Postuma	uit	Lisse.	

RK Karmelparochie
Karmelkerk,	 Stommeerweg.	 Zater-
dag	in	Kloosterhof	17u.	Woord	com-
munieviering,	M.	 van	Zoelen.	Zon-

OVAK snuffelt aan Amsterdam
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 9 november waren de heren Weisman en Voor-
tallen bij de OVAK in het buurthuis om hun Amsterdamse belevenissen te ver-
tellen. Op onnavolgbare wijze weten deze twee heren met de nodige Amster-
damse humor hun verhalen te vertellen. Ze hebben dat prachtig onderbouwd 
met muziek en dia’s. De ruim 50 aanwezigen hebben er bijzonder van geno-
ten en er hartelijk om gelachen. De heren kregen na afloop applaus en een 
prachtige bos rozen.

Gastendienst in 
Oosterkerk
Aalsmeer	-	‘Verhalen	van	God’	is	het	
thema	 van	 de	 gastendienst	 op	 zon-
dag	 18	 november	 in	 de	 Oosterkerk	
aan	 de	 Oosteinderweg.	 Het	 verhaal	
van	zondag	gaat	over	vertrouwen.	De	
gastendienst	wordt	omlijst	door	mu-
ziek	en	toneel	en	begint	om	10.00	uur.	
Er	 is	 oppas	 voor	 de	 kinderen.	 Voor	
vragen:	Betty	Boor,	tel.	0297-321636.

Poes zoekt 
nieuwe baas
Aalsmeer	 -	 Een	 lieve	 poes	 zoekt	
een	 nieuwe	 baas.	 Het	 dier	 kan	 bij	
andere	katten	en	honden.	

Wie	 interesse	 heeft	 kan	 contact	
opnemen	 met	 de	 Dierenbescher-
ming	Noord-Holland	Zuid	via	0297-
343618.

Open Hof Keuken met 
Roemeense gerechten
Aalsmeer	 -	 Op	 vrijdag	 23	 novem-
ber	is	er	weer	de	Open	Hof	Keuken.	
Er	wordt	deze	keer	een	maaltijd	ge-
serveerd	 met	 recepten	 uit	 de	 Roe-
meense,	 Hongaarse	 keuken.	 Kip-
pensoep,	 goulash,	 gevulde	 koolrol-
letjes	en	als	dessert	veel	zoete	koek.	
Ook	 aan	 de	 vegetariërs	 wordt	 ge-
dacht.	 Tijdens	de	maaltijd	 zal	Roe-
meense	muziek	klinken.	De	kosten	

bedragen	 4	 euro	 per	 persoon.	 Ie-
dere	 belangstellende	 is	 van	 harte	
welkom	 in	 het	 Baken	 in	 de	 Sport-
laan	86.	Vanaf	17.45	uur	 is	de	deur	
open	van	en	de	maaltijd	eindigt	om-
streeks	 20.00	 uur.	 Het	 doel	 van	 de	
Open	Hof	Keuken	is	elkaar	ontmoe-
ten.	Opgeven	kan	 via	de	email:	 di-
aconie@pgaalsmeer.nl	 of	 bel	 06-
41700923.

Koffieochtend
Aalsmeer	 -	 Dinsdag	 20	 november	
is	er	om	10.00	uur	weer	een	koffie-
ochtend	 in	 gebouw	 Irene	 aam	 de	
Kanaalstraat.	 Vanaf	 half	 tien	 staan	
koffie	 of	 thee	 voor	 bezoekers	 klaar.	
Spreekster	is	Kea	Eschbach,	echtge-
note	van	dominee	Hans	Eschbach	en	
haar	 onderwerp	 is	 ‘Onderweg	 zijn’.	
Kom	luisteren.	De	toegang	is	gratis.	

Oost-Inn: Lunch 
en creatieve avond
Aalsmeer	 -	 Woensdag	 21	 novem-
ber	 ’s	morgens	van	9.30	tot	11.30	uur	
is	er	inloop	en	ontmoeting	en	aanslui-
tend	van	12.00	tot	13.00	uur	gelegen-
heid	om	te	 lunchen	 in	de	Oost-Inn	 in	
De	Mikado	aan	de	Catharina	Amalia-
laan	66.	 ’s	Avonds	staat	van	19.30	tot	
21.300	uur	een	creatieve	avond	op	het	
programma.	Deze	keer	wordt	er	een	de	
3D-decoratie	gemaakt	en	beschilderd.	
Belangstellenden	worden	weer	harte-
lijk	 uitgenodigd	 bij	 deze	 activiteiten!	
Voor	 inlichtingen:	 0297-325636,	 0297-
345413	of	kijk	op	www.oosterkerk.info.

Sjaals, mutsen, sokken en kaarten
Verkoopdag Rode Kruis
Kudelstaart -	Op	vrijdag	16	novem-
ber	wordt	een	verkoopstand	van	het	
Rode	 Kruis	 ingericht	 bij	 de	 ingang	
van	supermarkt	Albert	Heijn	in	win-
kelcentrum	 Kudelstaart.	 Leuke	 ca-
deautjes	voor	sinterklaas	worden	te	
koop	aangeboden.	
En	 met	 de	 winter	 in	 het	 vooruit-
zicht	wordt	uiteraard	de	nadruk	ge-
legd	op	sets	van	een	sjaal	en	muts.	
Op	veler	verzoek	is	er	weer	een	rui-
me	voorraad	van	sokken	en	sloffen	
beschikbaar.	 Het	 wordt	 niet	 alleen	
winter,	 maar	 ook	 kerst	 en	 daar	 is	

op	geanticipeerd	met	tafelkleden	en	
kerstkleedjes.	Ook	wordt	in	de	ver-
koopstand	 een	 collectie	 prachtige	
felicitatie,	kerst-	en	nieuwjaarskaar-
ten	 voor	 heel	 scherpe	 prijzen	 aan-
geboden.	
De	 opbrengst	 van	 deze	 verkoping	
zal,	 net	 als	 in	 voorgaande	 jaren,	
weer	 besteed	worden	aan	de	 aan-
schaf	van	nieuw	handwerkmateriaal	
zodat	het	sociale	werk	van	het	Ro-
de	Kruis	voortgang	kan	vinden.	De	
verkoop	bij	Albert	Heijn	begint	 om	
09.00	uur	en	zal	duren	tot	17.00	uur.	

Tweede Meer-
ontmoeting
Aalsmeer	 -	 Het	 project	 ‘Is	 er	 meer’,	
waarvan	 begin	 september	 een	 mooi	
magazine	is	verspreid,	is	nog	lang	niet	
afgelopen.	Aanstaande	zondag	18	no-
vember	zal	er	de	tweede,	voor	iedereen	
toegankelijke,	 Meer-middag/avond	
zijn:	jong	en	oud,	gelovig	en	ongelovig,	
nieuwsgierigen	 en	 zoekers,	 etc.	 Kort-
om,	iedereen	van	0	tot	100	jaar	is	wel-
kom.	
De	 groep	 gaat	 met	 elkaar	 eten	 en	
daarna	 onder	 muzikale	 begeleiding	
een	aantal	 liederen	 zingen.	Om	19.00	
uur	zal	de	film	‘Courageous’	vertoond	
worden.	 Een	 boeiende	 en	 uitdagen-
de	film	voor	een	ieder	over	de	realiteit	
van	 het	 dagelijkse	 leven,	 het	 maken	
van	 keuzes	 en	 wat	 daarin	 het	 Woord	
van	 God	 kan	 betekenen.	 Vanaf	 16.30	
uur	start	de	ontmoetingsmiddag	in	ge-
bouw	 Irene	 aan	 de	 Kanaalstraat	 12.	
Om	17.00	uur	gaat	de	groep	aan	tafel.	
Aanmelden	 is	 niet	 nodig.	Meer	 infor-
matie	te	verkrijgen	bij	Hester	Harting,	
Kathelijne	 Spaargaren	 of	 Robert	 Heil	
via	meeraalsmeer@gmail.com.

	

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

Vermist.
-	 Baanvak:	Witte	poes,	zwarte	vlekken.	Mika	is	haar	naam	en	ze	is	15	jaar.	
-	 Stommeerkade:	Rode	kater	met	witte	bef,	neus	en	voorpoten.
-	 Anne	Frankstraat:	Grijs-zwarte	cyperse	poes	met	wit	befje	en	witte	

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

jaar	en	een	cyperse	kater.
-	 Kudelstaartseweg:	Egaal	lichtbruin	hangoor	konijn.	Babbel,	7	maan-

den	oud.	
-	Kerkweg:	Zwarte	poes	met	een	paar	witte	haartjes	op	borst	en	buik.		

heet	Emmy.	

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

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

voorpoten	een	teen	wit,	vrij	groot.
-	 Oosteinderweg:	Middel	grote	poes.	Kop	en	staart	cypers	verder	wit.

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

Strijkkwartet Enaccord verweven 
met Mendelsohn- Bartholdy
Aalsmeer	-	Dat	het	zondag	11	no-
vember	 voor	 de	 liefhebbers	 van	
klassieke	muziek	zou	gaan	om	een	
bijzondere	middag	gaf	de	vooraan-
kondiging	 al	 aan.	 De	 KCA	 werk-
groep	wist	het	beroemde	strijkkwar-
tet	En	Accord	naar	de	Oude	Katho-
lieke	Kerk	aan	de	Oosteinderweg	te	
krijgen.	“Heerlijk	om	in	dit	pittores-
ke	 kerkje	 te	 kunnen	 spelen”,	 von-
den	 Ilka	 van	 der	 Plas	 (viool)	 Hele-
na	 Druwé	 (viool)	 Rosalinde	 Kluck	
(altviool)	Mette	Seidel	(cello)	en	dat	
lieten	zij	horen.	Het	programma	be-
gon	 met	 een	 compositie	 van	 Franz	
Schubert	 (1797–1828)	 Strijkkwartet	
D	804	beter	bekend	als	 ‘Rosamun-
de’.	 Oorspronkelijk	 een	 toneelstuk	
dat	 zo	 slecht	 werd	 ontvangen	 dat	
de	 tekst	 in	 een	 stoffig	 archief	 ver-
dween.	 Ook	 Schubert	 was	 niet	 blij	
met	de	muziek	die	hij	schreef	bij	het	
toneelstuk.	Hij	bewerkte	het	dusda-
nig	dat	het	heden	ten	dage	nog	met	
plezier	wordt	gespeeld,	zo	ook	door	
En	Accord.	Dat	de	musici	ook	thuis	
zijn	in	het	meer	moderne	repertoire	
toonden	zij	bij	het	Drie	Divertimenti	
van	de	Engelse	componist	Benjamin	
Britten	(1913-1976).	Britten	staat	te	
boek	 als	 een	 pacifist.	 In	 dit	 jeugd-
werk	dat	hij	schreef	in	1936	wist	hij	
het	zinloze	geweld	van	de	op	hand	
zijnde	tweede	wereldoorlog	al	weer	
te	geven.	Het	was	fascinerend	om	te	
luisteren	naar	 een	 stuk	dat	minder	
bekend	is.	Boeiend	tot	aan	de	laat-
ste	noot	weet	het	de	aandacht	van	
de	toehoorder	gevangen	te	houden.	
De	wijze	waarop	het	werd	gespeeld	

voegde	daar	een	dimensie	aan	toe.	
Spannend	 en	 expressief.	 Het	 laat-
ste	 werk	 van	 deze	 mooie	 muzika-
le	KCA	middag	was	het	strijkkwar-
tet	in	E	opus	44	nr.	2	een	composi-
tie	van	Felix	Mendelssohn	–	Berthol-
dy	 (1809-1847).	 “Het	 is	een	prach-
tig	stuk.	Wij	hebben	iets	met	Men-
delsohn,	wij	 zijn	daar	ooit	mee	be-
gonnen	 en	 spelen	 het	 nog	 steeds	
heel	graag,	het	past	ons.”	De	com-
ponist	schreef	het	werk	 tijdens	zijn	
huwelijksreis	 en	 het	 kwam	 in	 het	
zelfde	 jaar	1837	uit.	En	Accord	 lijkt	
verweven	 met	 dit	 stuk.	 Betoverend	
zuiver,	vol	van	liefde	klonken	de	in-
strumenten.	Een	paar	maanden	ge-
leden	 werd	 er	 in	 Frankrijk	 een	 cd	
opgenomen,	 waaronder	 ook	 dit	
werk	 valt	 beluisteren.	 In	 het	 voor-
jaar	2013	verschijnt	de	cd	in	Neder-
land.	Wat	zou	het	goed	zijn	wanneer	
Hans	Hafmans,	presentator	van	het	
klassieke	 zondagmiddagprogram-
ma	Discotabel,	 deze	cd	 in	de	 ‘Ver-
gelijking’	 aan	 het	 panel	 voorlegt.	
Daar	 doet	 hij	 niet	 alleen	 de	 luiste-
raars	 een	 groot	 plezier	 mee,	 maar	
ook	de	panelleden.	Zoveel	kwaliteit	
aan	 zeggingskracht	 en	 zorgvuldig-
heid	 is	 voor	 iedereen	geweldig	 om	
naar	 te	 luisteren.	 Want	 dat	 En	 Ac-
cord	hoog	gaat	scoren	staat	onom-
stotelijke	 vast.	 Het	 volgende	 KCA	
klassieke	 concert	 is	 zondag	 9	 de-
cember:	Arte	Duo	met	Aubrey	Snell	
op	 saxofoon	 en	 Lineke	 Lever	 ach-
ter	de	piano	treden	deze	middag	op.	
Aanvang	15.30	uur.
Janna van Zon

recensie



Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Vaststelling BegraafplaatsVerordening 
aalsmeer 2012

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de gemeenteraad op 1 november 2012 heeft besloten 
heeft de volgende verordening vast te stellen:
- Begraafplaatsverordening Aalsmeer 2012

De Begraafplaatsverordening Aalsmeer 2012 treedt in wer-
king op de eerste dag na die van bekendmaking (publicatie), 
met ingang van welke datum alle voorgaande verordeningen 
vervallen met dien verstande dat alles wat in het verleden 
bepaald is, van kracht blijft. 

wet algemene Bepalingen omgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 304, het vergroten van de woning;
- Edisonstraat 147 (voor), het kappen van een boom;
- Herenweg 38, het plaatsen van 2 bouwketen;
- Julianalaan 108, het kappen van een boom;
- Kamerlingh Onnesweg 124 (naast), het kappen van bomen;
- Kamperfoeliestraat 66 (naast), het kappen van bomen;
- Kudelstaartseweg 16, het plaatsen van een informatiebord;
- Kastanjelaan 22, het vergroten van de woning;
- Oosteinderweg 51, het kappen van een boom;
- Perronzijde 6 (naast), het kappen van een boom;
- Stevinhof, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Wetenschapspad, het kappen van een boom.

Verleende omgeVingsVergunningen, 
reguliere procedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij 
de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 
9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en don-
derdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak maken voor 
een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afde-
ling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van 
het besluit, 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:
- Geraniumstraat 17, het kappen van een eik en een berk;
- Uiterweg nabij 154 ws1, het tijdelijk plaatsen van een bij-

gebouw (woonunit).

welstandscommissie

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

KennisgeVing ontwerp BeschiKKing, wet 
algemene Bepalingen omgeVingsrecht, 
omgeVingsVergunning

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen voorne-
mens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor:
- Pontweg 24-24a, het vervangen van een dubbel woonhuis.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en het raadsbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 16 novem-
ber 2012 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis 
te Aalsmeer.  Gedurende deze termijn kan een belanghebbende 
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbe-
sluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt inge-
diend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, 
postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openings-
tijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling 
vergunningen, handhaving en dienstverlening via telefoonnum-
mer (0297) 387 698

Verzenddatum omgevingsvergunningen: 15 november 2012.      

KennisgeVing Besluit wet algemene Bepalingen 
omgeVingsrecht

a-Z-hZ_waBo-20120295
Gelet op artikel 3.12 eerste lid en artikel 3.13 eerste lid van de 
Algemene wet bestuursrecht, maken burgemeester en wethou-
ders bekend dat zij op 27 september 2012 van de Coöperatieve 
Bloemenveiling FloraHolland U.A. een aanvraag hebben ont-
vangen om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht (Wabo) voor het milieuneutraal veran-
deren van de inrichting gelegen Legmeerdijk 313 te Aalsmeer. 
De voorgenomen verandering betreft het realiseren van twee 
nieuwe werkplaatsen ter plaatse van de locaties 003 en 045 in 
het gebouw van de bloemenveiling locatie Centrum.

Ten aanzien van de aanvraag heeft de provincie Noord-Holland 
als voormalig bevoegd gezag Wet milieubeheer op 5 novem-
ber 2012 een positief advies uitgebracht. Op basis van dit 
advies heeft het college besloten om op de aanvraag positief 
te besluiten. Het besluit alsmede andere ter zake zijnde stuk-
ken liggen vanaf 16 november t/m 28 december 2012  ter 
inzage in het gemeentehuis bij de afd. Dienstverlening. De 
openingstijden van het gemeentehuis zijn: maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 08.30-14.00 uur en woensdag van 
08.30-20.00 uur. Buiten deze openingstijden kunnen de stuk-
ken ook worden ingezien op een ander tijdstip, mits daarvoor 
van te voren een telefonische afspraak wordt gemaakt (tel. 
0297-387645).

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift 
indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift 
bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet be-
stuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang 
van de dag na die waarop het besluit is verzonden naar de ge-
adresseerde van het besluit. Het bezwaarschrift dient te wor-
den gericht aan Burgemeester en wethouders van Aalsmeer, 
ter attentie van de Bezwaarschriftencommissie, Postbus 253, 
1430 AG Aalsmeer. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend. 
Het bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de 
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Indien een 

officiële mededelingen
15 november 2012

bezwaarschrift is ingediend gedurende de genoemde periode, 
kan - indien er sprake is van een spoedeisend belang - een 
verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige 
voorziening. Dit verzoek dient te worden gericht aan de Voor-
zieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam, Postbus 
75850, 1070 AW Amsterdam. Voor het indienen van een ver-
zoek tot voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. 

ter inZage Bij de afdeling dienstVerlening, 
Balie 5 ( weeK 46)

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

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

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

MPM 7089/113197 BES Zorgcomplex Mijnsheer-
lijckheid;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

t/m 28-12 Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht A-Z-HZ_WABO-20120295.

schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en 
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het 
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aan-
spreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen 
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl  
of website www.bezoekbas.nl

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.

gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor in-
schrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te wor-
den gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Di en do. van 8.30-14.00 uur: op afspraak.

wijKraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk 
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl

afspraKen Burgemeester en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u 
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de 
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fractiespreeKuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de 
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand 
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via  
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende frac-
tiespreekuren vinden plaats op 20 november en 11 december 
2012.

gemeente-info op weBsite
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens 
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van 
de afgelopen maanden raadplegen.

oVerige loKetten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

serVicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of 
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat stre-
ven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. 
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan 
dat uw klacht of melding is opgelost.

calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.
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Oppositiepartij VVD stemt tegen
Programmabegroting voor 
2013 vastgesteld
Aalsmeer	 -	 Slechts	 een	 handje-
vol	 getrouwen	 hadden	 donderdag-
avond	 8	 november	 2012	 de	 weg	
naar	 het	 Raadhuisplein	 gevon-
den	om	de	vergadering	van	de	Pro-
grammabegroting	2013	van	dichtbij	
mee	te	maken.	Gebrek	aan	belang-
stelling	of	was	het	begintijdstip	van	
19.00	 uur	 niet	 goed	 gekozen?	 Een	
ander	 opvallend	 detail	 was	 boven-
dien	dat	er	dit	keer	voor	was	geko-
zen	 geen	 Algemene	 Beschouwin-
gen	 voor	 te	 lezen	 en	 ook	 dat	 was	
wel	 even	 wennen.	 Het	 leverde	 wel	
een	enorme	tijdwinst	op	bij,	volgens	
waarnemend	 burgemeester	 Theo	
van	 Eijk,	 “één	 van	 de	 belangrijkste	
vergaderingen	 van	 het	 jaar”.	 Alvo-
rens	in	te	gaan	op	de	acht	ingedien-
de	 moties	 en	 één	 amendement	 is	
het	goed	aan	te	geven	welke	plan-
nen	in	het	komend	jaar	daadwerke-
lijk	worden	omgezet	in	daden.

Plannen
Het	Jeugd-	en	Gezinsbeleid	onder-
gaan	 een	 gedaanteverwisseling	 en	
de	fusie	van	de	drie	voetbalclubs	vv	
Aalsmeer,	RKAV	en	Jong	Aalsmeer	
United	 betekent	 dat	 de	 RKAV-ter-
reinen	 het	 nieuwe	 thuiscomplex	
wordt.	 Op	 de	 open	 gevallen	 plaats	
van	het	terrein	van	vv	Aalsmeer	kan	
een	 fusiescholencomplex	 worden	
neergezet	 en	 hier	 is	 tevens	 plaats	
voor	een	sporthal.	In	Aalsmeer	komt	
er	een	Cultuurpunt	en	dat	gaat	fun-
geren	 als	 cultureel	 coördinatiecen-
trum.	 Nieuw	 is	 ook	 de	 komst	 van	
een	 Jeugdcultuurpas.	Verder	wordt	
er	ook	gewerkt	 aan	de	 verbetering	
van	 de	 veiligheid	 voor	 de	 bewo-
ners	en	achterstallig	onderhoud	bij	

wegen	en	bruggen	zal	ook	worden	
aangepakt.	 De	 vraag	 of	 hier	 geld	
voor	 is	 wordt	 positief	 beantwoordt	
in	 de	 Programmabegroting,	 sterker	
nog	het	begrotingssaldo	voor	2013	
wordt	aangegeven	 in	zwarte	cijfers	
en	de	verwachting	is	dat	dit	de	twee	
jaren	 erna	 nog	 zo	 zal	 zijn.	 Eerst	 in	
2016	 zou	 de	 kleur	 zwart	 wel	 eens	
(licht)	rood	kunnen	worden.

Moties 
Met	 de	 geschreven	 tekst	 binnen	
handbereik	was	het	al	een	hele	toer	
om	 de	 strekking	 van	 de	 ingedien-
de	moties	te	kunnen	volgen	en	dat	
werd	 later	nog	eens	extra	 ingewik-
keld	toen	werd	over	gegaan	om	de	
moties	aan	te	duiden	met	een	num-
mer	 en	 je	 zult	 maar	 besloten	 heb-
ben	om	de	vergadering	thuis	via	de	
radio	 te	 volgen.	 Nee,	 de	 schoon-
heidsprijs	 werd	 op	 deze	 avond	 ze-
ker	 niet	 behaald.	 Van	 de	 acht	 mo-
ties	 sneuvelden	 er	 drie	 voortijdig:	
een	van	de	CDA-fractie	over	de	sa-
menwerking	met	de	initiatiefnemers	
van	voedselbank,	een	van	de	VVD-
fractie	over	het	onder	voorwaarden	
onderbrengen	van	Het	Oude	Raad-
huis	 in	een	stichting	en	het	onder-
brengen	van	het	op	te	richten	Cul-
tuurpunt	 bij	 KCA.	 Een	 motie	 van	
de	 CDA-fractie	 waarin	 het	 college	
wordt	 opgeroepen	 te	 onderzoeken	
of	 de	huisvesting	 van	de	wijkfunc-
ties	kan	worden	gerealiseerd	 in	de	
nieuwe	fusie	school	kreeg	alleen	de	
steun	van	PACT	en	haalde	het	niet.	
Dat	gold	ook	voor	de	motie	waarin	
wordt	opgeroepen	om	de	term	“zelf-
redzaamheid:”	in	het	vervolg	in	be-
leidsdocumenten	te	vervangen	door	

de	term	‘samen	redzaamheid’	haal-
de	het	niet	want	nu	waren	VVD	en	
AB	 tegen.	 De	 CDA-fractie	 riep	 het	
College	op	om	onveilige	situaties	op	
fietspaden	zoals	slechte	verlichting,	
kieren	 en	 paaltjes	 voortvarend	 aan	
te	 pakken	 haalde	 het	 raadsbreed.	
De	 VVD-motie	 waarin	 het	 College	
wordt	opgeroepen	de	starterslenin-
gen	 ook	 in	 te	 zetten	 voor	 het	 ver-
werven	van	bestaande	woningen	en	
met	een	voorstel	te	komen	het	arti-
kel	over	het	toepassingsbereik	in	de	
verordening	 VROM	 starterslening	
Aalsmeer	2011	aan	te	passen	kreeg	
steun	 van	 PACT	 en	 CDA	 en	 werd	
aangenomen.	De	PACT-motie	waar-
in	het	College	wordt	opgeroepen	om	
de	 initiatiefnemer	 zoveel	 als	moge-
lijk	 te	 faciliteren	 en	 te	 ondersteu-
nen	bij	de	oprichting	van	de	Voed-
selbank	 werd	 raadsbreed	 gedra-
gen.	 Het	 VVD-amendement	 waar-
in	 wordt	 verzocht	 de	 subsidie	 voor	
KCA	voor	de	jaren	2013	en	2014	te	
dekken	 uit	 het	 batig	 saldo	 van	 de	
begroting	2013	 in	plaats	van	uit	de	
algemene	vrije	 reserve	werd	raads-
breed	 gesteund.	 De	 fractie	 van	 AB	
diende	dit	keer	geen	motie	of	amen-
dement	in.	Met	uitzondering	van	de	
VVD-fractie	konden	de	overige	frac-
ties	zich	vinden	in	de	Programmabe-
groting	2013.	

Krediet voor 
splitsing delen 
gemeentehuis
Aalsmeer	 -	 De	 gemeente	 is,	 zo-
als	bekend,	voornemens	de	nieuw-
bouw	van	het	gemeentehuis	te	ver-
kopen	 aan	 een	 groep	 zorgaanbie-
ders.	 Om	 tijdig	 te	 kunnen	 leveren	
worden	 kosten	 gemaakt.	 Aan	 de	
raad	 wordt	 gevraagd	 hiervoor	 een	
krediet	 beschikbaar	 te	 stellen.	 De	

raad	wordt	voorgesteld	een	krediet	
beschikbaar	 te	 stellen	 van	234.000	
euro	ten	behoeve	van	de	voorberei-
ding	verkoop	nieuwbouw,	het	split-
sen	van	beide	gebouwdelen	en	het	
plaatsen	van	de	technische	installa-
ties	in	de	oudbouw.	
Een	bedrag	van	706.000	euro	te	re-
serveren	 voor	 het	 tijdelijk	 huisves-
ten	van	het	klantcontactcentrum	en	
de	kosten	als	gevolg	van	de	herin-
richting	van	de	oudbouw.	Hiervoor	
wordt	een	bestemmingsreserve	 in-
gesteld.	Hiertoe	wordt	in	de	begro-
ting	 2013	 de	 lasten	 van	 het	 pro-
gramma	 Ruimtelijke	 Ontwikke-
ling	 verhoogd	 met	 de	 af	 te	 lossen	
boekwaarde	van	de	nieuwbouw	van	
960.000	 euro,	 de	 baten	 verhoogd	
met	 de	 toekomstige	 verkoopop-
brengst	 van	 1.900.000	 euro	 en	 de	
Mutaties	 reserves	 verhoogd	 met	
een	storting	van	940.000	euro	in	de	
nieuw	te	vormen	reserve	‘Gemeen-
tehuis	Aalsmeer‘.

ingezonden

Kudelstaart -	 Op	 de	 hoek	 van	 de	
Midvoordreef	met	de	Rechtsachter-
straat	is	onlangs	een	betonblok	ge-
plaatst,	 waarschijnlijk	 om	 parkeren	
van	auto’s	op	het	trottoir	te	voorko-
men,	maar	waarom	juist	hier,	vraagt	
mailer	Han	Smit	zich	af.	Zijn	opmer-
king:	 “Welke	 onbenul	 heeft	 dit	 be-

dacht?	 Rolstoelers	 en	 gebruikers	
van	rolders	zijn	hier	niet	blij	mee!”	

Het	blok	een	metertje	naar	 links	of	
naar	rechts	plaatsen,	zou	inderdaad	
hetzelfde	effect	hebben	en	geeft	al-
le	 gebruikers	 ‘gewoon’	 ruim	 baan!	
Even	opschuiven,	dus	maar.

Waarom juist hier betonblok?

Informatieavond en inspraak over 
bestemmingsplan Schinkelpolder
Aalsmeer	 -	Op	donderdag	22	no-
vember	 wordt	 in	 het	 gemeente-
huis	een	informatieavond	gehouden	
over	het	voorontwerp	bestemmings-
plan	Schinkelpolder.	 Belangstellen-
den	zijn	welkom	vanaf	19.30	uur.	De	
avond	 duurt	 tot	 21.00	 uur	 De	 ge-
meente	wil	voor	de	zomer	van	2013	
alle	 verouderde	 bestemmingsplan-
nen	binnen	haar	gemeentegrenzen	
actualiseren.	De	herziening	van	het	
bestemmingsplan	 Schinkelpolder	
is	er	daar	één	van.	Het	nieuwe	be-
stemmingsplan	Schinkelpolder	her-
ziet	 een	 aantal	 verouderde	 plan-
nen	maar	is,	zoals	dat	heet,	conser-
verend	van	aard.	Dit	wil	zeggen	dat	
het	plan	hoofdzakelijk	de	bestaan-
de	 functies	 vastlegt	 en	 nauwelijks	

nieuwe	 bestemmingen	 toelaat.	 Het	
plangebied	is	gelegen	tussen	de	Mr.	
Jac.	Takkade,	de	Bosrandweg	en	de	
Oosteinderweg.	 Ook	 de	 woningen	
langs	de	 zuidzijde	 van	de	Oostein-
derweg	 horen	 bij	 het	 plangebied.	
De	 Schinkelpolder	 is	 van	 ouds-
her	een	glastuinbouwgebied.	Dat	is	
nog	steeds	zo,	zij	het	dat	de	produc-
tie	 van	 tuinbouwproducten	 niet	 al-
tijd	meer	centraal	staat.	Het	gebied	
rond	de	Rietwijkeroordweg	heeft	in	
het	 nieuwe	 bestemmingsplan	 bij-
voorbeeld	 een	 bestemming	 gekre-
gen	die	ruimte	biedt	voor	zowel	de	
productie	als	de	verwerking	en	han-
del	in	tuinbouwproducten.	De	agra-
rische	gronden	langs	de	noordzijde	
van	 de	 Oosteinderweg	 geven	 een	

veel	 gevarieerder	 beeld.	 Veel	 ka-
vels	zijn	te	klein	geworden	voor	een	
rendabele	uitoefening	van	glastuin-
bouw.	Daarom	is	het	bestemmings-
plan	zodanig	vormgegeven	dat	ook	
agrarisch	 aanverwante	 bedrijven	
zijn	 toegestaan.	 Het	 Schinkelbos	
en	 het	 gebied	 langs	 de	 Ringvaart	
zijn	overwegend	bestemd	voor	na-
tuur	 en	maneges.	De	woningen	 in	
het	 lint	van	de	Oosteinderweg	wa-
ren	 oorspronkelijk	 in	 gebruik	 als	
agrarische	 bedrijfswoning.	 Inmid-
dels	is	het	overgrote	deel	in	gebruik	
als	burgerwoning	en	is	de	voorma-
lige	 kwekerij	 daar	 verdwenen.	 De	
woningen	 in	 het	 lint	 krijgen	 daar-
om	in	het	nieuwe	bestemmingsplan	
een	gewone	woonbestemming.	Het	
voorontwerp	van	het	bestemmings-
plan	ligt	met	ingang	van	2	novem-
ber	tot	en	met	13	december	ter	in-
zage	op	het	gemeentehuis.	Info:	in-
fo@aalsmeer.nl.	of	tel.	0297-387575.	
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Muziek/Theater
Donderdag 15 november:
*	 Jaren	 tachtig	 en	negentig	met	 dj	
René	Piet	 in	Blitzz,	Marktstraat	van	
20	tot	01u.
*	Wim	v/d	Burg	met	Combo	in	Oude	
Veiling,	Marktstraat	v/a	21u.
Vrijdag 16 november:
*	 Filmavond	 ’Spring,	 Summer’	 in	
Karmelkerk,	Stommeerweg,	17-21u.
*	Party	Time	in	café	de	Praam,	Zijd-
straat	vanaf	22u.
*	 De	 Verleiders,	 theater	 over	 vast-
goedfraude,	 in	 Crown	 Theater,	 Van	
Cleeffkade.	Aanvang:	20u.
*	Band	The	Fourcycle	in	N201,	Zwar-
teweg	vanaf	22.30u.
Zaterdag 17 november:
*	 TV	 Kudelstaart	 speelt	 ‘Gebroken	
IJs’	 in	Dorpshuis.	Aanvang:	 20.15u.	
Ook	op	22	en	24	november.
*	 Bandjesavond	 in	 7Street	 met	 di-
verse	optredens	v/a	21u.	Van	Cleeff-
kade	15.
*	Estafettemiddag	v/a	17u.	en	feest	
in	café	de	Praam,	Zijdstraat	v/a	22u.
*	Shantykoor	De	Marconisten	in	Ou-
de	Veiling,	Marktstraat	v/a	22u.
*	Amina	Figarova	met	sextet	in	Bac-
chus,	Gerberastraat	vvanaf	21.30u.
*	Danceparty	14+	in	N201,	Zwarte-
weg	vanaf	21u.
*	Coverband	Bad	Habit	 live	 in	café	
Sportzicht,	Sportlaan	v/a	21u.
*	 Back	 to	 the	 Beats	 in	 The	 Beach,	
Oosteinderweg	247a	vanaf	21u.
17 en 18 november:
*	 Concerten	 popkoor	 Soundsation	
in	 Open	 Hofkerk,	 Ophelialaan.	 Za-
terdag	vanaf	20u.	en	 zondag	vanaf	
14.30u.
Zondag 18 november:
*	Super	sessionband	 in	The	Shack,	
Schipholdijk	253,	Oude	Meer,	16u.
Donderdag 22 november:
*	Blitzz	live	met	band	of	tape-act	uit	
de	regio.	Marktstraat	22,	20-01u.
Vrijdag 23 november:
*	Concert	CCC	Inc.	Time	Travellers	in	
Crown	Theater,	Van	Cleeffkade,	20u.
Zondag 25 november:
*	 Sven	 Tatzke	 met	 Nacht	 Spiele	
Christmas	Special	in	Crown	Theater,	
Van	Cleeffkade.	Aanvang:	20u.

Exposities
15 t/m 17 november:
*	Galerie	Artline,	Uiterweg	184	open.	
Iedere	donderdag	tot	en	met	zater-
dag	van	12	tot	17u.	
Zaterdag 17 november:
*	 Crash	 museum	 in	 fort	 Aalsmeer,	
Aalsmeerderbrug	open,	11-16u.	Met	
modellen-	en	boekenverkoop.
17 en 18 november:
*	 Nieuwe	 expositie	 met	 beelden,	
schilderijen	en	glaskunst	 in	galerie	
Sous-Terre,	 Kudelstaartseweg.	 Za-
terdag	kijkdag	en	 zondag	opening.	
Beide	dagen	open	13	tot	17u.	.
*	 Brocante	 weekend	 met	 Toos	 en	
Bram	 Vonk	 in	 Huiskamermuseum,	
Van	 Cleeffkade	 12a.	 Zaterdag	 van-
af	10u.	en	zondag	vanaf	11u.
Tot en met 9 december:
*	Tentoonstelling	schilderijen	en	te-
keningen	 ‘Flowers	 into	 Art’	 in	 Ou-

de	Raadhuis,	Dorpstraat.	Open	don-
derdag	tot	en	met	zondag	14-17u.

Diversen.
Donderdag 15 november:
*	Poolcafé	in	N201,	Zwarteweg	van	
15	 tot	 22.30u.	 Iedere	 woensdag,	
donderdag	en	vrijdag.
*	 Koppelkaarten	 BV	 Hornmeer	 in	
buurthuis	Roerdomplaan	v/a	20u.
*	 Sjoelavond	 vanaf	 20u.	 bij	 Oost-
end	in	Het	Middelpunt,	Wilhelmina-
straat.
*	 Kienavond	 bij	 Supporters	 Vereni-
ging	Kudelstaart	 in	Dorpshuis	van-
af	20.30u.
*	Kaartavond	DES	 in	dorpshuis	De	
Reede,	Rijsenhout	vanaf	19.30u.
Vrijdag 16 november:
*	Verwenavond	voor	hem	en	haar	in	
Oude	Veiling,	Marktstraat,	19-23u.
*	 Bijeenkomst	 Zegelkids	 in	 Paro-
chiehuis,	Gerberastraat,	19-20.30u.
*	Verhaal	over	dakloos	zijn	en	wor-
den	 door	 Cees	 Luke	 in	 Ontmoe-
tingskerk	Rijsenhout	v/a	19.30u.
*	 Koppelkaarten	 BV	 Hornmeer	 in	
buurthuis	Roerdomplaan	v/a	20u.
*	Bacchus	Barrage,	popkwis	in	cul-
turele	café,	Gerberastraat,	21.30u.
Zaterdag 17 november:
*	Aankomst	sinterklaas	in	Centrum.	
Om	 14u.	 bij	 zorgcentrum,	 Kanaal-
straat.	 Vanaf	 15u.	 ontvangst	 in	 ge-
meentehuis.
Maandag 19 november:
*	Speelavond	BV	De	Pomp	in	‘t	Ba-
ken,	Sportlaan	vanaf	20u.
*	 Vergadering	 en	 speelavond	 Allen	
Weerbaar	 in	 Middelpunt,	 Wilhelmi-
nastraat	vanaf	19.45u.
*	Bijeenkomst	Viva	Aquaria	in	buurt-
huis	Hornmeer,	Roerdomplaan,	20u.
Dinsdag 20 november:
*	Koffieochtend	voor	vrouwen	in	Ire-
ne,	Kanaalstraat	vanaf	10u.
*	 Dartcompetitie	 in	 ‘t	 Middelpunt,	
Wilhelminastraat	v/a	20u.
Woensdag 21 november:
*	Inloop	Oost-Inn	in	De	Mikado,	Ca-
tharina	Amalialaan,	9.30	tot	11.30u.	
Ook	lunch	en	creatieve	avond.
	*	OVAK-soos	in	Parochiehuis,	Ger-
berastraat	vanaf	14u.
*	 Klaverjassen	 bij	 Geluksvogels	 in	
Dorpshuis	Kudelstaart	v/a	20u.
*	 Sintkienen	 bij	 BV	 Hornmeer	 in	
buurthuis	Roerdomplaan	v/a	20u.
Donderdag 22 november:
*	 Speelavond	 BV	 Oostend	 in	 Het	
Middelpunt,	Wilhelminastraat,	20u.

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 15 november:
*	 Infomiddag	 voor	 senioren	 over	
verandering	 in	de	zorg	 in	Ontmoe-
tingskerk	Rijsenhout	vanaf	14u.
*	Infoavond	over	hersenletsel	bij	He-
liomare,	Zwarteweg	98	v/a	19.30u.
Woensdag 21 november:
*	Informatie-bijeenkomst	nieuwe	in-
vulling	 (wensbeeld)	 oude	 N201	 in	
gemeentehuis	vanaf	19u.
*	 Wijkoverleg	 Stommeer	 in	 Serin-
genhorst,	Parklaan	vanaf	19.30u.
Donderdag 22 november:
*	Infoavond	gemeente	over	bestem-
mingsplan	 Schinkelpolder	 in	 ge-
meentehuis	van	19.30	tot	21u.	
*	Wijkoverleg	Hornmeer	in	buurthuis	
Roerdomplaan	3	v/a	19.30u.

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
INFO: WWW.STAGEMUSIC.NL

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
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€125,00 €29,95

Serie elektrische gitaren  
‘Jim Harley’
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Microfoonstatief
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€24,95

Lessenaar
‘Boston’

van €29,95 voor

AGENDANaar de bioscoop in studiocomplex
Landelijke première ‘Alles 
is Familie’ ook in Crown
Aalsmeer	 -	 Op	 maandag	 19	 no-
vember	vindt	om	20.00	uur	de	fees-
telijke	 rode	 loper	 première	 plaats	
van	 ‘Alles	 is	 Familie’	 in	 maar	 liefst	
57	 bioscopen	 in	 Nederland.	 In	
Aalsmeer	is	‘Alles	is	Familie’	op	deze	
feestelijke	 dag	 in	 bioscoop	 Crown	
Cinema	 aan	 de	 Van	 Cleeffkade	 te	
zien.	‘Alles	is	Familie’	gaat	op	19	no-
vember	feestelijk	in	première	in	het	
Amsterdamse	DeLaMar	theater.	Om	
zoveel	mogelijk	mensen	in	de	gele-
genheid	 te	stellen	mee	 te	genieten	
van	 deze	 bijzondere	 gebeurtenis,	
heeft	 de	 VARA	 door	 het	 hele	 land	
57	bioscopen	bereid	gevonden	 live	
de	 première	 vanuit	 Amsterdam	 uit	
te	zenden,	zo	ook	in	Aalsmeer.	Door	
een	 straalverbinding	 te	maken	met	
de	bioscopen	kunnen	15.000	men-
sen	meegenieten	van	alles	wat	deze	
unieke	 gelegenheid	 met	 zich	 mee-
brengt.	 Voorafgaand	 aan	 de	 film	
volgt	het	publiek	in	alle	deelnemen-
de	bioscopen	de	rode	loper	beelden	
en	na	afloop	van	de	film	is	de	huldi-
ging	van	de	cast	op	het	podium	te	
zien.	 Benieuwd	 naar	 welke	 sterren	
er	aanwezig	zijn	en	wat	ze	dragen?	
Beleef	de	première	mee	op	19	no-
vember	in	Crown	Cinema	Aalsmeer	
door	 je	 kaarten	 te	 bestellen	 via	
www.datwiljenietmissen.nl.	 In	 ‘Alles	
is	Familie’	is	iedereen	binnen	de	fa-
milie	de	Roover	op	een	punt	in	zijn	
leven	beland	waarin	het	maken	van	
cruciale	keuzes	onvermijdelijk	is.	Zo	

wil	Winnie	een	baby,	haar	man	Rut-
mer	 wil	 dichter	 bij	 zijn	 gevoel	 ko-
men,	 zijn	 broer	 Charlie	 wil	 voor-
al	geen	verantwoordelijkheid.	Pater	
familias	Arend	wil	gelukkig	zijn.	En	
zijn	 vrouw	Jeanette	wil	dat	 iemand	
haar	wil.	Je	kunt	niet	kiezen	wie	 je	
ouders	zijn.	Je	kunt	wel	kiezen	hoe	
je	ouder	wordt.	

Sint & Diego en Sky Fall
Voor	 wie	 eerder	 of	 naar	 een	 an-
dere	 film	 wil,	 biedt	 Crown	 Cinema	
een	 gevarieerd	 programma.	 Van-
daag,	 donderdag	 15	 november,	
draait	 vanaf	 18.30	 uur	 de	 film	 ‘Al-
leen	 maar	 nette	 Mensen’	 en	 om	
20.30	uur	gaat	het	licht	uit	voor	‘Sky	
Fall’	James	Bond.	Zaterdag	en	zon-
dag	opent	Crown	Cinema	haar	deu-
ren	om	12.30	uur	voor	de	kinderfilm	
‘Tinker	 Bell’,	 om	 14.30	 uur	 kan	 het	
avontuur	 van	 ‘Sint	 &	 Diego’	 beide	
dagen	beleefd	worden	en	om	16.30	
uur	 verschijnt	 ‘Mees	 Kees’	 op	 het	
filmdoek.	 In	 de	 avond	 is	 zaterdag	
om	18.30	uur	‘Ted’	te	zien	en	zondag	
(zelfde	tijd)	‘Alleen	maar	nette	Men-
sen’.	De	filmavonden	worden	beiden	
afgesloten	 met	 het	 spectaculaire	
Bond-avondtuur	‘Sky	Fall’.	Op	www.
studiosaalsmeer.nl	 is	 het	 complete	
film-	 en	 theaterprogramma	 op	 een	
rijtje	gezet,	evenals	op	de	site	infor-
matie	gegeven	worden	over	alle	uit-
gaansmogelijkheden	 in	 het	 studio-
complex	aan	de	Van	Cleeffkade	15.

Zaterdag kijkdag, zondag opening
Nieuwe expositie met etsen 
en schilderijen in Sous-Terre
Aalsmeer	-	Zondagmiddag	18	no-
vember	 opent	 galerie	 Sous-Terre	
haar	nieuwe	expositie.	Onder	meer	
brengt	zij	een	hommage	aan	de	bij-
zondere	 en	 veelzijdige	 kunstenaar	
Fred	 C.	 Bergisch	 (1932-1997).	 Hij	
was	 zeer	 reislustig	 en	 zwierf	 over	
de	 hele	 wereld.	 De	 indrukken	 die	
hij	opdeed	verwerkte	hij	in	zijn	teke-
ningen,	etsen,	pastels	en	werken	in	
gemengde	 technieken.	 Verder	 zijn	
schilderijen	van	de	in	Aalsmeer	be-
minde	Geurt	Ouwerkerk	 te	bewon-
deren.	Ook	toont	de	galerie	fantas-
tische	 objecten	 van	 Edith	 Stoel	 en	
Anna	 Müller	 naast	 prachtig	 foto-
werk	 van	 Peter	 Olijve.	 Mocht	 u	 bij	
de	 opening	 verhinderd	 zijn:	 de	 ex-
positie	 loopt	 tot	 en	 met	 13	 janua-
ri.	 De	 voorbezichtiging	 is	 op	 zater-
dag	17	november.	Galerie	 en	beel-
dentuin	Sous-Terre	is	open	op	zater-
dag	 en	 zondag	 van	 13.00	 tot	 17.00	
uur.	Of	op	afspraak	via	0297-364400	
of	info@galerie-sous-terre.nl.	Adres	
is	Kudelstaartseweg	1,	tegenover	de	
watertoren.

Geurt Ouwerkerk
Het	 meest	 recente	 werk	 van	 Geurt	
Ouwerkerk	is	te	bezichtigen	bij	ga-
lerie	Sous	Terre.	Kunstenaars	zullen	
altijd	blijven	schilderen	of	beeldhou-
wen.	Die	drijfveer,	het	 zoeken	naar	

nieuwe	 verbeeldingen,	 zit	 in	 hun	
genen.	 Wat	 buitengewoon	 interes-
sant	 is	 om	 als	 kijker	 het	 werk	 van	
een	kunstenaar	te	blijven	volgen	en	
wie	dat	deed	bij	Ouwerkerk	zal	on-
middellijk	zien	hoe	sterk	de	schilde-
rijen	zijn	waaraan	hij	het	laatste	jaar	
heeft	gewerkt.	De	sfeer	en	de	zeg-
gingskracht	 roepen	 zo	 een	 span-
ning	op	dat	je	niet	anders	kunt	doen	
dan	 blijven	 kijken	 en	 concluderen	
dat	 de	 door	 hem	 gesuggereerde	
leegte	dwingt	tot	fantaseren.	En	dat	
is	 nu	 precies	 de	 bedoeling	 van	 de	
kunstenaar.	 Hoewel	 het	 werk	 alles	
te	maken	heeft	met	zijn	zielenroer-
selen	 en	de	daarbij	 ontstane	 emo-
tie	subliem	is	weergegeven,	laat	de	
kunstenaar	niemand	te	dichtbij	ko-
men,	 hetgeen	 zijn	 werk	 dubbel	 zo	
interessant	 maakt.	 Zondag	 18	 no-
vember	van	13.00	tot	17.00	uur	is	de	
opening	en	wie	weet	 is	de	kunste-
naar	zelf	aanwezig.	Verwacht	u	van	
hem	 geen	 uitleg.	 Hij	 zal	 vriendelijk	
luisteren	naar	uw	vragen	en	u	een	
beminnelijke	 glimlach	 schenken,	
maar	u	het	antwoord	schuldig	blij-
ven.	Kijk	en	geniet	daarom	in	stilte,	
en	wees	vooral	niet	verbaasd	wan-
neer	de	schilderijen	op	het	netvlies	
gekleefd	blijven,	omdat	het	verbeel-
de	tafereel	u	niet	meer	loslaat.	
Janna van Zon

Vrijdag en zaterdag 
Pubquiz en pianiste Amina 
Figarova in café Bacchus
Aalsmeer	 -	 Vrijdag	 16	 november	
kan	in	het	culturele	café	in	de	Gerbe-
rastraat	 deelgenomen	 worden	 aan	
Bacchus	 Barrage,	 Aalsmeers	 leuk-
ste	 pubquiz.	 Bij	 de	 laatste	 pubquiz	
in	mei	van	dit	 jaar	kondigden	Kees	
en	 Reinoud	 aan	 te	 gaan	 stoppen	
met	 de	 quiz,	 omdat	 het	 teveel	 tijd	
kost	 en	 de	 inspiratie	 wat	 aan	 het	
weglopen	was.	Gelukkig	waren	daar	
de	vaste	quizgangers	Casper	en	Flo-
ris	die	meteen	aanboden	om	de	or-
ganisatie	over	te	nemen.	Aanstaan-
de	vrijdag	16	november	is	nu	de	eer-
ste	pubquiz	onder	de	bezielende	lei-
ding	van	Casper	en	Floris!	Kom	allen	
en	ontdek	welke	draai	deze	jeugdi-
ge	quizmasters	aan	Bacchus	Barra-
ge	hebben	gegeven.	Speel	met	je	ei-
gen	team	(4	man)	of	schuif	aan	bij	
een	 reeds	 bestaand	 team	 (natuur-
lijk	wél	eerst	even	inschatten	of	het	
een	 winnaars-team	 is!).	 Want	 alles	
leuk	en	aardig,	maar	je	wilt	wél	win-
nen.	Bacchus	open	21.00	uur	Aan-
vang	 Bacchus	 Barrage	 21.30	 uur	
Entree:	vrij

Gebeurtenis van het jaar
En	 zaterdag	 17	 november	 ver-
zorgt	 Amina	 Figarova	 een	 optre-
den	 in	 Bacchus.	 De	 muzikale	 ge-
beurtenis	van	het	jaar	is	wel	dit	op-
treden	 van	 pianiste	 Amina	 Figaro-
va	 in	het	 cultureel	 café.	Zojuist	 te-
ruggekeerd	 van	 een	 succesvolle	
tournee	 in	 Amerika	 (en	 een	 optre-
den	in	de	befaamde	Londense	jazz-
club	van	Ronnie	Scott)	komt	zij	naar	

Aalsmeer	met	haar	sextet:	Bart	Plat-
teau	 op	 fluiten,	 Ernie	 Hammes	 op	
trompet,	Johannes	Müller	op	tenor-
sax,	Jeroen	Vierdag	op	bas	en	Chris	
‘Buckshot’	Strik	op	drums.
Er	zijn	maar	weinig	pianisten	in	Ne-
derland	 als	 Amina	 Figarova.	 De	 in	
Azerbeidzjan	 geboren,	 maar	 te-
genwoordig	 in	 Rotterdam	 woon-
achtige	 muzikante,	 weet	 bijna	 elk	
jaar	te	verrassen	met	een	spannen-
de,	nieuwe	cd.	Ze	treedt	veelvuldig	
op	en	dat	gebeurt	vaker	op	buiten-
landse,	prestigieuze	festivals	dan	in	
Nederland.	 Amina	 Figarova	 maakt	
ook	steeds	meer	naam	als	compo-
nist.	 Vooral	 de	 cd	 ‘September	 Sui-
te’	 over	 ‘9/11’	 en	 de	 musical	 ‘Dia-
na’	oogstten	veel	bewondering.	Het	
KCA	 jazzconcert	 in	 cultureel	 café	
Bacchus	 aan	 de	 Gerberastraat	 be-
gint	zaterdag	17	om	21.30	uur.	Toe-
gang:	uw	gift.	Inlichtingen	Pierre	Tu-
ning,	 tel.	 0297-360355	 en	 Reinoud	
Staps,	tel.	0297-325304.

Dick Maarse herkent het assortiment appelbloesem en kweeperen.

Flowers into Art in Oude Raadhuis
Schilderijen Florentine en 
Annemarie op één wand
Aalsmeer	-	Wie	de	tentoonstelling	
Flowers	into	Art	in	Het	Oude	Raad-
huis	bezoekt	raakt	allereerst	bevan-
gen	 door	 de	 kleur.	 Een	 echte	 feel-
good	tentoonstelling.	Vrolijk	en	uit-
bundig	zijn	de	reacties	van	het	pu-
bliek.	Misschien	wel	door	de	warme	
kleuren	rood	en	geel	die	overheer-
sen	in	de	schilderijen	van	de	dertien	
kunstenaars.	Volgens	André	Mulder,	
ex-directeur	van	de	bloemenveiling,	
zijn	rood	en	geel	aantrekkelijk	voor	
insecten;	 zij	 worden	 als	 het	 ware	
met	die	kleuren	gelokt	door	de	na-
tuur.	De	bloem	is	een	krachtig	sym-
bool	van	de	natuur	op	haar	mooist	
en	 dat	 is	 wat	 kunstenaars	 zien	 en	
vastleggen.	 Annemarie	 Verschoor	
en	 Florentine	 Haak	 zijn	 gevestig-
de	 bloemschilderessen	 en	 wer-

ken	 vaak	 samen	 in	 groot	 een	 ate-
lier	in	Nieuwveen.	Lelies	en	horten-
sia’s,	maar	ook	goudse	en	paarden-
bloemen	 zijn	 met	 precisie	 geschil-
derd.	In	tuin,	kas	en	boomgaard	be-
studeren	ze	hun	geliefde	onderwer-
pen.	 Appelbloesem	 en	 kweeperen	
zijn	door	Florentine	Haak	met	meer	
losse	penseelstreken	neergezet.	De	
zeldzame	 soorten	 worden	 direct	
herkend	 door	 expert	 Dick	 Maarse	
van	de	Historische	Tuin.	De	kunste-
naressen	zijn	trouwe	bezoekers	van	
de	Tuin	en	vinden	in	Aalsmeer	hun	
inspiratie.	Flowers	into	Art	 is	tot	en	
met	 9	december	 te	bewonderen	 in	
Het	Oude	Raadhuis	in	de	Dorpstraat	
9,	iedere	donderdag	tot	en	met	zon-
dag	geopend	tussen	14.00	en	17.00	
uur.

Marco in Walrus
Aalsmeerderbrug	 -	 Afgelopen	
zondag	 was	 het	 weer	 de	 beurt	
aan	 zanger	 Arie	 om	 een	 optreden	
te	 verzorgen	 in	 De	 Walrus	 aan	 de	
Aalsmeerderdijk.	 Zondag	 18	 no-
vember	 komt	 Marco	 Orsel	 zingen.	
Marco	 heeft	 een	 groot	 repertoire	
met	 zowel	 Engels	 als	 Nederlands	
talige	muziek.	 Iedereen	 is	 van	har-
te	welkom	en	de	toegang	is	gratis.

Beaujolais, feestdj Joost en 
Flugelparty in de Praam
Aalsmeer	-	Het	was	weer	een	ge-
zellig	 weekend	 in	 café	 de	 Praam.	
Eerst	 ‘volle	 bak’	 op	 vrijdag	 en	 za-
terdagavond	 kwam	 een	 nieuwe	 DJ	
uit	Nieuwveen	draaien.	“Het	is	maar	
goed	dat	we	een	groot	parkeerter-
rein	 achter	 het	 café	 hebben,	 want	
ze	 kwamen	 met	 bussen	 tegelijk,	
ruim	 250	 man	 uit	 Nieuwveen”,	 al-
dus	een	Praam-medewerker.	“Het	is	
een	 geweldig	 feest	 geworden,	 met	
Aalsmeerders	en	Nieuwveners	klikt	
het	goed.”	Vanavond,	donderdag	15	
november,	 is	 in	 de	 Praam	 de	 pre-
sentatie	 van	 de	 Beaujolais	 primeur	
2012	 rond	 18.00	 uur.	 Vrijdag	 start	
het	weekend	om	een	uur	of	vijf	met	
het	 vvvtje.	 ‘s	 Avonds	 komt	 de	 Bra-
bantse	 feestdj	 Joost	 weer	 draaien	
in	de	Praam.	Aanvang	22.00	en	de	
toegang	is	natuurlijk	gratis	voor	ie-

dereen	vanaf	18	jaar.	Zaterdag	staat	
geheel	 in	 het	 teken	 van	 de	 aan-
komst	van	sinterklaas.	In	de	middag	
zal	 estafettedj	 Johan	 van	 der	 Pol-
der	voor	gezellige	muziek	zorgen	en	
de	kidsboetclub	is	geopend	voor	de	
kleintjes.	Sinterklaas	zal,	zo	goed	als	
zeker,	met	zijn	gevolg	de	Praam	be-
zoeken	.	De	zaterdagavond	en	nacht	
staat	in	het	teken	van	Flugel.	De	Flu-
gel	 Pieten	 party	 met	 de	 Aalsmeer-
se	dj	Jochem	van	Leeuwen	en	ach-
ter	de	bar	‘zijn’	knechten.	Deze	fees-
telijke	avond	start	om	22.00	uur.	De	
toegang	is	geheel	gratis,	maar	wees	
op	 tijd	 want	 vol	 is	 vol.	 Volgende	
week	is	het	weer	Nista	time	met	dj	
Nista	 en	 Friends	 en	 donderdag	 29	
november	verzorgt	de	band	Lemon	
Curry	een	live-optreden	in	het	café	
in	de	Zijdstraat.

Jazz-muziek, verwenavond en 
shantykoor in De Oude Veiling
Aalsmeer	 -	 Vanavond,	 donderdag	
15	 november,	 is	 zanger	 en	 enter-
tainer	 Wim	 van	 de	 Burg	 te	 gast	 in	
De	Oude	Veiling.	Hij	 treedt	op	met	
zangeres	Tia	Zimmerman	en	de	be-
geleiding	 wordt	 verzorgd	 door	 het	
combo	Herman	Smit	bestaande	uit	
saxofonist	 Robbert	 Tuinhof,	 bassist	
Dan	 Simon,	 drummer	 Ed	 Zimmer-
man	Aanvang	 is	21.00	uur,	de	 toe-
gang	is	gratis.

Bijzondere avond
Aanstaande	 vrijdag	 16	 november	
wordt	 in	 De	 Oude	 Veiling	 een	 bij-
zondere	 verwenavond	 voor	 vrou-
wen	 en	 mannen	 gehouden.	 Van	
19.00	 tot	 23.00	 uur	 staan	 wellness	
verzorgers	klaar	om	bezoekers	een	
avond	 te	 bezorgen	 waarbij	 men	
zich	heerlijk	kan	 leren	ontspannen.	
Ook	 kan	 kennis	 gemaakt	 worden	
met	 verschillende	 bijzondere	 dien-
sten,	 speelt	 creatief	 aan	 de	 slag	
een	rol	en	verzorgt	Madame	Apar-
ta,	die	deze	eerste	verwenavond	sa-
men	met	Vicky	van	Zijverden	orga-

niseert,	een	modeflits	met	feestelij-
ke	 dans-,	 cocktail	 en	 partykleding	
voor	 dames.	 Aandacht	 wordt	 tij-
dens	de	presentatie	ook	aan	acces-
soires	en	sieraden	gegeven.	Voor	de	
muziek,	uit	de	 jaren	tachtig,	draagt	
Daan	Pape	uit	Badhoevedorp	 zorg.	
De	toegang	is	gratis.

De Marconisten
Zaterdag	17	november	 verzorgt	De	
Marconisten	 een	 optreden	 in	 De	
Oude	 Veiling.	 Het	 shantykoor,	 dat	
bestaat	 uit	 een	 gedreven	 dirigent,	
vier	instrumentalisten	en	ruim	veer-
tig	enthousiaste	zangers,	heeft	zich	
tot	doel	gesteld	om	de	enorm	popu-
laire	shanty’s	en	zeemansliedjes	op	
een	aansprekende	wijze	en	op	een	
hoog	niveau	aan	het	publiek	te	pre-
senteren.	Op	het	 repertoire	van	De	
Marconisten	staan	ook	de	meer	al-
gemeen	bekende	en	vaak	 ‘recente’	
populaire	liedjes	over	de	zee	of	het	
leven	 op	 zee.	 Het	 optreden	 begint	
rond	de	klok	van	22.00	uur,	de	en-
tree	bedraagt	2,50	euro.

The Fourcycle en 14-plus 
basic night in de N201
Aalsmeer	-	Vrijdag	16	november	is	
er	weer	poolcafé	in	de	N201	aan	de	
Zwarteweg.	 Naast	 gezellig	 poolen,	
airhockeyen	 en	 darten	 zal	 er	 ook	
muziek	zijn	van	de	band	The	Four-
cycle.	 The	 Fourcycle	 is	 een	 jonge,	
energieke	 funk	 en	 rock	 band	 met	
blues	 invloeden.	 Deze	 band	 vindt	
zijn	 roots	 op	 het	 Art	 &	 Entertain-
ment	 College	 in	 Amsterdam.	 Een	
stuwende	 drum,	 spacy	 Keyboard	
partijen	en	een	scherpe	gitaarsound	
zijn	de	ondersteuning	van	de	krach-
tige	vocals.	Zaal	open	om	20.00	uur,	
band	vanaf	22.30u.

Nieuw leven danceparty
En	 zaterdag	 17	 november	 presen-
teert	 de	 N201	 een	 14-plus	 dance-

party	 basic	 night.	 Tot	 een	 aan-
tal	 jaren	 geleden	 was	 basic	 night	
hèt	 dancefeest	 voor	 jongeren	 van-
af	14	jaar.	Destijds	is	het	helaas	min	
of	meer	 ten	onder	gegaan	aan	het	
eigen	 succes,	 het	 werd	 te	 druk	 en	
daarom	zijn	dit	soort	feesten	een	tijd	
lang	op	een	andere	manier	georga-
niseerd.	 Maar	 omdat	 er	 in	 de	 om-
geving	momenteel	vrij	weinig	geor-
ganiseerd	wordt	voor	jongeren	van-
af	14	is	besloten	het	feest	nieuw	le-
ven	in	te	blazen.	In	de	N201	kun	je	
voortaan	 om	 de	 week	 op	 zaterdag	
terecht	 voor	 een	 goed	 feestje	 met	
jonge	dj’s	die	 alles	draaien	wat	nu	
hot	is.	Het	feest	begint	om	21.00	uur,	
de	minimumleeftijd	is	14	jaar	en	le-
gitimatie	is	verplicht.	

Bad Habit live in Sportzicht
Aalsmeer	 -	 Zaterdag	 17	 novem-
ber	 treedt	de	coverband	Bad	Habit	
op	 in	 café	 Sportzicht	 in	 de	 Sport-
laan.	 De	 toegang	 is	 gratis	 voor	 ie-
dereen	die	zin	heeft	in	een	gezellige	
avond.	Aanvang	21.00	uur.	Bad	Ha-
bit	is	een	strak	spelende	coverband	
die	 op	 welke	 locatie	 dan	 ook	 het	
publiek	 trakteert	 op	 niet	 te	 vermij-
den	funk,	pop	en	rock.	Er	wordt	een	
feestje	gevierd.	Altijd	tot	op	het	bot,	
altijd	een	tandje	bij,	dat	is	Bad	Habit.	

Wat	Bad	Habit	 ook	 speelt,	Anasta-
cia,	 Kane,	 Simply	 Red,	 Robbie	 Wil-
liams	 of	 Skunk	 Anansie,	 het	 klinkt	
scherp,	 doorleefd	 en	 enthousiast.	
Geen	rare	cabaretteksten	op	het	po-
dium	en	geen	zangeres	die	precies	
het	 linkerbeentje	 van	 Robbie	 Willi-
ams	na	probeert	 te	doen.	Het	gaat	
om	de	song	en	de	sfeer.	Vier	tikken	
vooraf	en	gaan.	Een	feestje	voor	zo-
wel	de	band	als	voor	het	publiek!	Al-
len	welkom.
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Stichting Rommelmarkt Kudelstaart
Opbrengst voor kraamkliniek
Kudelstaart -	 Tijdens	 de	 jaarlijk-
se	 napraatavond	 van	 de	 vrijwilli-
gers	van	de	Kudelstaartse	Rommel-
markt	is	de	opbrengst	van	de	rom-
melmarkt	 van	 2	 oktober	 overhan-
digd	 aan	 Stichting	 Somali	 Aid	 and	
Development	Organisation	(SADO).	
Namens	 SADO	 nam	 Maryam	 Mo-
hamed	 Mohamud	 een	 cheque	 van	
3.100	euro	 in	ontvangst.	Tegelijker-
tijd	 werd	 het	 project	 van	 2011,	 de	
renovatie	 van	 zes	 waterbronnen	 in	
Kakamega,	 Kenia,	 afgesloten.	 Op	
30	 oktober	 hielden	 de	 medewer-
kers	van	de	Kudelstaartse	Rommel-
markt	 hun	 jaarlijkse	 napraatavond.	
De	opkomst	was	groot..	De	tuinka-
mer	 van	 Gerard	 Ubink	 was	 tot	 de	
laatste	plaats	bezet.	De	aanwezigen	
konden	 luisteren	naar	drie	boeien-
de	verhalen.	Sado	opende	de	rij.	 In	
Kudelstaart	 en	 Aalsmeer	 is	 Sado	
bekend	 van	 de	 renovatie	 van	 twee	
scholen	in	Mogadishu.	Deze	zijn	 in	
2008	met	steun	van	de	Doopsgezin-
de	Gemeente	en	OSA	gerenoveerd.	
Ahmed	 Abdi	 Mohamed	 liet	 foto’s	
zien	 van	 de	 scholen	 die	 hij	 de	 af-
gelopen	 zomer	 heeft	 gemaakt.	 750	
Kinderen	 ontvangen	 in	 de	 scholen	
lager	 of	 middelbaar	 onderwijs.	 Dat	
de	 scholen	ondanks	de	burgeroor-
log	konden	worden	gerenoveerd	en	
daarna	goed	 zijn	blijven	 functione-
ren,	komt	volgens	hem	door	de	gro-
te	 inzet	 van	 de	 ouders	 en	 de	 leer-
krachten.	 De	 Somalische	 zuster-
organisatie	 van	Sado,	die	de	scho-
len	beheert,	wil	meer	doen	voor	de	
mensen	 in	 Noord	 Mogadishu.	 Ma-
ryam	Mohamed	Mohamud	vertelde	
dat	zwangerschap	controle	en	goe-
de	 hulp	 bij	 bevallingen	 in	 dat	 ge-
bied	 vrijwel	 niet	 beschikbaar	 zijn.	
Daarom	 wil	 men	 een	 kliniek	 bou-
wen	 van	 waaruit	 zwangere	 vrou-
wen	 kunnen	 worden	 begeleid	 en	
bij	complicaties	ook	echt	geholpen	
kunnen	 worden.	 Er	 is	 een	 kraam-
kliniek	 ontworpen	 die,	 als	 hij	 een-
maal	 draait,	 met	 minimale	 kosten	
kan	worden	uitgebreid.	Op	dit	mo-
ment	is	men	bezig	de	bouwgrond	te	
kopen,	als	eerste	stap	naar	de	rea-
lisatie	van	de	kliniek.	Eerst	moet	de	
benodigde	 grond	 met	 zoveel	 mo-
gelijk	 lokale	 middelen	 worden	 ge-
kocht	met	betrouwbare	eigendoms-
papieren.	Er	is	al	een	optie	genomen	
op	een	perceel.	Als	de	grond	is	ge-
kocht	 dan	 kan	 met	 de	 bouw	 wor-
den	begonnen.	Naast	de	actie	voor	
de	bouw	van	de	kliniek	loopt	er	ook	
een	actie	voor	de	inrichting.	Ook	de-

ze	actie	wordt	vanuit	Mogadihu	op-
gezet.	 Voor	 het	 hele	 project	 wordt	
overlegd	met,	onder	andere,	De	Wil-
de	Ganzen.	Na	de	presentaties	over	
de	scholen	en	de	kraamkliniek	over-
handigde	 Rommelmarkt	 voorzitter	
Jan	Westerhof	een	check	van	3.100	
euro	 aan	 Maryam	 Mohamed	 Mo-
hamud	 van	 Sado.	 Hoewel	 de	 bru-
to	 opbrengst	 net	 zo	 hoog	 was	 als	
in	2011	was	de	netto	opbrengst	van	
2.225,50	 euro	 door	 gestegen	 kos-
ten	aanzienlijk	 lager.	Het	bedrag	 is	
door	het	bestuur	van	Stichting	Rom-
melmarkt	 Kudelstaart	 verhoogd	 tot	
3.100	euro.	Dit	was	mogelijk	omdat	
het	project	dat	in	2008	werd	onder-
steund	niet	is	doorgegaan.	
Een	deel	van	dit	geld	wordt	nu	ge-
bruikt	voor	de	bouw	van	de	kraam-
kliniek	 in	 Noord	 Mogadishu,	 So-
malië.	 De	 Stichting	 Ontwikkelings-
samenwerking	 Aalsmeer	 en	 Het	
Meerlandenfonds	zijn	gevraagd	het	
project	te	ondersteunen.	Vervolgens	
was	het	de	beurt	aan	Dick	van	Pou-
deroijen	 om	 te	 vertellen	 over	 het	
Rommelmarkt	project	van	vorig	jaar.	
Dick	liet	foto’s	zien	van	de	zes	bron-
nen	die	dankzij	de	steun	van	de	Ku-
delstaartse	Rommelmarkt	en	subsi-
diegevers	OSA	en	Naktuinbouw	zijn	
gerenoveerd.	De	bronnen	zijn	zo	ge-
maakt	 dat	 het	 water	 zonder	 pomp	
vrij	blijft	stromen	en	ze	niet	vervuild	
kunnen	worden	door	loslopend	vee.	
Van	iedere	bron	maken	30	tot	60	ge-
zinnen	gebruik.	Doordat	de	mensen	
nu	over	schoon	drinkwater	beschik-
ken	 is	 het	 aantal	 maag	 en	 darm	
ziekten	 sterk	 afgenomen.	 Hierdoor	
zijn	ze	gezonder	en	kunnen	veel	be-
ter	 hun	dagelijkse	werk	doen.	Niet	
voor	niets	 is	 ‘veilig	drinkwater	voor	
iedereen’	 een	 belangrijk	 millenni-
um	doel.	Door	hun	enthousiaste	in-
zet	hadden	de	mensen	in	Kakame-
ga	de	zes	bronnen	al	voor	1	augus-
tus	gerenoveerd.	
Na	 de	 drie	 presentaties	 was	 er	 dit	
jaar	niet	zoveel	tijd	om	na	te	praten.	
Wel	werd	de	tijd	genomen	om	voor-
uit	te	kijken.	Volgend	jaar	wordt	na-
melijk	 de	 veertigste	 Kudelstaartse	
Rommelmarkt	 gehouden.	 Sommi-
ge	 vrijwilligers	 zijn	 vanaf	het	begin	
bij	 de	 rommelmarkt	 betrokken.	 Er	
werden	ideeën	geopperd	om	van	de	
veertigste	rommelmarkt	een	bijzon-
dere	 gebeurtenis	 te	 maken.	 Meer	
informatie	 over	 de	 Kudelstaartse	
rommelmarkt	 en	de	projecten	 is	 te	
vinden	 op	 www.dekudelstaartse-
rommelmarkt.nl.

OSA verdubbelt opbrengst 
kunstmarkt Samen Een
Aalsmeer	 -	 Sinds	 een	 paar	 jaar	
steunt	openbare	basisschool	Samen	
Een	het	Boston	Children’s	Centre	in	
Nairobi,	Kenia,	dit	in	samenwerking	
met	 de	 organisatie	 Wings	 of	 Sup-
port.	 De	 school	 heeft	 al	 een	 paar	
keer	een	sponsorloop	of	kunstmarkt	
gehouden	 en	 met	 dit	 geld	 zijn	 on-
der	andere	de	vloeren	van	de	klas-
lokalen	 geëgaliseerd,	 zijn	 toiletten	
aangelegd,	 schoolmaterialen	 aan-
geschaft	 en	 de	 school	 heeft	 een	
mooie	bijdrage	kunnen	leveren	aan	
de	bouw	van	de	middelbare	school.	
Vanaf	dit	schooljaar	kunnen	de	kin-
deren	 van	 het	 Boston	 Children’s	
Centre	dan	ook	doorleren	na	het	be-
eindigen	van	hun	lagere	school.	Dit	
vergroot	aanzienlijk	hun	kansen	op	
de	 arbeidsmarkt	 en	 daardoor	 ook	

op	 een	 menswaardig	 bestaan.	 Het	
enige	 wat	 nog	 gerealiseerd	 moest	
worden,	 was	 de	 inrichting	 van	 de	
natuur-	 en	 scheikunde	 lokalen	 en	
het	 laboratorium.	 Samen	Een	heeft	
daarvoor	 de	 Stichting	 Ontwikke-
lingssamenwerking	 Aalsmeer	 aan-
geschreven	met	het	verzoek	de	op-
brengst	 van	 de	 kunstmarkt	 te	 ver-
dubbelen.	De	OSA	heeft	dit	verzoek	
ingewilligd,	zodat	een	mooi	bedrag	
van	2000	euro	geschonken	kan	wor-
den	aan	de	school	in	Kenia.	De	kin-
deren	hier	krijgen	vanaf	nu	een	vol-
waardig	lessenpakket	voor	de	mid-
delbare	school	aangeboden.	Samen	
Een	wil	de	stichting	Ontwikkelings-
samenwerking	 Aalsmeer	 heel	 har-
telijk	 danken	 voor	 de	 verdubbeling	
van	de	opbrengst!

Vrolijk naar huis na cabaret-
voorstelling Jennifer Evenhuis
Aalsmeer	-	Om	in	Bacchus	cabaret	
te	brengen	heb	je	lef	nodig:	Dichter	
op	je	publiek	kan	je	niet	zijn,	ze	kun-
nen	letterlijk	de	barstjes	in	het	tand-
glazuur	zien,	 je	moet	oppassen	dat	
je	niet	tegen	de	voeten	van	de	eer-
ste	rij	stoot.	Jennifer	Evenhuis	heeft	
die	 lef.	Ze	maakt	goed	gebruik	van	
de	intimiteit	van	de	kleine	speelzaal	
en	dat	geeft	haar	optreden	een	ont-
spannen	 karakter.	 Jennifer	 is	 een	
natuurlijke	 cabaretière,	 haar	 uiter-
lijk	 is	 een	 vanzelfsprekend	 onder-
deel	van	de	personages	die	ze	neer-
zet.	Ze	beloofde	het	publiek	‘dat	ze	
na	deze	avond	nooit	meer	dezelfde	
zouden	 zijn’.	 De	 aanwezigen	 zou-
den	verschillend	poorten	van	veran-
dering	doorgaan,	om	als	voor	altijd	
veranderde	mensen	buiten	te	staan.
Die	 ‘persoonlijke	 verdieping’	 omvat	
goeroes,	 coaches	 en	 andere	 the-
rapeuten.	 Die	 krijgen	 bij	 haar	 een	
minder	 deskundig	 etiket,	 omdat	 ze	
haarscherp	de	vraag	‘wie	is	de	hulp-
vrager	en	wie	de	hulpverlener’	aan	
de	orde	stelt.	Goede-doelenorgani-
saties	 die	 elkaar	 verdringen	 in	 het	
Amazonegebied,	 prachtig	 uitver-

groot	in	de	setting	van	een	in	Heem-
stede	 gehouden	 lezing	 waarbij	 het	
Chanel-achtige	 jasje	 van	 de	 dame	
niet	 ontbreekt.	 Over	 elkaar	 strui-
kelende	 organisaties	 die	 het	 laat-
ste	slachtoffertje	voor	elkaars	neus	
wegkapen	en	dat	de	noodzaak	op-
roept	om	een	bus	met	27	straatkin-
dertjes	uit	Bogota	te	laten	opdraven	
voor	de	filmopnames	die	nog	moes-
ten	worden	gemaakt.	Zij	stapt	daar-
na	met	het	grootste	gemak	in	de	rol	
van	 succesvol	 werkende	 vrouw	 en	
moeder	die	het	allemaal	onder	con-
trole	 lijkt	 te	hebben,	maar	die	 toch	
tot	 de	 grootste	 hysterie	 vervalt.	 In	
haar	 prachtige	 cabareteske	 stuk	
over	 ‘Wat	 er	 omgaat	 in	 het	 hoofd	
van	 Jennifer	 Evenhuis’	 worden	 he-
dendaagse	angsten	en	twijfels	gro-
tesk	verwoord.	Een	lied	dat	parodi-
eert	op	haar	 relatie	met	de	natuur,	
laat	horen	dat	ook	zij	een	prachtige	
zangstem	 heeft.	 De	 avond	 in	 Bac-
chus	was	 inderdaad	een	avond	die	
de	 aanwezigen	 vrolijk,	 dus	 anders,	
naar	huis	doet	gaan.

Door Joke van Klink

recensie

Dagbesteding voor ouderen
De Aalscholver 20 jaar
Aalsmeer	-	U	wilt	graag	thuis	blij-
ven	wonen,	maar	vanwege	lichame-
lijke	of	geheugen	problemen	bent	u	
deels	 afhankelijk	 van	 behandeling	
en/of	 verzorging.	 Voor	 veel	 men-
sen	geldt	het	gezegde:	‘Oost,	West,	
thuis	best’.	In	de	eigen	woning	voelt	
u	zich	het	prettigst,	ook	als	u	ziek	of	
gehandicapt	bent	en	zeker	als	u	ou-
der	wordt.	Mensen	die	thuis	wonen	
kunnen	 bij	 dagbesteding	 De	 Aal-
scholver	 terecht	 voor	 een	 steuntje	
in	 de	 rug,	 contact,	 gezelligheid	 en	
vertier.	 De	 dagbesteding	 biedt	 ou-
deren	de	kans	langer	thuis	te	blijven	
wonen	en	ontlast	de	mantelzorgers.	
Dagbesteding	is	bedoeld	voor	men-
sen	met	een	lichamelijke	beperking	
of	 beperkte	 geheugenproblemen	
die	behandeling	of	verzorging	nodig	
hebben.	 Amstelring	 biedt	 verschil-
lende	 dagbestedingsvormen.	 Het	
behandel-	 en	 activiteitenprogram-
ma	 wordt	 afgestemd	 op	 de	 indivi-
duele	behoefte.	Naast	de	behande-
ling	bieden	de	dagbestedingen	een	
diversiteit	 aan	 ontspanning	 en	 ge-
zelligheid.	Zo	drinken	de	bezoekers	
gezamenlijk	koffie	en	 thee	en	eten	
ze	 gezamenlijk	 de	 maaltijd.	 Verder	
kan	bijvoorbeeld	mee	gedaan	wor-
den	aan	spelletjes,	muziek	luisteren,	
wandelen,	 beweging,	 sport	 en	 an-
dere	activiteiten.	Deelname	aan	de-
ze	activiteiten	is	niet	verplicht.	Heeft	
u	belangstelling	voor	de	Dagbeste-

ding	van	Amstelring?	In	Aalsmeer	is	
de	zgn.	Overdag	bij	Ons	(Obo)	ves-
tiging	van	Amstelring	gevestigd	op	
de	 derde	 verdieping	 van	 verzor-
gingshuis	 ‘t	 Kloosterhof	 in	 de	 Cle-
matisstraat.	 De	 dagbesteding	 staat	
los	 van	 het	 verzorgingshuis.	 Al-
le	 Obo	 vestigingen	 van	 Amstelring	
hebben	nieuwe	vogelnamen	gekre-
gen.	 Aalsmeer	 heeft	 voor	 de	 nieu-
we	 naam	 Aalscholver	 gekozen.	 Dit	
najaar	bestaat	de	dagbesteding	20	
jaar	 en	 dit	 gaat	 uitgebreid	 gevierd	
worden	met	vaste	bezoekers	en	ho-
pelijk	nieuwe	gasten.

Feest vrijdag 16 november
Op	vrijdag	16	november	is	het	feest.	
Belangstellenden	 zijn	 vanaf	 15.00	
uur	 welkom	 in	 het	 restaurant	 van	
wooncentrum	Het	Kloosterhof	in	de	
Clematisstraat	16.	Hapjes	en	drank-
jes	staan	en	er	kan	genoten	worden	
van	een	kooroptreden.	Vooraf	aan-
melden	wordt	op	prijs	gesteld.	Wilt	
u	hier	bij	 zijn	of	wilt	 u	meer	 infor-
matie?	 Neem	 dan	 contact	 op	 via	
0297-320301	of	Dagverzorgingkh@
amstelring.nl.	Voor	 vragen	kan	ook	
contact	 opgenomen	 worden	 met	
zorgbemiddeling	 Aalsmeer/Uit-
hoorn	via	0900-1866.	Dagbesteding	
De	 Aalscholver	 voor	 thuiswonende	
ouderen	 is	 geopend	 van	 maandag	
tot	 en	 met	 vrijdag	 tussen	 10.00	 en	
16.00	uur.

Mooiste konijn een Havanna
Tentoonstelling van de AKPV 
druk bezocht, goed verlopen
Aalsmeer	 -	 De	 tentoonstelling	 van	
de	 Aalsmeers	 Konijnen-	 en	 Pluim-
vee	 Vrienden	 is	 een	 geslaagd	 suc-
ces	geworden.	Bijna	300	dieren	wa-
ren	te	bezichtigen	in	Ranzijn	aan	de	
Aalsmeerderweg.	Op	elk	moment	van	
de	 dagen	 liepen	 er	 veel	 bezoekers	
tussen	 de	 kooien.	 De	 AKPV	 kan	 in	
ieder	geval	 terugkijken	op	een	druk	
bezochte	 en	 gezellige	 en	 goed	 ver-
lopen	show.	Alle	dieren	zijn	gekeurd	
door	deskundige	keurmeesters.	Het	
fraaiste	konijn	was	de	Havanna	van	
de	 heer	 G.	 Ponsteen	 uit	 Aalsmeer.	
De	 mooiste	 cavia,	 een	 borstelhaar,	
van	 Inge	van	der	Goot	uit	Abbenes.	
Het	 fraaiste	 hoen	 een	 witte	 Barne-

velder	van	de	heer	M.	van	Zuilen	uit	
Waarder.	Bij	de	dwerghoenders	was	
de	beste	een	Groninger	meeuw	van	
de	 heer	 M.	 Gahrmann	 uit	 Boskoop.	
De	mooiste	sierduif	was	een	Brünner	
kropper	van	de	heer	J.	Dieleman	uit	
Amstelveen.	Deze	winnaars	zijn	allen	
met	een	fraaie	beker	beloond.	De	of-
ficiële	opening	is	verricht	door	Sylvia	
Singewald	van	de	dierenartsenprak-
tijk	 Westeinder	 met	 vestigingen	 in	
Aalsmeer	 en	 Leimuiden.	 Daarnaast	
zijn	er	nog	vele	andere	prijzen	over-
handigd	aan	overige	winnaars	in	al-
le	 diergroepen.	 Voor	 meer	 informa-
tie	over	deze	mooie	hobby:	akpvse-
cr@gmail.com.

Steun muziekvereniging en koop!
Oliebollen Sursum Corda
Aalsmeer	 -	 Komend	 weekend,	 16	
en	17	november,	gaat	muziekvereni-
ging	Sursum	Corda	weer	oliebollen	
bakken.	 Zoals	 gebruikelijk	 worden	
de	oliebollen	door	de	leden	zelf	ge-
bakken	en	verkocht.	De	vereniging	
bakt	al	ruim	30	jaar	jaarlijks	oliebol-
len,	de	opbrengst	van	de	actie	is	een	
belangrijke	aanvulling	van	de	club-
kas.	De	hele	vereniging	zal	dit	week-
end	 druk	 bezig	 zijn	 met	 oliebollen	
bakken	 en	 verkopen.	 Vrijdagoch-
tend	vroeg	zal	onder	leiding	van	de	
voorzitter	het	beslag	gemaakt	wor-
den,	 volgens	Sursum-recept.	Daar-
na	gaat	een	ervaren	ploeg	bakkers	
aan	de	slag	om	de	bollen	goudbruin	
te	bakken.	Vanaf	vrijdagochtend	10	

uur	worden	de	verse	oliebollen	huis	
aan	huis	verkocht.	Meestal	worden	
zaterdagochtend	de	laatste	oliebol-
len	 verkocht.	Zijn	 ze	niet	 bij	 u	 aan	
de	deur	geweest,	of	wilt	u	een	be-
stelling	doorgeven,	bel	dan	met	de	
oliebollenlijn	van	Sursum	Corda	06-
16128449.	Eén	zakje	oliebollen	kost	
3	euro	er	zitten	er	vijf	 in.	Dit	jaar	is	
er	een	speciale	prijzenknaller,	2	zak-
ken	voor	5	euro.	
Laat	 de	 vers	 gebakken	 oliebollen	
niet	uw	deur	voorbij	gaan	en	koop	
een	 zakje.	 Oliebollen	 kunt	 u	 heel	
goed	invriezen,	dus	koop	ze	ook	al-
vast	voor	de	jaarwisseling.	Hiermee	
steunt	 u	 muziekvereniging	 Sursum	
Corda!	

Zes Aalsmeerders gaan 
Dakar Challenge rijden
Aalsmeer	 -	 Zaterdag	 3	 november	
zijn	Fons	en	Rogier	Thuijs	vertrokken	
vanaf	 het	 KNSM	 eiland	 te	 Amster-
dam	Noord	voor	hun	monsterrit	naar	
Dakar	en	vervolgens	naar	Banjul,	de	
hoofdstad	 van	 Gambia.	 Niet	 alleen	
het	 team	 Always@Home	 met	 num-
mer	1148	 van	Fons	en	Rogier	 Thuijs	
durven	voor	het	goede	doel	de	uitda-
ging	 aan	 naar	 Dakar	 te	 rijden.	 Naar	
nu	blijkt	gaan	er	nog	twee	teams	van-
uit	 de	gemeente	Aalsmeer	naar	Da-
kar.	Het	betreft	het	team	Auto	M(ob)
iel	met	nummer	1117	van	Emiel	Maas	
en	Joris	van	Baars	uit	Aalsmeer	en	het	
team	 Rodenburg	 met	 nummer	 1138	
van	Sjoerd	en	Peter	Rodenburg,	ook	
vader	en	zoon.	Emiel	is	ondernemer	in	
de	autobranche	in	Aalsmeer	en	Joris	
is	werkzaam	in	de	ICT.	Peter	is	direc-
teur	 van	 de	 basisschool	 Antonius	 te	
Kudelstaart	en	Sjoerd	is	werkzaam	in	
de	agrarische	sector.	 Fons	blijkt	met	
zijn	 65	 jaar	 de	 oudste	 deelnemer	 te	
zijn.	De	jongste	deelnemer	is	20	jaar.	

In	colonne	zullen	de	teams	met	circa	
60	 auto’s	 naar	 Hazeldonk	 rijden,	 al-
waar	een	algemeen	afscheid	en	goe-
de	reis	wens,	waarna	alle	equipes	op	
eigen	gelegenheid	in	maximaal	3	da-
gen	moeten	aankomen	 in	Sotogran-
de,	het	zuidelijkste	puntje	van	Spanje,	
om	gezamenlijk	de	oversteek	te	ma-
ken	naar	Marokko.	Dan	begint	de	ei-
genlijke	Challenge	door	Noord	Afrika.	
In	dan	nog	20	dagen	te	gaan,	hopen	
ze	 uiteindelijk	 in	 Banjul,	 de	 hoofd-
stad	 van	 Gambia	 aan	 te	 komen,	 al-
waar	de	auto’s	met	de	meegebrach-
te	spullen	worden	geveild	voor	enke-
le	goede	doelen.	Wilt	u	op	de	hoog-
te	blijven	over	de	ervaringen	van	de-
ze	 zes	 avonturiers?	 Raadpleeg	 dan	
de	onderstaande	link	http://www.am-
sterdamdakar.com/	 en	 zoek	 op	 de	
teamnummers	 1148	 Fons	 en	 Rogier,	
1117	Emiel	en	Joris	en	1138	Sjoerd	en	
Peter.	 Laatstgenoemde	 hebben	 ook	
een	 eigen	 weblog:	 www.teamroden-
burg.wordpress.com

The Red Maddies in actie. Foto: The Clash of the Cover Bands.

Zaterdag optreden in Hilversum
The Red Maddies in 3e halve 
finale Clash of Cover Bands
Aalsmeer	 -	 Na	 de	 kwartfinale	 in	
P60	 staat	 The	 Red	 Maddies	 aan-
staande	 zaterdag	 17	 november	 in	
de	halve	finale	van	The	Clash	of	the	
Cover	 Bands,	 The	 Benelux	 Edition	
2012,	 in	de	Vorstin	te	Hilversum.	 In	
deze	 derde	 halve	 finale	 wordt	 ge-
streden	om	drie	prestigieuze	finale-
plaatsen	op	8	december	in	de	Boer-
derij	in	Zoetermeer.	Drie	bands	zul-
len	dus	maar	doorgaan	naar	de	fi-
nale.	Een	band	word	gekozen	door	
de	 jury,	één	band	door	het	publiek	
en	 de	 derde	 band	 door	 zowel	 het	
publiek	als	de	jury.	Hoe	meer	men-
sen	er	stemmen,	hoe	meer	kans	een	
band	 heeft	 uiteraard!	 Dus	 roepen	
de	 Aalsmeerse	 bandleden	 van	 The	
Red	 Maddies	 inwoners	 op	 om	 in	
groten	getale	naar	Hilversum	te	ko-
men	om	het	Aalsmeerse	 ‘popvaan-

del’	hoog	te	houden.	Het	program-
ma	 is	 vol,	 maar	 daarom	 zeker	 niet	
minder	 leuk!	 De	 Vorstin	 gaat	 open	
om	18.30	uur	en	het	programma	be-
gint	om	19.00	uur.	The	Red	Maddies	
speelt	deze	avond	als	tweede	band	
om	 19.45	 uur.	 Kaarten	 zijn	 in	 de	
voorverkoop	 voor	 10	 euro	 verkrijg-
baar	 via	 www.theclashofthecover-
bands.com	 of	 www.redmaddies.nl;	
aan	de	deur	kosten	de	tickets	12,50	
euro.	De	kans	is	echter	groot	dat	er	
op	 de	 dag	 zelf	 geen	 kaarten	 meer	
beschikbaar	zijn,	dus	zorg	dat	je	een	
kaart	bemachtigt	in	de	voorverkoop	
en	kom	luuisteren	naar	en	stemmen	
op	The	Red	Maddies	uit	Aalsmeer!	
Meer	informatie	over	het	evenement	
en	de	deelnemende	bands	 is	 terug	
te	vinden	op	www.theclashoftheco-
verbands.com.

Met gastdj Jochem van Leeuwen
Back to the Beats-feest 
zaterdag in The Beach
Aalsmeer	-	De	jaren	negentig:	Ne-
derland	werd	geregeerd	door	Ruud	
Lubbers,	 later	 Wim	 Kok,	 Nelson	
Mandela	 was	 president	 van	 Zuid-
Afrika,	Bill	Clinton	van	Amerika.	De	
tijd	 van	 de	 Golfoorlog	 en	 de	 Bijl-
merramp.	 Het	 overlijden	 van	 Prin-
ses	 Diana.	 Gekeken	 werd	 op	 tele-
visie	 naar	 Big	 Brother,	 Baywatch	
en	Beverly	Hills	90210.	Het	Montig-
nac-dieet,	 een	 pratende	 Furby	 en	
Tamagotchi	 waren	 de	 trends.	 Gab-
bers	waren	populair	in	hun	aussies,	
Happy	Hardcore	vierde	hoogtij.	Een	
gedenkwaardig	 decennium.	 Aan-
staande	zaterdag	17	november	staat	
het	Back	 to	 the	Beats-feest	 in	 The	
Beach	geheel	in	het	teken	van	de	ja-
ren	negentig.	Tijdens	‘November	Ni-
neties’	hoor	 je	de	 leukste	en	beste	

(dans)muziek	uit	die	periode:	Snap,	
MC	 Hammer,	 London	 Beat,	 Vanilla	
Ice,	 2	 unlimited,	Dr.	Alban,	Hadda-
way,	Captain	Jack,	Spice	Girls,	Paul	
Elstak,	Vengaboys	en	vele	anderen.	
Verzoeknummers	en	videoclips	kun-
nen	worden	aangevraagd	bij	de	Ni-
neties-DJ	van	dienst.	Naast	DJ	Cees	
en	DJ	Meindert	laat	ook	Gast	DJ	Jo-
chem	van	Leeuwen	van	zich	horen	
tijdens	deze	feestavond.	Zijn	draai-
kunsten	 zijn	 altijd	 goed	 voor	 een	
leuk	en	gezellig	feest!	
Dus	kom	aanstaande	zaterdag	een	
avondje	plezier	maken,	een	drankje	
drinken	en/of	swingen	op	de	dans-
vloer	 tijdens	 ‘November	 Nineties’	
vanaf	21.00	uur	in	The	Beach	aan	de	
Oosteinderweg	247a.	De	toegang	is	
gratis!	



Initiatiefnemers van de 
Verkiezing Onderneming 

en Starter van het jaar 

Verkiezing ondernemingen en starter van het jaar:

Zeilmakerij Aalsmeer, Multi Supplies en FIQAS winnaars
Aalsmeer - De familie Kazan toverde 
de enveloppen met de namen van de 
winnaars tevoorschijn en dit was niet 
het enige spektakel waar zij het in gro-
ten getale gekomen publiek op trak-
teerde. Trucs en acts waar het publiek 
vraagtekens  bij zette en vol ongeloof 
reageerde: “Hoe doen ze dat?”  Van de-
ze geweldige magic show van Renzo, 
Oscar en Mara en muziek van The Stirrrs 
kon genoten worden tijdens de twee-
de editie van de verkiezing van onder-
neming van het jaar in Crown Business 
Studios afgelopen vrijdag 9 november. 
“De spanning stijgt. Er zitten weer he-
le mooie bedrijven bij”, zo zei wethou-
der Ad Verburg van Economische Za-
ken voor aanvang. De presentatie van 
de avond was, net als vorig jaar, in han-
den van Ron Leegwater. Zijn werkge-
ver, de Rabobank Regio Schiphol, is sa-
men met Flynth adviseurs en accoun-
tants de initiatiefnemer van deze mo-
gelijkheid om de vele bedrijven en on-
dernemingen in Aalsmeer in de schijn-
werpers te zetten. De jury was dit jaar 
uitgebreid met Marco van Zijverden 
van de Dutch Flower Group, de winnaar 
van vorig jaar. “We zijn bij bedrijven ge-
weest waar ik het bestaan niet van 
wist”, aldus zijn reactie op de vraag hoe 
hij de jurybaan had ervaren. Met “we” 
bedoelt hij de overige juryleden en de-
ze waren net als vorig jaar Paul Over-
water van Flynth, Dirk de Bie van de Ka-
mer van Koophandel, Jan Driessen van 
de Rabobank, Tom de Vries van De Vries 
Scheepsbouw, Marcel Claessen van 
FloraHolland, John Jansen van ATP en 
wethouder Ad Verburg van Economi-
sche zaken. Er werden drie prijzen uit-
gereikt: Onderneming van het jaar MKB 
groot, Onderneming van het jaar MKB 
klein met minder dan twintig werkne-
mers en Starter van het jaar. Via filmpjes 
van de hand van Ton Offerman werden 
de aanwezigen meegenomen naar de 
totaal negen genomineerde bedrijven. 
Bij de Starters heeft de jury uiteinde-
lijk gekozen voor Zeilmakerij Aalsmeer 
van Arjan Buis,  Bleu Finch van IC-speci-
alist Richard Verkaik en Emerus HR So-
lutions van softwareman Marco Boer-
lage. Starter van het jaar mag Zeilma-
kerij Aalsmeer zich noemen. De oud-
kweker combineert bij het maken van 
zeilen, kappen en onder andere hoe-
zen ambachtelijke werkwijze met mo-
derne technieken. “Een vakman”, aldus 
wethouder Verburg over winnaar Arjan 
Buis. Zelf was de winnaar ietwat over-
donderd. “Ik had het niet verwacht.” 
Hij kreeg het prachtige bronzen Flora 
beeldje en een cheque van 500 euro 
voor een goed doel. Hier had Arjan Buis 
wel al over nagedacht. “Het geld gaat 
naar Kika (kinderen kankervrij).” 

Dorpsglossy
Genomineerd in de categorie Onder-
neming MKB klein waren Ed Kriek Op-
tiek van Ed Kriek en zonen, het gelijk-
spanningsbedrijf Direct Current van 
Harry Stokman en kantoorleverancier 
Multi Supplies van Mike van der Laar-
se. De winnaar werd bekend gemaakt 
door oud-burgemeester Pieter Litjens. 
Hij roemde het Aalsmeerse bedrijfsle-
ven dat zich nog dagelijks uitbreidt. Hij 
gaf nog een tip: “Niet wachten op de 
overheid, dat is wachten tot je een ons 
weegt, maar doen!“ De eigenaar van 
de winnende onderneming noemde 
hij een persoon waar maatschappelijk 
betrokken door de aderen vloeit. “Een 
man met hart voor de zaak, de maat-
schappij en voor de medemens.“ Verder 
een bedrijf waar service begint waar 
het bij anderen ophoudt: Multi Sup-
plies. Eigenaar Mike van der Laarse, be-
kend van de handbal, triathlon en vuur-
werk, reageerde blij verrast op de over-

winning en nam trots het bronzen Flora 
beeld in ontvangst. De ‘spraakwaterval’, 
zoals iedereen hem kent, viel even stil. 
Met emotie in zijn stem bedankte Mike 
van der Laarse de jury. Naast het beeld-
je werd een cheque van 1.000 euro 
overhandigd. Ook Mike wist hier gelijk 
een goed doel voor. Het geld gaat naar 
de stichting Meer Armslag voor min-
dervalide zwemmers. En Mike mocht 
de microfoon nog even langer vast-
houden dan alleen voor een bedank-
woord. Want tijdens de verkiezings-
avond werd oud-burgemeester Pieter 
Litjens bedankt voor zijn vijfjarig leider-
schap middels de presentatie van de 
Aalsmeerse dorpsglossy ‘Pieter’. In het 
magazine persoonlijke notities van di-
verse inwoners en onder andere inter-
views met Pieter, zijn vrouw Saskia en 
hun drie kinderen Joep, Teun en Neel-
tje. De dorpsglossy, een initiatief van 
Peter Cocu, Han Carpay en Ilse Zethof, 
wordt vandaag huis aan huis verspreid. 

“Vol houden”
Het laatste onderdeel van het offici-
ele gedeelte van deze feestelijke bij-
eenkomst was de bekendmaking van 
Onderneming van het jaar MKB groot. 
De jury nomineerde Renault Nieuwen-
dijk BV van Kees Nieuwendijk,  FIQAS 
Aalsmeer van Rob Geleijn en Water-
drinker Aalsmeer van Bob Moria en Ma-
riska Foppen. “Het was een close finish”, 
zo merkte wethouder Verburg op. “Ei-
genlijk zijn het alle drie winnaars. Allen 
bijzonder qua innovatie en duurzaam-
heid. Ze weten het beste uit hun men-
sen en hun onderneming te halen. Ik 
ben ongelooflijk trots dat deze bedrij-
ven in Aalsmeer gevestigd zijn.” Onder-
neming van het jaar is geworden FIQAS 
Aalsmeer van Rob Geleijn. Het soft-
warebedrijf was vorig jaar ook genomi-
neerd, maar moest de eer afstaan aan 
de Dutch Flower Group. Twintig jaar 
geleden richtte Rob Geleijn FIQAS (First 
In Quality And Service) op, inmiddels 
heeft hij zestig medewerkers en het be-
drijf blijft continu in beweging, onder 
andere zijn nieuw de clubkaart en het 
ontwikkelen van verschillende apps.  
“Een duurzaam bedrijf met hersens en 
het hart op de juiste plaats”, aldus de 
wethouder van Economische zaken. Ei-
genaar Rob Geleijn noemde de titel een 
waardering naar zijn medewerkers en 
gaf advies: “Vol houden, dan win je ook 
wel een keer.” Het bronzen Flora beeld-
je krijgt een mooi plaatsje in zijn kan-
toor in het bedrijf aan de Zwarteweg en 
de bijbehorende cheque van 1.000 eu-
ro gaat naar het initiatief voor een pro-
ject op scholen ‘Oorlog in jouw dorp’ 
van Theodore van Houten. Het pro-
gramma werd besloten met een luid 
applaus van het publiek voor alle geno-
mineerden. Daarna is nog lang gezel-
lig nagepraat met drankjes en hapjes. 
“Het was een mooie avond”, aldus een 
bezoeker bij het verlaten van de zaal. 
“Een verkiezing met terechte winnaars.” 
Een nawoord tot slot van wethouder 
Ad Verburg van Economische Zaken: 
“Wat een fantastische winnaars en een 
mooie ondernemersavond was het. Na-
mens het college van burgemeester en 
wethouders wil ik FIQAS Software, Mul-
ti Supplies en Zeilmakerij Aalsmeer feli-
citeren. Maar eigenlijk moet ik alle be-
drijven in de gemeente feliciteren. Al 
die kennis, het ondernemerschap en 
innovatie die hier in Aalsmeer zit. Echt 
bedrijven die hun lokale betrokkenheid 
tonen aan de maatschappij, maar ook 
aan de criteria duurzaamheid en inno-
vatie voldoen. Juist de mix van grote en 
kleine bedrijven maakt onze economie 
sterk. We zijn er trots op.” 

Door Jacqueline Kristelijn

Van links naar rechts: De winnaars Rob Geleijn, Arjan Buis, wethouder Ad Verburg en Mike van der Laarse. 
Foto: Patrick Spaander, Ringfoto Foto de Boer
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Geïnspireerd door eigen ervaringen
Bad Habits debuutroman 
Kudelstaarter Leon Schijf
Kudelstaart -	Als	 kind	was	hij	 al-
tijd	 al	 een	 lezer	 en	 fantasieboeken	
hadden	zijn	voorkeur.	Ook	hield	hij	
een	 dagboek	 bij	 en	 schreef	 korte	
verhalen.	Maar	dat	de	nu	25-jarige	
Kudelstaarter	 Leon	 Schijf	 zelf	 boe-
ken	 schrijft	 had	 hij	 toen	 niet	 kun-
nen	 dromen.	 Inmiddels	 is	 schrij-
ven	echt	zijn	passie	geworden	en	hij	
hoopt	dat	hij	 er	ooit	geld	mee	kan	
gaan	 verdienen.	 “Ooit	 schreef	 ik	
vooral	als	ik	me	niet	zo	prettig	voel-
de,	maar	nu	is	het	toch	een	‘way	of	
life’	aan	het	worden”,	aldus	de	jonge	
schrijver.	“Ik	heb	een	volledige	baan	
bij	een	exporteur	op	de	veiling,	wat	
het	soms	een	beetje	lastig	maakt	om	
veel	tijd	aan	het	schrijven	en	de	pro-
motie	van	mijn	boeken	te	besteden.	
Maar	 ik	 doe	 het	 heel	 graag.”	 Door	
zijn	familie	is	de	wat	introverte	Leon	
aangemoedigd	om	 te	proberen	om	
zijn	eerste	boek	uit	 te	 laten	geven.	
Een	moeder	van	een	goede	vriendin	
en	 zijn	 vader	 lezen	 al	 zijn	 teksten	
waar	 hij	 erg	 blij	 mee	 is.	 “Schrijven	
is	 ook	 schrappen,	 maar	 gelukkig	
zijn	 ze	 vaak	 tevreden.”	 Leon	noemt	
zichzelf	 ongeduldig,	 maar	 hij	 is	 te-
vreden	over	het	hele	uitgeefproces	
wat	snel	 is	verlopen.	De	uitgever	 is	
Boekscout	 geworden	 en	 met	 twin-
tig	auteurs	tegelijk	mocht	hij	kennis	
komen	maken	en	iets	over	hemzelf	
en	het	boek	vertellen.	Eind	augustus	
is	zijn	eerste	boek	‘Bad	Habits’	ver-
schenen	en	is	vanaf	komend	week-
end	te	verkrijgen	in	het	Boekhuis	in	
de	Zijdstraat.	“Het	 is	een	spannen-
de	en	grappige	fictie	over	liefde	en	
lust.	 De	 hoofdrolspeler	 is	 een	 jon-
gen	die	de	eerste	jaren	van	zijn	le-
ven	onzeker	en	verlegen	is,	totdat	hij	
op	de	middelbare	school	een	harts-
tochtelijke	 relatie	 krijgt	 met	 een	
meisje.	 De	 relatie	 gaat	 over	 en	 de	
jongen	 komt	 in	 een	 negatieve	 spi-
raal	terecht	met	alle	vervelende	ge-
volgen	 van	 dien.”	 Ondanks	 het	 feit	
dat	 het	 boek	 ook	 gaat	 over	 slech-
te	gewoontes	als	drank,	drugs,	seks	
en	hoe	je	daarmee	om	kan	gaan,	is	
het	 een	 roman	 met	 drama	 en	 hu-
mor	 die	 lekker	 wegleest.	 Het	 feit	
dat	het	boek	een	handzaam	formaat	
heeft	 van	 110	 pagina’s	 en	 dus	 bij-
voorbeeld	makkelijk	in	de	trein	te	le-

zen	is,	draagt	daar	aan	bij.	Het	lijkt	
op	een	autobiografisch	verhaal	van	
de	schrijver	zelf,	maar	veel	is	fictief.	
“De	 basis	 zijn	 mijn	 eigen	 ervarin-
gen,	maar	het	grootste	deel	 is	ver-
zonnen.	Ik	wil	echter	niet	ontkennen	
dat	ik	ook	een	moeilijke	tijd	heb	ge-
had	door	de	beëindiging	van	een	re-
latie	en	me	in	de	hoofdrolspeler,	die	
ook	Leon	heet,	herken,”	 vertelt	Le-
on.	Er	is	echter	ook	iets	moois	uit	die	
relatie	voortgekomen,	want	Leon	 is	
de	trotse	vader	van	een	dochter,	die	
nu	vijf	jaar	is.	

Nieuwe boeken
Door	zijn	ervaringen	als	vader	en	al-
le	 opvoedproblemen	 die	 hij,	 zoals	
iedere	 ouder,	 tegenkomt,	 is	 hij	 be-
gonnen	met	het	voorleesboek	‘Bas-
je	 en	 Suus’.	 Iedere	 avond	 kan	 er	
een	 verhaaltje	 voorgelezen	 worden	
waarin	op	een	speelse	manier	 ver-
schillende	 opvoedproblemen	 be-
schreven	 worden,	 zoals	 niet	 luiste-
ren,	 slecht	 eten	 of	 opruimen.	 “Een	
vader	 van	 een	 vriend	 van	 mij	 kan	
goed	tekenen	en	maakt	de	illustra-
ties	 in	het	boek.”	Totaal	 iets	anders	
is	het	fantasieboek	waaraan	hij	mo-
menteel	ook	werkt.	Leon	 liep	al	 tij-
den	 met	 een	 verhaal	 in	 zijn	 hoofd	
wat	hij	 aan	het	 opschrijven	 is	 voor	
zijn	 volgende	 boek	 ‘Aron	 Kingston,	
een	tweede	kans’.	“Een	fantasieboek	
dat	in	de	lijn	van	‘Twilight’	ligt	en	het	
wordt	lekker	dik.	Misschien	dat	ik	er	
zelfs	wel	meer	delen	van	gaan	ma-
ken.”	 Ook	 is	 Leon	 columnist	 op	 de	
website	 ‘www.peuteren.nl,	waar	 al-
les	 wordt	 besproken	 over	 baby’s	
en	 peuters.Leon	 haalt	 zijn	 inspira-
tie	voor	zijn	boeken	uit	eigen	erva-
ringen,	 maar	 ook	 gewoon	 van	 de	
straat.	“Als	ik	iets	meemaak	of	zie	en	
denk	dat	ik	er	een	mooi	verhaal	van	
kan	maken,	dan	ga	ik	dat	opschrij-
ven.”	 Met	 het	 boek	 ‘Bad	 Habits’	 is	
zijn	 schrijfcarrière	 officieel	 begon-
nen.	Wie	weet	gaan	we	nog	veel	ho-
ren	 van	 deze	 jonge	 Kudelstaarter.	
Meer	informatie	over	Leon	Schijf	en	
zijn	boeken	is	te	vinden	op	zijn	web-
site	 www.leonschijf.nl.	 Leon	 is	 ook	
te	vinden	op	Facebook,	Hyves	en	te	
volgen	via	Twitter.	
Door Ilse Zethof

Bram en Toos in de Dordogne waar heel veel marktjes zijn bezocht.

De passie van Bram en 
Toos Vonk: Brocante 
Aalsmeer	-	Zaterdag	17	en	zondag	
18	november	wordt	het	Huiskamer-
museum	aan	de	van	Cleeffkade	12a	
nog	bezienswaardiger.	Aan	de	mu-
ren	hangt	de	vermaarde	en	beken-
de	Mokum	Collectie	en	voor	dit	bij-
zondere	brocante	weekend	wordt	er	
op	de	tafels	de	passie	van	Bram	en	
Toos	uitgestald.	Inmiddels	heeft	het	
echtpaar	 Vonk	 wel	 een	 naam	 op-
gebouwd.	Zij	hebben	een	oog	voor	
schoonheid.	 Hun	 zoektochten	 door	
het	land	en	ver	daar	buiten	leveren	
altijd	mooie	en	interessante	vonds-
ten	 op.	 Eigenlijk	 is	 het	 een	 beet-
je	uit	de	school	klappen,	maar	om-
dat	het	zo	tekenend	is	voor	deze	be-
vlogen	verzamelaars	is	het	leuk	om	
te	 vermelden.	 Bovendien	 geeft	 het	
ook	 aan	 dat	 het	 hier	 om	 een	 pure	
passie	en	hobby	gaat.	Samen	bele-
ven	zij	veel	plezier	aan	de	zoektoch-
ten	en	ook	is	er	de	lol	om	het	weer	
door	 te	 geven	 aan	 derden.	 Tijdens	
de	 brocante	 is	 er	 altijd	 blijheid	 en	
lijkt	 het	 wel	 een	 ontmoeting	 waar-
op	men	het	hele	jaar	heeft	gewacht.	
“Ah,	 gelukkig	 er	 is	 weer	 een	 bro-
cante”,	wordt	er	opgelucht	verzucht.	
Men	prijst	de	kwaliteit	en	kwantiteit.	
“Wat	 hebben	 jullie	 toch	 weer	 veel	
moois	gevonden.”	Ondanks	al	deze	
complimenten	stellen	Bram	en	Toos	
zich	ieder	jaar	weer	de	vraag:	“Gaan	
wij	hier	wel	mee	door?”	Want	dat	er	

veel	 komt	 kijken	 bij	 de	 organisatie	
van	een	sfeervolle	brocante	zal	dui-
delijk	zijn.	Alles	moet	natuurlijk	wel	
prachtig	worden	geschikt,	want	sty-
len	is	ook	een	passie	van	Toos,	het	
is	haar	lust	en	haar	leven	om	er	tel-
kens	weer	een	mooier	kijkfeest	van	
te	maken.	Voor	het	zover	is,	is	er	heel	
wat	wordt	afgesjouwd.	Maar	na	een	
paar	 maanden	 van	 ‘brocante’	 stilte	
begint	het	dan	toch	weer	te	kriebe-
len	en	slaat	de	onrust	toe.	Dan	moet	
Toos	 weer	 op	 stap	 en	 Bram	 gaat	
mee.	Ook	dit	 jaar	 is	de	 vondst	 van	
de	afgelopen	maanden	spectaculair	
te	noemen.	En	op	veelvuldig	verzoek	
worden	dan	ook	nu	weer	alle	dozen	
uitgepakt,	de	artikelen	voorzien	van	
een	blauw	lintje	waaraan	de	prijsjes	
hangen.	Nu	de	kogel	door	de	kerk	is	
straalt	de	brocante	lust	en	zin	weer	
van	beider	gezichten.	Zij	hebben	er	
zin	in!	Kom	naar	de	van	Cleeffkade	
12a	om	 ideeën	op	 te	doen	voor	de	
komende	 kerst,	 uw	 kersttafel	 kan	
er	dit	 jaar	heel	anders	en	exclusie-
ver	uitzien.	Ook	leuke	cadeaus	voor	
de	liefhebbers	van	mooie	hebbedin-
gen.	 Zaterdag	 17	 november	 vanaf	
10.00	 uur	 en	 zondag	 18	 november	
vanaf	 11.00	 uur	 zijn	 belangstellen-
den	van	harte	welkom	in	het	Huis-
kamermuseum.	 Bram	 en	 Toos	 ver-
heugen	zich	op	uw	komst!
Janna van Zon

2 Concerten zaterdag en zondag
Laatste loodjes Soundsation
Aalsmeer	-	Popkoor	Soundsation	is	
bezig	met	de	bekende	laatste	lood-
jes	op	weg	naar	de	twee	concerten	
in	 aankomende	 zaterdag	 en	 zon-
dag.	Afgelopen	dinsdag	werd	hard	
gewerkt	aan	de	choreografie	en	hoe	
het	koor	gaat	staan	in	de	Open	Hof-
kerk.	 De	 65	 koorleden	 moeten	 im-
mers	 allemaal	 een	 goed	 plaatsje	
hebben	op	het	podium	en	alle	be-
wegingen	moeten	goed	gelijk	wor-
den	 uitgevoerd.	 Al	 met	 al	 een	 he-
le	klus.	Maar	hoe	dichterbij	de	da-
ta	 van	 de	 concerten	 komen,	 hoe	
serieuzer	 er	 wordt	 gewerkt	 aan	 de	
puntjes	op	de	i.	Popkoor	Soundsati-
on	gaat	zich	in	twee	concerten	voor-
stellen	aan	Aalsmeer	en	omgeving.	
Het	 enthousiaste	 nieuwe	 koor	 uit	
Aalsmeer	bestaat	nu	ruim	drie	 jaar	
en,	behalve	een	aantal	kleine	optre-

dens	 in	 Paradiso	 en	 De	 Oude	 Vei-
ling,	 is	 het	 voor	 het	 eerst	 dat	 het	
koor	 een	 avondvullend	 programma	
brengt.	 Op	 zaterdag	 17	 november	
begint	het	concert	om	20.00	uur	en	
op	 zondag	 18	 november	 om	 14.30	
uur.	De	Open	Hof-kerk	 is	voor	bei-
de	concerten	een	half	uur	voor	aan-
vang	open.	Kaarten	voor	beide	con-
certen	 zijn	 te	 koop	 bij	 The	 Read-
shop	in	de	Ophelialaan,	Primera	aan	
het	 Poldermeesterplein,	 Dio-dro-
gist	v.d.	Zwaard	 in	de	Zijdstraat	en	
Marskramer	 in	 het	 Winkelcentrum	
Kudelstaart	 en	 kosten	 10	 euro	 per	
stuk.	
Voor	zaterdag	17	november	zijn	nog	
enkele	kaarten	te	koop.	Meer	weten	
over	 popkoor	 Soundsation?	 Neem	
dan	een	kijkje	op	de	website:	www.
soundsationaalsmeer.nl.

Volgend jaar jubileumconcert
Caritas zoekt oud leden
Aalsmeer	 -	 Zaterdag	 8	 juni	 2013	
viert	Caritas	haar	30	jarig	jubileum.	
Weet	 je	 nog	 hoe	 leuk	 het	 was	 om	
te	 zingen	 onder	 leiding	 van	 Teun,	
Greetje,	Hans	en/of	Arie?	Heb	je	zin	
om	op	het	 concert	 een	paar	 liede-
ren	 mee	 te	 zingen?	 Dat	 kan!	 Want	
een	 onderdeel	 van	 het	 programma	
wordt	 het	 zingen	 van	 twee	 ‘histo-
rische’	 nummers	 uit	 het	 Caritasre-
pertoire	met	een	koor	van	leden	én	
oud-leden.	 Op	 maandagavond	 27	
mei	 is	 een	 speciale	 repetitie	 en	op	

de	 concertdag	8	 juni	 in	de	namid-
dag	 een	 generale.	 Misschien	 heb	
je	zelfs	wel	zin	om	het	hele	concert	
mee	 te	 zingen.	 Dat	 kan	 ook!	 Want	
na	 de	 kerst	 starten	 de	 repetities	
voor	 álle	 liederen	 van	 het	 concert-
programma.	Als	je	als	projectzanger	
mee	wilt	doen,	dan	ben	je	vanaf	ja-
nuari	 op	 de	 maandagavonden	 van	
20.00	 tot	 22.00	 uur	 van	 harte	 wel-
kom	 in	 repetitieruimte	 De	 Bron	 in	
de	Lijnbaankerk.	Kijk	voor	meer	in-
formatie	op	www.caritasaalsmeer.nl.

Con Amore klaar voor toekomst
Aalsmeer	 -	 Nu	 Con	 Amore	 een	
week	of	tien	repeteert	in	The	Beach	
in	Oost	is	een	stap	naar	de	toekomst	
gemaakt.	 Het	 mannenkoor	 heeft	
een	 ander	 begeleidingsinstrument	
aangekocht.	Er	werd	nog	steeds	ge-
bruik	gemaakt	van	de	eigen	elektro-
nische	piano,	maar	dat	voldeed	niet	
helemaal.	 Con	 Amore	 heeft	 nu	 de	
beschikking	over	een	kleine	vleugel	
met	een	prachtig	geluid	dat	ten	vol-
le	tot	uiting	komt	in	het	repetitielo-
kaal.	Het	 repetitielokaal	 is	de	voor-
malige	 rozentribune	 van	 Bloemen-

lust	 en	 deze	 ruimte	 is	 iets	 aange-
past	aan	de	wensen	van	de	koorle-
den	en	dirigent.	
Op	 dit	 moment	 wordt	 er	 hard	 ge-
werkt	 aan	 twee	 kerstconcerten,	 op	
16	december	 in	de	grote	Urbanus-
kerk	 in	Nes	aan	de	Amstel	en	een	
week	later,	op	zondagmiddag	23	de-
cember,	 in	 de	 Open	 Hofkerk	 in	 de	
Ophelialaan.	 In	Nes	aan	de	Amstel	
zal	 Theo	 Griekspoor	 medewerking	
verlenen	 en	 in	 Aalsmeer	 gaat	 het	
orgel	bespeeld	worden	door	André	
Keessen.

Exclusief bij Bob: Nieuw 
theatertje in Aalsmeer
Aalsmeer	-	Aalsmeer	heeft	er	een	
nieuw	 intiem	 theatertje	 bij.	 En	 uw	
gastheer	is:	Bob!	Zijn	naam	prijkt	al	
jaren	midden	in	de	Zijdstraat	op	de	
gevel	van	de	bloemenzaak	van	Ray-
mond	en	binnenkort	kunnen	de	in-
woners	van	Aalsmeer	Bloemen	Bob	
ook	 als	 Theater	 Bob	 leren	 kennen.	
Peter	van	Eick,	manager	van	Stich-
ting	het	Crown	Theater,	wist	het	ze-
ker.	 Naast	 de	 grotere	 theaterpro-
ducties	 is	 er	 in	 Aalsmeer	 ook	 be-
hoefte	aan	intieme	exclusieve	voor-
stellingen.	In	het	entertainment	stu-
diocomplex	 Aalsmeer	 is	 daarvoor	
ook	 een	 geschikte	 locatie,	 name-
lijk	 ‘The	Club’.	En	dit	 theater	moest	
Bob	 van	 den	 Heuvel	 als	 gastheer	
krijgen.	Bob	 is	voor	hem	de	perso-
nificatie	van	een	mensenmens.	“Hij	
heeft	 meer	 dan	 voldoende	 aange-
toond	dat	hij	mensen	voor	zich	weet	
te	winnen.”	Daarom	gaat	Bob	in	de	
toekomst	bijzondere	en	mede	door	
hem	 zorgvuldig	 gekozen	 voorstel-
lingen	presenteren	 in	 the	Club.	Dit	
theater	zal	in	vervolg	ook	zijn	naam	
dragen:	 Exclusief	 bij	 Bob.	Het	 klei-
ne	theater,	waarin	plaats	is	voor	zo’n	
150	 personen,	 is	 zeer	 geschikt	 bij-
zondere	 en	 intiemere	 voostellingen	
waarbij	 het	 publiek	 kan	 genieten	
van	 de	 show	 met	 een	 glas	 cham-
pagne	of	wijn	en	een	exquise	hapje.

Aandacht
Wie	 bij	 Bob	 te	 gast	 is,	 weet	 zich	
verzekerd	van	aandacht	en	een	fij-
ne	 middag.	 “Ik	 houd	 van	 dit	 thea-
ter,	de	aankleding	en	de	sfeer	trek-
ken	 mij	 aan.	 Wat	 bij	 mij	 voorop	
staat	 is	 natuurlijk	 zorgen	 voor	 een	
goed	 programma,	 maar	 ik	 wil	 ook	
zo	een	sfeer	 te	creëren	dat	de	be-
zoekers	heerlijk	uit	zijn	en	zich	toch	
thuis	 voelen.	 Even	 helemaal	 los	
kunnen	 komen	 van	 dagelijkse	 din-
gen.	In	ons	theater	vind	je	geen	rij-
en	stoelen	maar	gezellige	ronde	zit-
jes.	Hiermee	bereik	je	een	optimaal	
contact	tussen	artiesten	en	publiek.	
Je	 moet	 elkaar	 als	 het	 ware	 kun-
nen	 aanraken.	 Juist	 die	 wisselwer-
king	en	interactie	is	heel	belangrijk	
voor	het	succes	van	de	middag.	En	
de	 kleinschaligheid	 zorgt	 voor	 de	

intimiteit	waar	het	ons	om	gaat	en	
waarmee	wij	ons	gaan	onderschei-
den.	Wie	‘Exclusief	bij	Bob’	binnen-
komt,	waant	zich	echt	in	een	ande-
re	 wereld”,	 aldus	 uw	 nieuwe	 gast-
heer	 die	 zijn	 nieuwe	 taak	 als	 een	
geweldig	leuke	uitdaging	ziet.	“The-
ater	 is	 evenals	 bloemen	 belangrijk	
voor	de	mens.	Het	is	de	rode	draad	
in	mijn	bestaan	daarom	zullen	bloe-
men	ook	altijd	aanwezig	zijn	in	‘Ex-
clusief	bij	Bob’.	Voor	mij	liggen	bloe-
men	en	 theater	 in	elkaars	 verleng-
de.”	De	hang	naar	het	theatrale	is	al-
tijd	zichtbaar	geweest,	zoals	bijvoor-
beeld	 tijdens	 de	 door	 Bob	 ontwor-
pen	 wagens	 bij	 het	 bloemencorso,	
maar	 ook	 in	 zijn	 bloemenkeuze	 en	
geschikte	boeketten.

Matinee op zondag
Een	 veel	 gehoorde	klacht:	Waarom	
is	er	nu	niet	op	zondagmiddag	iets	
van	 een	 leuk	 theater	 in	 Aalsmeer?	
Hierin	komt	door	‘Exclusief	Bij	Bob’	
verandering.	 Een	 keer	 per	 maand	
is	 er	 een	 zondagmiddag	 matinee	
(behalve	 in	 december	 vanwege	 de	
kerstworkshops	 die	 Bob	 geeft)	 Op	
zondag	25	november	om	15.00	uur	
is	de	première	van	‘Exclusief	bij	Bob’	
met	de	Berlijnse	artiest	Sven	Ratz-
ke.	“Typisch	iemand	die	in	dit	thea-
ter	past.	Hij	speelt	met	zijn	publiek,	
weet	 het	 om	 zijn	 vingers	 te	 win-
den.	Hij	 is	de	perfecte	persoon	om	
dit	theater	goed	op	de	kaart	te	zet-
ten.	Verder	ga	ik	in	ons	theater	Kit-
ty	 Courbois	 verwelkomen.	 Zij	 be-
hoort	tot	de	topactrices	van	Neder-
land	en	komt	met	haar	nieuwe	pro-
gramma	‘Parels	van	poëzie’.	Ook	de	
Amsterdamse	band	Alderliefste	met	
haar	 chansons	 en	 Ramses	 vertol-
king	 ‘Laat	 me’	 zal	 in	 het	 komende	
seizoen	 voor	 een	 heerlijke	 middag	
gaan	zorgen.”	
Bob	 verwacht	 dat	 hij	 volle	 zalen	
gaat	krijgen.	“Wij	bieden	onze	gas-
ten	 theater	waarin	 zij	 zichzelf	 kun-
nen	herkennen.	Met	elkaar	gezellig-
heid	delen.	Dat	is	waar	het	allemaal	
om	gaat	en	draait	en	dan	ook	nog	
eens	voor	een	zeer	betaalbare	prijs!”

Janna van Zon

Amstel Gospel Choir zingt 
deze kerst samen met jou!
Aalsmeer	 -	 Hou	 je	 van	 zingen	
en	 zou	 je	 wel	 eens	 in	 een	 gospel-
koor	 willen	 mee	 swingen	 en	 zin-
gen?	Meld	je	dan	aan	voor	de	gos-
pelworkshop	bij	The	Amstel	Gospel	
Choir!	 Op	 zaterdagmiddag	 24	 no-
vember	 van	 14.00	 tot	 17.00	 uur	 en	
op	 dinsdagavond	 4	 december	 van	
19.00	 tot	21.00	uur	maak	 je	kennis	
met	het	zingen	van	gospels	en	stu-
deer	je	ook	nog	2	gospel-kerstlied-
jes	in.	Op	dinsdagavond	18	decem-
ber	geeft	 The	Amstel	Gospel	Choir	

een	bijzonder	kerstconcert	in	de	Mi-
kado	 in	 Oosteinde.	 Op	 deze	 avond	
zullen	de	deelnemers	van	de	work-
shop	samen	met	The	Amstel	Gospel	
Choir	het	podium	betreden	en	deze	
mooie	 liedjes	 ten	 gehore	 brengen.	
Leuk	om	familie,	buren	en	vrienden	
hiervoor	uit	te	nodigen	en	zo	met	el-
kaar	 een	 muzikale	 avond	 in	 kerst-
sfeer	 te	beleven!	Ben	 je	ouder	dan	
18	jaar,	grijp	je	kans	en	meld	je	aan	
want	vol	 is	vol.	Voor	meer	 informa-
tie	en	opgave:	www.amstelgospel.nl.

Kring Aalsmeer 
op 15 november
Aalsmeer	 -	 Na	 twee	 Open	 Kring-
avonden	 gaat	 donderdagavond	
15	 november	 in	 Aalsmeer	 de	 eer-
ste	 Kring	 van	 start.	 Het	 wordt	 een	
gemengde	 groep	 voor	 zowel	 les-
bo’s	 als	 homo’s.	 Belangstellen-
den	 uit	 Aalsmeer,	 Amstelveen,	 Uit-
hoorn,	 Kudelstaart,	 Hoofddorp	 e.o.	
kunnen	zich	nog	aanmelden	via	in-
fo@dekringen.nl.	 Tijdens	 de	 Open	
Kringavonden	 in	 september	en	ok-

tober	 in	 café	 de	 Oude	 Veiling	 kre-
gen	de	belangstellenden	een	inkijk-
je	 in	 hoe	 Kringen	 werken.	 Er	 werd	
een	 kennismakingsspel	 gespeeld,	
een	discussie	gevoerd	en	gezamen-
lijk	 een	 gedicht	 gemaakt.	 De	 Krin-
gen	 Amsterdam	 hoopt	 op	 termijn	
nog	één	of	meerdere	Kringen	 in	of	
rond	Aalsmeer	te	beginnen.	In	Am-
sterdam	 zijn	 nu	 16	 Kringen,	 voor	
jongeren,	vrouwen	en	mannen	tus-
sen	18	–	80	 jaar.	Ook	 is	er	een	bi-
mannenkring	 en	 een	 gemengde	
Kring.	Meer	weten	of	je	aanmelden?	
Stuur	 een	 mailtje	 naar	 genoemd	
adres.
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Gratis workshop tijdens 
opening Pilates Club
Aalsmeer	-	Op	zaterdag	17	novem-
ber	 opent	 Pilates	 Club	 Aalsmeer.	
Onder	leiding	van	Haidy	worden	de	
Pilates	 lessen	 en	 trainingen	 gege-
ven	 in	 The	 Beach	 aan	 de	 Oostein-
derweg	247a.	
De	 zaal	 waar	 de	 lessen	 in	 worden	
gegeven	is	ruim	van	opzet	en	gele-
gen	 naast	 De	 Bistro.	 Bij	 de	 Pilates	
Club	staat	persoonlijke	begeleiding	
hoog	 in	 het	 vaandel.	 De	 groepen	
zullen	 daarom	 niet	 groter	 zijn	 dan	

10	personen.	Ter	introductie	zal	Hai-
dy	op	17	november	vier	korte	work-
shops	Begin	met	Pilates!	geven	tus-
sen	 10.00	 en	 14.00.	 De	 kosten	 van	
deze	workshop?	Gratis!	Je	kan	jezelf	
inschrijven	 voor	 deze	 gratis	 work-
shops	viawww.pilatesclub.nl.

Na	deze	introductiedag	zullen	er	ie-
dere	 week	 groepslessen	 gegeven	
worden	op	dinsdag	om	19:30	uur	en	
op	vrijdag	om	20.00	uur.

Eerste prijs met recht op 
promotie voor Flora
Aalsmeer	 -	 Zaterdag	 10	 novem-
ber	 heeft	 muziekvereniging	 Flo-
ra	 met	 succes	 deelgenomen	 aan	
het	KNFM	concours	dat	gehouden	
werd	 in	 het	 Zaantheater	 te	 Zaan-
dam.	Flora	kwam	uit	in	de	derde	di-
visie	 en	 speelde	 ‘Stal	 Himmel’	 van	
Alan	Fernie	als	inspeelwerk.	Een	in-
speelwerk	 is	 bedoeld	 om	 de	 muzi-
kanten	te	laten	wennen	aan	de	zaal	
waar	in	gespeeld	wordt	en	dit	werk	
wordt	niet	door	een	jury	beoordeeld.	
Het	eerste	werk	dat	ter	beoordeling	
gespeeld	werd	was	’t	Ministerie	van	
Fanfare	 van	 Jacob	 de	 Haan.	 In	 dit	
werk	 worden	 twee	 mensen	 bijzon-
der	geëerd:	Johann	Sebastian	Bach	
(in	het	werk	is	steeds	het	B-A-C-H-
motief	te	horen),	één	van	de	groot-
ste	 en	 meest	 geniale	 componisten	
ooit,	en	Piebe	Bakker,	een	zeer	be-
langrijke	persoon	voor	de	ontwikke-
ling	van	het	fanfare-orkest.	Voor	het	
tweede	werk	was	gekozen	voor	‘Cry	
of	the	Falcon’	van	de	Belgische	com-
ponist	Kevin	Houben.	Flora	scoorde	
voor	het	eerste	werk	86.50	en	voor	
het	tweede	werk	84.43	punten,	ge-
middeld	 85.67	 punten	 goed	 voor	
een	eerste	prijs	met	recht	op	promo-
tie.	Deze	score	was	tevens	de	hoog-
ste	van	alle	deelnemende	verenigin-
gen	in	de	derde	divisie,	een	feit	dat	
met	 recht	 een	 grote	 prestatie	 ge-
noemd	mag	worden.	De	jury	roem-
de	in	haar	beoordeling	onder	ande-
re	 de	 zeer	 fraaie	 orkestklank,	 pri-
ma	 samenspel	 en	 verzorgde	 tempi	
wisselingen,	 goed	 verzorgde	 tech-
nische	 niveau,	 prima	 bugelsound,	
beheersd	spel.	Het	is	de	derde	keer	
op	rij	dat	Flora	op	een	KNFM	con-
cours	 een	 promotie	 afdwingt,	 eer-
der	was	dit	in	2002	en	2007	het	ge-
val,	in	2003	en	2008	streed	Flora	om	
de	landstitel	en	sleepte	deze	in	2003	
ook	 in	 de	 wacht.	 Bijzonder	 trots	 is	
de	vereniging	op	het	feit	dat	er	ze-
ven	 (vrouwelijke)	 jeugdleden	 voor	

de	eerste	maal	plaats	namen	op	een	
concourspodium,	 een	 mooi	 bewijs	
van	 de	 succesvolle	 jeugdopleiding	
en	integratie	in	het	‘grote	orkest’.	Di-
rigent	en	muzikanten	hebben	 ‘loon	
naar	 werken’	 gekregen,	 want	 het	
tweede	 concoursstuk	 is	 bijvoor-
beeld	 pas	 na	 de	 zomerstop	 op	 de	
lessenaars	 gekomen.	 Een	 prestatie	
van	groot	 formaat	dankzij	de	grote	
inzet	van	de	leden	en	dirigent	Dick-
Jan	Veerbeek!	
Muziekvereniging	Flora	heeft	in	de-
cember	nog	 twee	optredens	op	de	
agenda	staan;	zondag	16	december	
het traditionele kerstconcert in de
kerk	St.	Jan	Geboorte	in	Kudelstaart	
en	zaterdag	22	december	staat	een	
kerstconcert	 in	 samenwerking	 met	
Belcanto,	 een	 operagezelschap	 uit	
Velsen	 onder	 leiding	 van	 Marco	
Bons,	op	het	programma.	Dit	laatste	
concert	vindt	plaats	in	de	Dorpskerk	
in	Aalsmeer.	Meer	informatie:	www.
muziekverenigingflora.nl.

Alvast noteren: Wintermarkt, 
Pretpeurders en sintbingo
Aalsmeer	-	Ook	volgend	weekend	
staat	weer	een	scala	aan	activiteiten	
op	 het	 programma.	 Alvast	 noteren	
of	 gauw	 kaarten	 gaan	 kopen	 voor	
de	 ouderendag	 op	 vrijdag	 23	 no-
vember	 in	 het	 gemeentehuis	 vanaf	
15.00	uur	is	een	aanrader.	Op	zater-
dag	24	november	wordt	in	zorgcen-
trum	 Aelsmeer	 aan	 het	 Molenpad	
de	jaarlijkse	wintermarkt	gehouden.	
Er	worden	leuke	cadeautjes	te	koop	
aangeboden,	onder	andere	kaarten,	
quilten,	 kaarsen,	 sieraden	 en	 er	 is	
een	boekenkraam.	Met	het	rad	van	
avontuur	 zijn	 leuke	 prijzen	 te	 win-
nen.	 Kinderen	 kunnen	 zich	 laten	
schminken,	grabbelen	en	kleuren.	In	
de	middag	is	er	een	optreden	van	de	
Ierse	 band	 Double	 Dutch.	 De	 win-
termarkt	 is	van	10.00	 tot	16.00	uur.	
En	op	zaterdag	24	november	brengt	
Sinterklaas	 met	 vele	 zwarte	 pieten	

een	 bezoek	 aan	 Kudelstaart.	 Om	
14.15	 uur	 komt	 de	 goedheiligman	
aan	 bij	 de	 Loswal	 aan	 de	 Heren-
weg.	 Daarna	 is	 er	 voor	 alle	 kinde-
ren	een	gezellig	feest	in	het	Dorps-
huis.	De	organisatie	van	de	Sinter-
klaasintocht	is	in	handen	van	carna-
valsvereniging	De	Pretpeurders.	Om	
dit	feest	financieel	te	ondersteunen	
wordt	deze	week,	van	19	tot	en	met	
23	november,	 huis	 aan	huis	 in	Ku-
delstaart	 door	 de	Pretpeurders	 ge-
collecteerd.	Ook	leuk	om	alvast	he-
lemaal	in	‘sint	stemming’	te	komen:	
Zaterdagavond	24	november	wordt	
een	 grote	 sinterklaasbingo	 gehou-
den	in	De	Oude	Veiling	in	de	Markt-
straat.	 Grappiet	 en	 drankpiet	 ko-
men	 langs	en	er	zijn	aparte	prijzen	
te	winnen.	De	 toegang	 is	gratis	en	
de	bingomolen	gaat	 voor	 het	 eerst	
draaien	om	21.30	uur.

Bazaar Doopsgezinde Gemeente:
Opbrengst ruim 26.000 euro!
Aalsmeer	 -	 Jaap	 van	 Leeuwen,	
staflid	 van	 de	 bazaarcommissie,	
kijkt	met	zeer	veel	voldoening	terug	
op	de	prachtige	bazaar	van	dit	jaar:	
“Ik	zweef	nog	een	beetje	en	ben	nog	
in	de	Bazaarroes!	Wat	een	dag,	wat	
een	spullen,	wat	een	opbrengst,	wat	
een	sfeer,	wat	een	gezelligheid,	wat	
een	mensen	en	wat	een	medewer-
kers!	Om	stil	van	te	worden!	Onge-
lofelijk	en	fantastisch	om	te	mogen	
meemaken!	Moe,	maar	voldaan	zit-
ten,	of	liever	gezegd	hangen	we	hier	
na	 te	 genieten.”	 Hij	 weet	 waarover	
hij	 praat,	 dit	 was	 immers	 niet	 zijn	
eerste	bazaar,	en	hij	heeft	gelijk.	Het	
is	een	unieke	dag	en	er	gebeurt	iets	
uitzonderlijks,	 waar	 weer	 heel	 veel	
mensen	 op	 af	 zijn	 gekomen.	 Meer	
dan	200	vrijwilligers	maken	een	ba-
zaardag	met	heel	veel	gezelligheid,	
maar	 ook	 met	 een	 buitengewone	

opbrengst.	 Na	 aftrek	 van	 alle	 kos-
ten	 zal	 er	 een	 netto	 resultaat	 zijn	
van	ruim	26.000	euro.	De	helft	daar-
van	 is	 voor	 de	 Doopsgezinde	 Ge-
meente	zelf,	maar	ruim	13.000	euro	
kan	 verdeeld	 worden	 over	 een	 ze-
vental	goede	doelen:	Hospital	Men-
nonita	 KM	 81	 (Paraguay),	 Centre	
Kinkole	 (Congo),	 Adoptieprogram-
ma	 van	 DG	 Wereldwerk,	 Stichting	
Doopsgezind	 Wereldwerk,	 Stich-
ting	 ViVaSahel	 (Niger),	 Inloophuis	
Almere	 en	Noodhulp	Syrïe	 (via	 het	
MCC).	 Voor	 een	 volledige	 lijst	 met	
alle	 prijswinnaars	 van	 alle	 verlotin-
gen	 en	 behendigheidsspellen	 ver-
wijst	de	commissie	naar	de	websi-
te	 van	 de	 Doopsgezinde	 Gemeen-
te:	 www.dgaalsmeer.nl.	 Om	 alvast	
vast	te	leggen	in	de	volgende	agen-
da:	In	2013	is	de	bazaar	op	zaterdag	
16	november.

Kaartavond bij 
BV de Pomp
Aalsmeer	 -	 Op	 maandag	 19	 no-
vember	 is	er	weer	gelegenheid	om	
te	klaverjassen,	hartenjagen,	sjoelen	
en	bij	genoeg	animo	te	rummicub-
ben	bij	BV	de	Pomp.	 In	 ’t	Baken	in	
de	Sportlaan	86	wordt	om	20.00	uur	
gestart	met	3	gezellige	speelrondes.	
Tussendoor	 is	 er	 zoals	 gebruikelijk	
een	 fantastische	verloting	met	vele	
mooie	prijzen.	Leden	en	niet-leden	
zijn	van	harte	welkom,	de	gelegen-
heid	 is	 niet	 leeftijdsgebonden,	 dus	
als	 u	 wat	 voelt	 voor	 een	 spelletje	
kaarten	of	sjoelen,	voelt	u	zich	wel-
kom	om	aan	te	sluiten.	Telefonische	
informatie	kan	verkregen	worden	bij	
Caroline	Ramp	via	0297-344107.

Sinterklaaskien 
bij Supporters
Kudelstaart-	 Vanavond,	 donder-
dag	 15	 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	reke-
ning	gehouden	met	het	feit	dat	sin-
terklaas	 een	 kindervriend	 is.	 Dus	
veel	 speelgoed	prijzen	deze	avond.	
En	zoals	gewoonlijk	zijn	alle	prijzen	
verpakt	 in	 schitterend	 sinterklaas-
papier.	 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.	Iedereen	is	van	
harte	welkom.	Het	kienen	begint	om	
20.30	uur.

Jaarvergadering BV 
Allen Weerbaar
Aalsmeer	 -	 Maandag	 19	 novem-
ber	 houdt	 buurtvereniging	 Allen	
Weerbaar	 haar	 jaarvergadering	 in	
het	 Middelpunt	 in	 de	 Wilhelmina-
straat.	 De	 aanvang	 is	 19.45	 uur,	
deur	open	vanaf	19.30	uur.	De	jaar-
vergadering	zal	ongeveer	20	minu-
ten	duren	 en	daarna	 staat	 kaarten	
op	het	 programma.	De	 speelavond	
op	 5	 november	 is	 gewonnen	 door	
Nico	Bekkers	met	5677	punten,	op	
twee	 Paul	 Könst	 met	 5634	 punten	
en	op	drie	Max	Tulp	met	5268	pun-
ten.	Bij	het	 jokeren	behaalde	Lenie	
Schuit	de	hoogste	eer,	gevolgd	door	
Riet	 Tulp.	 Iedereen	die	 zin	heeft	 in	
een	 avondje	 klaverjassen	 of	 joke-
ren	is	van	harte	welkom.	De	inleg	is	
1,50	euro.

Huiskeuring bij 
Viva Aquaria
Aalsmeer	 -	 Op	 maandag	 19	 no-
vember	 is	 de	 bespreking	 van	 de	
huiskeuring	 door	 bondskeurmees-
ter	 Willem	 Tomey	 bij	 Viva	 Aquaria.	
Willem	 is	 met	 zijn	 meer	 dan	 zes-
tig	 jaar	 ervaring	 als	 aquariumhou-
der	 en	 keurmeester en	 bijzonder	
en	 kritisch	persoon.	Voor	 zowel	 de	
deelnemers	als	 toehoorders	garan-
deert	hij	een	leerzame	avond.	Leden	
en	belangstellenden	zijn	welkom	in	
buurthuis	 Hormeer	 aan	 de	 Roer-
domplaan	3	vanaf	20.00	uur.	De	toe-
gang	is	gratis.	
Meer	 weten	 over	 Viva	 Aquaria?	
Neem	dan	contact	op	met	de	heer	
C.	Keim	via	0297-343854.	

Inzameling voedsel zondag 
Oecumenische viering in 
Karmelkerk mensen in nood
Aalsmeer	-	Op	zondag	18	novem-
ber	 vindt	 er	 in	 de	 Karmelkerk	 aan	
de	Stommeerweg	om	10.30	uur	een	
oecumenische	 viering	 plaats.	 De-
ze	viering	staat	in	het	het	teken	van	
de	Diaconie	in	Aalsmeer	in	oecume-
nisch	verband.	Bij	diaconie	gaat	het	
om	 het	 bieden	 van	 hulp	 aan	 men-
sen	 in	 de	 samenleving.	 De	 viering	
heeft	 als	 thema:	 De	 mens	 in	 nood	
!?	Tijdens	de	viering	is	er	een	inza-
meling	van	voedsel	en	basisproduc-
ten.	Hiervan	worden	pakketten	ge-
maakt	die	aan	Aalsmeerse	gezinnen	
in	nood	uitgedeeld	worden.	Tijdens	
de	 viering	 wordt	 stil	 gestaan	 dat	
nood	dichterbij	is	dan	men	denkt.	In	
uw	directe	omgeving	en	in	uw	straat	
kunnen	ook	mensen	wonen	die	zich	
in	nood	bevinden.	Steeds	vaker	zijn	
het	gezinnen	waarvan	men	het	niet	
verwacht.	 Mensen	 durven	 hiervoor	
niet	 uit	 te	 komen	 en	 er	 rust	 nog	
een	 taboe	 op.	 Recentelijk	 onder-
zoek	 door	 de	 werkgroep	 Voedsel-
bank	Aalsmeer	en	Kudelstaart	heeft	
aangetoond	 dat	 er	 in	 de	 gemeen-
te	 Aalsmeer	 minimaal	 20	 à	 25	 ge-
zinnen	zijn	die	onder	het	bestaans-
minimum	 leven	en	 voldoen	aan	de	
criteria	om	hulp	 te	krijgen	van	een	
voedselbank.	 Omdat	 de	 Voedsel-

bank	 Aalsmeer	 nog	 niet	 is	 opge-
richt,	 is	 als	 doel	 voor	 deze	 Diaco-
niezondag	gekozen	om	voedsel	in	te	
zamelen.	Aan	degenen	die	naar	de	
dienst	komen	wordt	gevraagd	 lang	
houdbaar	voedsel	mee	te	nemen.	Te	
denken	 valt	 aan	 rijst,	 groenten	 en	
fruit	in	blik,	vis	en	soep	in	blik,	kof-
fie,	 thee	 en	 zonnebloemolie.	 Maar	
ook	aan	producten	als	bijvoorbeeld	
allesreiniger,	 afwasmiddel	 en	 was-
poeder.	 Ander	 voedsel	 en	 produc-
ten	zijn	ook	welkom,	zolang	ze	maar	
lang	houdbaar	zijn.	U	mag	zelf	be-
palen	wat	en	hoeveel	u	meeneemt.	
Van	het	ingezamelde	voedsel	en	de	
producten	 worden	 pakketten	 ge-
maakt	 die	 aan	 Aalsmeerse	 gezin-
nen	 uitgedeeld	 worden.	 De	 dienst	
begint	om	10.30	uur	en	wordt	voor-
gegaan	 door	 pastor	 Loek	 Seeboldt	
en	dominee	Teus	Prins.	Organist	Ni-
co	van	Geijlswijk,	het	kerkkoor	van	
de	Doopsgezinde	Gemeente	met	di-
rigent	 Peter	 Veenhuizen	 en	 pianis-
te	 Wilma	 Broere	 ondersteunen	 de	
viering	muzikaal.	Ook	is	er	een	kin-
dernevendienst	tijdens	deze	viering,	
dus	neem	gerust	de	kinderen	mee.	
Na	de	viering	is	er	koffie,	thee	en	li-
monade	in	het	Parochiehuis	om	el-
kaar	daar	nog	even	te	ontmoeten.

Voor de zeventiende maal vond afgelopen vrijdag en zaterdag de Dorcas 
Voedselactie plaats in de supermarkten in de gemeente. Door vrijwilligers 
werden briefjes uitgedeeld aan bezoekers met het verzoek een of meerdere 
artikelen te kopen. De voedselinzameling werd gehouden voor de allerarm-
sten in Oost-Europa. De actie is overigens in heel Nederland gehouden. Meer 
dan 400 kerken, 600 supermarkten en zo’n 6.000 vrijwilligers zijn betrokken bij 
deze inzameling. Aankomende zondag 18 november is de inzameling na de 
oecumenische viering wel een plaatselijk initiatief. Er worden etenswaren ver-
zameld voor inwoners die dit (voedsel) steuntje in de rug goed kunnen ge-
bruiken. Uw bijdrage is weer welkom!

Dakloos-verhaal
Rijsenhout	-	Dakloos,	ik	niet	hoor,	
maar	wie	dan	wel	of	kan	het	jou	ook	
zo	maar	gebeuren?	
Allemaal	 vragen	die	 vrijdag	16	no-
vember	 in	 de	 Ontmoetingskerk	 te	
Rijsenhout	gesteld	kunnen	worden	
aan	 Cees-Luke	 Lindeboom.	 Cees-
Luke	 is	 een	 periode	 van	 zijn	 leven	
dakloos	geweest	en	heeft	zich	voor-
genomen	dat	als	hij	ooit	uit	de	pro-
blemen	zou	komen,	hij	dan	zijn	ver-
haal	 met	 zoveel	 mogelijk	 mensen	
zou	willen	delen.	En	het	is	hem	ge-
lukt!	Bent	u	benieuwd	hoe	 iemand	
dakloos	wordt	en	hoe	het	is	om	dak-
loos	 te	 zijn.	 Belangstellenden	 wor-
den	uitgenodigd	16	november	naar	
de	Ontmoetingskerk	aan	de	Werf	2	
te	 komen	 om	 naar	 Cees-Luke	 zijn	
verhaal	te	komen	luisteren.	
Heeft	 u	 vragen,	 dan	 beantwoord	
Cees-Luke	ze	graag.	Iedereen	vanaf	
10	jaar	is	welkom.	Aanvang	is	19.30	
uur.	 Info:	 jeugdwerkrijsenhout@
gmail.com.

Film Poetry in 
Karmelkerk

Aalsmeer	 -	 In	 de	 refter	 van	 het	
Klooster	aan	de	Stommeerweg	draait	
op	vrijdag	23	november	van	17.00	tot	
21.00	uur	de	film:	Poetry.	Een	Zuid-
Koreaanse	film,	waarin	een	vrouw	op	
leeftijd	een	oude	gehandicapte	man	
verzorgt,	terwijl	ze	in	haar	eentje	ook	
voor	haar	kleinzoon	moet	zorgen.	Op	
een	dag	besluit	 zij	een	poëzieles	 te	
volgen	op	het	moment	dat	ze	woor-
den	begint	te	vergeten.	Als	de	men-
sen	in	de	klas	iets	niet	zijn	dan	is	het	
geniaal	 zijn	 of	 zelfs	 maar	 getalen-
teerd.	 Maar	 de	 docent	 leert	 ze	 iets	
belangrijkers.	Toegangsprijs	12	euro	
en	 graag	 opgeven	 via	 0297-345559	
of	karmelaalsmeer@planet.nl.

Zegels kijken 
met Zegelkids
Aalsmeer	 -	 Vrijdagavond	 16	 no-
vember	wordt	weer	een	bijeenkomst	
van	jeugdclub	De	Zegelkids	gehou-
den	in	het	Parochiehuis	aan	de	Ger-
berastraat	 van	 19.00	 tot	 20.30	 uur.	
De	 ingang	 is	 achterom.	 Jongeren	
kunnen	deze	avond	 van	alles	 leren	
met	en	over	postzegels.	Neem	ruil-
boek,	pincet,	loep	en	catalogus	mee,	
als	je	die	hebt.	Deze	avond	kunnen	
jullie	opzoeken	uit	welk	land	een	ze-
gel	komt	met	een	opzoekboekje.	Als	
er	nog	tijd	over	is	kunnen	jullie	weer	
verder	zoeken	in	de	boeken	en	do-
zen	naar	zegels	voor	een	van	de	op-
drachten	af	 te	 kunnen	maken.	Pret	
maken	met	postzegels,	maar	je	leert	
er	ook	wat	van.	Nieuwsgierig?	Kom	
eerst	maar	eens	kijken	of	je	het	leuk	
vind.	Je	ouders	mogen	ook	meeko-
men.	Willen	je	ouders	meer	informa-
tie	of	jij,	dan	kunnen	zij	contact	op-
nemen	met	Ellie	via	361819	of	Sas-
kia	via	569660.	Kijk	op	www.postze-
gelverenigingaalsmeer.nl	 voor	 meer	
informatie.

Kienen en klaverjas 
bij BV Hornmeer
Aalsmeer	 -	 Op	 woensdag	 21	 no-
vember	 houdt	 buurtvereniging	
Hornmeer	 weer	 haar	 traditionele	
Sint	Nicolaas	kien.	Er	zijn	vele	mooie	
prijzen	 te	 winnen,	 waaronder	 de	
zeer	 gewilde	 boodschappenmand.	
Uiteraard	wordt	het	buurthuis	in	de	
Roerdomplaan	3	omgetoverd	in	pas-
sende	sfeer.	Aanvang	20.00	uur,	zaal	
open	om	19.30	uur.	U	allen	bent	van	
harte	welkom.
Komende	vrijdag	16	november	is	er	
weer	gewoon	klaverjassen	bij	buurt-
vereniging	 Hornmeer	 in	 het	 buurt-
huis	aan	de	Roerdomplaan	3.	
De	 zaal	 gaat	 open	 om	 19.30	 uur,	
vanaf	20.00	uur	worden	de	kaarten	
verdeeld.	Iedereen	is	van	harte	wel-
kom.	 Het	 koppelkaarten	 op	 9	 no-
vember	is	gewonnen	door	Plony	de	
Langen	en	Martha	Zeldenthuis	met	
5321	punten,	op	twee	Miep	Bloemen	
en	Krijna	Verhoef	met	 5177	punten	
en	op	drie	zijn	Corrie	en	Piet	Straat-
hof	geëindigd	met	5111	punten.

Bijna uitverkocht
Nog kaarten voor ouderendag
Aalsmeer	-	Op	vrijdag	23	november	
staat	 de	 jaarlijkse	 ouderendag	 op	
het	 programma.	 Ook	 dit	 jaar	 heeft	
de	 stichting	 Ouderendag	 Aalsmeer	
-	Kudelstaart	een	heel	aantrekkelijk	
programma	samengesteld.	Het	fes-
tijn	vindt	plaats	in	de	burgerzaal	van	
het	gemeentehuis	en	begint	die	dag	
om	 15.00	 uur	 met	 een	 kopje	 kof-
fie	 of	 thee	 en	 een	 plakje	 cake.	 Na	
de	opening	door	voorzitter	Dirk	van	
Leeuwen	 volgt	 een	 welkom	 door	
burgemeester	 Theo	 van	Eijk.	Daar-
na	 neemt	 het	 muziekgezelschap	
‘La	 Musiquette’	 de	 bezoekers	 mee	
op	 een	 muzikale	 operette	 rondreis	
door	 Europa.	 Puur	 Hollands	 is	 ver-
volgens	 het	 rondje	 bingo	 dat	 ge-
speeld	wordt,	waarna	het	de	hoog-
ste	 tijd	 is	 voor	een	borreltje	of	 iets	

anders	 lekkers.	Tijdens	de	borrel	 is	
er	 een	 optreden	 van	 de	 Aalsmeer-
se	 zanger	 Jan	 Leliveld	 met	 liedjes	
van	vroeger	en	nu.	Rond	18.00	uur	
wordt	een	broodmaaltijd	geserveerd	
met	achtergrondmuziek	van	’t	Wes-
tend	Trio	onder	leiding	van	Chris	van	
Dijk.	 Na	 de	 maaltijd	 volgt	 nog	 een	
spetterend	optreden	van	het	show-
koor	 FF	 Anders	 uit	 Oude	 Wetering	
onder	leiding	van	Linda	van	der	Lip.	

De	kaartverkoop	loopt	geweldig.	Er	
zijn	nog	kaarten	voor	slechts	10	eu-
ro	 per	 persoon	 te	 koop	 bij:	 Zorg-
centrum	 Kloosterhof,	 Boekhuis	
Aalsmeer,	 Gall&Gall	 Kudelstaart,	
Annemiek’s	 Kramerie,	 Primera	 Pol-
dermeesterplein	 en	 Ridder	 en	 Co	
Tabakshop	in	de	Ophelialaan.	

November vijfje Bloemenzegels
Aalsmeer	 -	 De	 Bloemenzegels-
winkeliers	laten	weer	van	zich	ho-
ren.	
Het	 November	 vijfje	 is	 deze	 keer	
uitgereikt	 aan:	 S.	 van	 Beest,	
Aalsmeerderweg	 318	 -	 Noah	
Bootsman,	 Kamperfoeliestraat	 35	
-	 Broekma,	 Legmeerdijk	 246	 -	 P.	
Buzen,	 Poldermeesterplein	 109	 -	
A.	 v.	 Dam-Schouten,	 Zeilhof	 27	 -	
M.	 Faber,	 Wissel	 13	 -	 J.	 van	 He-
mert,	 Hadleystraat	 51	 -	 J.	 Kem-
pers,	Herenweg	102	 -	T.	Kristens,	

Gerberastraat	109	-	A.	van	Luling,	
Oosteinderweg	211	WS1	-	Marian-
ne	Mosselman,	Van	Zwietenstraat	
36	-	M.	Pijper,	Hendrikstraat	24	-	
I.	 van	 der	 Schraaf,	 Uiterweg	 54	 -	
J.M.	 Schneider	 -	 v.	 Gils,	 Venus-
straat	 16	 -	 Debby	 Timmer,	 Men-
delstraat	41	-	Nina	Visser,	Hadley-
straat	 12	 -	 S.	 Vork,	 Aalsmeerder-
weg	814	-	Tilly	de	Vries,	Kam.	On-
nesweg	 77	 -	 M.	 Weening,	 Men-
delstraat	 100	 -	 K.W.J.	 Witte	 -	 v.d.	
Veen,	Baanvak	10.

Super sessionband in Shack
Oude Meer	 -	 Zondagmiddag	 18	
november	 staan	de	beste	blues-en	
bluesrock	 muzikanten	 uit	 Neder-
land	met	elkaar	op	het	podium	van	
The	Shack:	J.J.	Sharp	&	Friends.	Met	
Mick	 Hup	 en	 Theo	 Thumper	 van	
Black	 Top,	 Jan	 Scherpenzeel	 van	
12	Bar	Blues	Band,	Bas	Paardekoo-
per	van	Bas	Paardenkooper	and	the	
Blew	 Crue,	 en	 Nico	 Heilijgers	 van	
Oberg.	 Dit	 moet	 wel	 een	 geweldi-
ge	 mix	 worden	 van	 diversen	 soor-
ten	muziek.	
Alles	 is	 vertegenwoordigd	 in	 deze	
superband.	 Rock,	 blues,	 bluesrock,	
gitaar,	bluesharp	en	bij	elkaar	opge-
teld	ook	nog	ruim	honderd	jaren	er-
varing.	 Een	 gedeelte	 van	 deze	 be-
zetting	is	al	jaren	de	traditionele	af-

sluiter	van	het	Giethoorn	Blues	Fes-
tival.	En	dat	altijd	onder	de	bezielen-
de	 leiding	 van	 J..J.	 Sharp	of	 te	wel	
Jan	Scherpenzeel	van	de	Twelve	Bar	
Blues	Band.	Voor	een	beetje	blues-
liefhebbers	een	absolute	must	om	af	
te	reizen	naar	The	Shack	aanstaan-
de	zondagmiddag!	

The	 Shack	 is	 geopend	 op	 vrijdag-
middag	 vanaf	 15.00	 uur	 open	 en	
het	optreden	van	The	Super-Sessie-
Band	op	zondagmiddag	18	novem-
ber	start	rond	de	klok	van	16.00	uur.	
Entree	is	7,50	euro.		Zaterdag	17	no-
vember	is	The	Shack	gesloten.	Voor	
alle	 info	 en	 openingsdagen	 en	 tij-
den:	 www.the-shack.info.	 Adres	 is	
Schipholdijk	253b	in	Oude	Meer.			
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Wethouder Ad Verburg bij 
Dag van de Mantelzorg 
Aalsmeer	-	In	de	week	van	5	tot	en	
met	10	november	heeft	het	Mantel-
zorg	Steunpunt	een	aantal	activitei-
ten	 georganiseerd	 in	 het	 kader	 van	
de	Nationale	Dag	van	de	Mantelzorg.	
Mantelzorgers	konden	zich	aanmel-
den	 voor	 verschillende	 activiteiten.	
Mantelzorg	 is	 de	 langdurige	 en	 in-
tensieve	 zorg	 voor	 bijvoorbeeld	 een	
chronisch	zieke	partner,	gehandicapt	
kind	 of	 dementerende	 ouder.	 Wet-
houder	Ad	Verburg	was	bij	de	acti-
viteit	 ‘Pimp	 my	 Pie’	 aanwezig	 in	 de	
Zijdstraat.	 Wethouder	 Verburg:	 “Het	
is	 heel	 belangrijk	 wat	 mantelzor-
gers	doen.	Daarom	wil	de	gemeente	
Aalsmeer	ook	de	waardering	voor	dit	
vaak	 zware	 werk	 laten	 blijken	 door	
middel	van	dit	 soort	bijeenkomsten.	
Ook	zijn	er	nog	altijd	veel	vrijwilligers	
nodig	 om	 mantelzorgers	 te	 onder-
steunen	 Deze	 ondersteuning	 wordt	
gecoördineerd	 door	 het	 Mantelzorg	
Steunpunt.	 Het	 is	 van	 groot	 belang	
dat	 de	 bekendheid	 wordt	 vergroot	
van	deze	en	andere	activiteiten	 van	
het	 Mantelzorg	 Steunpunt.	 Daar-
mee	gaan	we	aan	de	slag.”	Mantel-
zorgers	 kunnen	 bij	 het	 Mantelzorg	
Steunpunt	 terecht	 voor	 informatie,	
advies	 en	ondersteuning.	Het	Man-
telzorg	Steunpunt	heeft	ook	verschil-
lende	cursussen	en	gesprekgroepen,	
zoals	 Patiënt	 Educatie	 Programma	

Parkinson.	 Een	 cursus	 voor	 patiën-
ten	 met	 Parkinson	 en	 hun	 mantel-
zorgers.	Ook	is	er	een	gesprekgroep	
voor	partners	van	patiënten	die	een	
beroerte	 hebben	 gehad.	 En	 met	 de	
Ontmoetingsgroep	 Aalsmeer	 zijn	 er	
gesprekgroepen	 en	 informatiebij-
eenkomsten	 voor	 mantelzorgers	 en	
kinderen	van	mensen	met	dementie.

Vrijwilligers nodig
Om	 mantelzorgers	 te	 ondersteu-
nen	zijn	meer	vrijwilligers	nodig.	Als	
vrijwilliger	 kunt	 u	 echt	 iets	 beteke-
nen	 voor	 een	 ander.	 Dat	 geeft	 een	
goed	 gevoel,	 de	 tijd	 hebben	 voor	
een	 ander	 en	 samen	 iets	 onderne-
men.	Mantelzorg	Steunpunt	zet	vrij-
willigers	 in	 bij	 (chronisch)	 zieken	
en	gehandicapten	van	 jong	tot	oud.	
Soms	 gaat	 het	 om	 sociaal	 contact,	
een	 wandeling,	 samen	 winkelen	 of	
museumbezoek,	of	bijvoorbeeld	op-
passen	en	spelen	met	een	kind	met	
een	beperking.	Vaak	gaat	het	om	het	
overnemen	van	de	taak	van	de	man-
telzorger,	 zodat	 deze	 even	 tijd	 voor	
zichzelf	heeft.	Het	werk	is	heel	afwis-
selend	en	kan	gebeuren	op	de	dag	
en	tijd	die	voor	u	handig	is.	Informa-
tie	opvragen	of	aanmelden	bij	Man-
telzorg	 Steunpunt:	 mzs@amstelring.
nl	of	0900-1866	of	kijk	op	www.man-
telzorg-steunpunt.nl.

Autoverkeer: Nog even geduld
Bosrandbrug open voor 
fietsers en voetgangers
Aalsmeer	-	Op	16	november	 is	de	
Bosrandbrug	over	de	Ringvaart	ge-
reed.	Na	ruim	een	jaar	bouwen	ligt	
er	 een	 nieuwe	 brug	 met	 een	 ver-
dubbelde	 capaciteit	 voor	 het	 ver-
keer.	Vanaf	morgen,	 vrijdag	16	no-
vember,	gaat	de	brug	open	voor	fiet-
sers	en	voetgangers.	Vanaf	de	Bos-
randbrug	 richting	 Schiphol	 komt	
een	 tijdelijk	 fiets-	 en	 voetpad	 met	
verkeerslichten,	 zodat	 er	 vanaf	 de	
brug	 een	 veilige	 oversteek	 over	
de	 Fokkerweg	 naar	 de	 Brugstraat	
(Schiphol-Oost)	 is.	 Het	 pontje	 dat	
speciaal	 voor	 fietsers	 en	 voetgan-
gers	 was	 ingezet	 tijdens	 de	 werk-
zaamheden	 aan	 de	 Bosrandbrug,	
wordt	 met	 de	 openstelling	 van	 de	
brug	 uit	 de	 vaart	 gehaald.	 Omdat	
er	nog	volop	gewerkt	wordt	aan	het	
viaduct	 voor	de	nieuwe	aansluiting	
A9,	moet	het	autoverkeer	nog	even	
geduld	hebben.	Naar	verwachting	is	
dit	viaduct	en	de	nieuwe	aansluiting	
op	 de	 rijksweg	 A9	 in	 het	 voorjaar	
van	2013	klaar.	Dan	kan	het	gemo-

toriseerd	verkeer	ook	weer	gebruik	
maken	 van	 de	 Bosrandbrug.	 Voor	
het	 scheepvaartverkeer	 is	 de	nieu-
we	 brug	 een	 verbetering,	 doordat	
de	doorvaart	4	meter	breder	 is	ge-
worden.	De	brug	wordt	net	als	voor-
heen	op	afstand	bediend	en	ook	de	
openingstijden	 van	 de	 brug	 blijven	
ongewijzigd.	 De	 Bosrandbrug	 zou	
aanvankelijk	 pas	 later	 worden	 ver-
vangen.	
Maar	omdat	in	hetzelfde	gebied	ook	
een	 nieuwe	 aansluiting	 op	 de	 A9	
wordt	 gerealiseerd,	 heeft	 de	 pro-
vincie	 besloten	 dit	 project	 eerder	
dan	gepland	uit	te	voeren.	De	afge-
lopen	periode	 is	er	 zowel	 in	de	 fa-
briek	als	op	de	locatie	van	de	nieu-
we	 brug	 hard	 gewerkt.	 In	 septem-
ber	en	oktober	werden	vanuit	Zee-
land	de	 stalen	brugonderdelen	per	
boot	aangevoerd.	In	een	paar	dagen	
tijd	 werd	 de	 volledige	 bovenbouw	
van	 de	 brug	 gemonteerd.	 Daarna	
vonden	 afrondende	 werkzaamhe-
den	plaats.

Bloembollen op Plantsoen
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 10 november hebben bewoners in het cen-
trum samen met diverse raadsleden bloembollen gepoot op het Wetering-
plantsoen. De actie was opgezet door het bestuur van wijkraad De Dorper 
samen met Groei en Bloei. Door de gemeente zijn de 1.600 bloembollen be-
schikbaar gesteld. Verzameld werd bij een kopje koffie en na ruim anderhalf 
uur was de klus gepiept. Afgesloten is met een kopje heerlijke soep. Nu maar 
wachten tot de bollen uitgelopen en voor een kleurig Weteringplantsoen gaan 
zorgen.

Aalsmeer	 -	Op	maandagavond	19	
november	 wordt	 tijdens	 de	 bijeen-
komst	 van	 het	 Cultuurplatform	 het	
Aalsmeerse	 Jeugdcultuurfonds	 of-
ficieel	 gelanceerd.	 De	 bijeenkomst	
begint	om	19.30	uur	in	het	gemeen-
tehuis.	 Oud-burgemeester	 Pieter	
Litjens	stort	die	avond	de	eerste	do-
natie	voor	het	nieuwe	Jeugdcultuur-
fonds.	 Hij	 overhandigt	 een	 cheque	
met	daarop	het	geldbedrag	dat	zijn	
gasten	hem	geschonken	hebben	bij	
zijn	 afscheidsreceptie.	 Het	 jeugd-
cultuurfonds	gaat	net	zo	werken	als	
het	jeugdsportfonds.	
Het	 fonds	 zet	 zich	 in	 om	 kinderen	
met	 minder	 draagkrachtige	 ouders	
toch	 mee	 te	 laten	 doen	 aan	 cultu-
rele	 en	 kunstzinnige	 activiteiten.	
Het	 gaat	 om	 de	 leeftijdsgroep	 van	
4	tot	en	met	18	jaar.	Het	Aalsmeer-
se	 jeugdcultuurfonds	 sluit	 zich	 op	
19	 november,	 door	 het	 onderte-
kenen	 van	 een	 franchiseovereen-
komst,	 aan	 bij	 het	 Jeugdcultuur-
fonds	 Nederland.	 Deze	 verbinte-
nis	heeft	allerlei	praktische	voorde-

len	zoals	de	levering	van	een	websi-
te	en	promotiemateriaal.	Wethouder	
cultuur;	Gertjan	van	der	Hoeven:	“Ik	
verwacht	dat	het	Jeugdcultuurfonds	
net	 als	 het	 sportfonds	 duidelijk	 in	
een	behoefte	gaat	voorzien.	Van	het	
jeugdsportfonds	maken	 jaarlijks	 75	
kinderen	gebruik	en	dat	aantal	stijgt	
nog	 steeds.	 Als	 gemeente	 stoppen	
we	jaarlijks	€	8.800,-	in	het	jeugdcul-
tuurfonds.	Maar	 donaties	 zoals	 die	
van	Pieter	Litjens	zijn	en	blijven	na-
tuurlijk	van	harte	welkom.”

Bijeenkomst Cultuurplatform
Op	19	november	vindt	de	vierde	bij-
eenkomst	 van	 het	 Cultuurplatform	
plaats.	 Voor	 het	 Cultuurplatform	
worden	vertegenwoordigers	van	al-
le	 culturele	 instellingen,	 organisa-
ties	 en	 verenigingen	 uitgenodigd.	
Overige	 belangstellenden	 zijn	 ech-
ter	 ook	 van	 harte	 welkom.	 Op	 het	
programma	 staat	 behalve	 de	 op-
richting	 van	 het	 jeugdcultuurfonds	
ook	 een	 presentatie	 van	 het	 loket	
cultuureducatie	Amstelveen.

Lancering van Aalsmeers 
Jeugdcultuurfonds

Aalsmeer	 -	 Op	 woensdag	 21	 no-
vember	komt	wijkoverleg	Stommeer	
bijeen	om	met	de	bewoners	te	pra-
ten	over	een	aantal	voor	de	wijk	be-
langrijke	onderwerpen.	Op	de	agen-
da	staan	ondermeer	de	monumen-
tenstatus	 (wel	 of	 niet)	 van	 de	 Zui-
derkerk	 en	 het	 voorstel	 om	 drie	
wijkraden	samen	te	voegen	tot	één	
wijkoverleg.	Het	gaat	om	de	wijken	

Stommeer,	Hornmeer	en	De	Dorper.	
Hoe	denken	de	bewoners	hierover?	
Overig	 punten:	 Verslag	 werkgroe-
pen	waterhuishouding	en	Seringen-
park	en	stand	van	Zaken	WMO.	Ui-
teraard	wordt	ook	bewoners	de	mo-
gelijkheid	 gegeven	 om	 onderwer-
pen	aan	te	kaarten.	Het	wijkoverleg	
begint	om	19.30	uur	en	is	in	gebouw	
Seringenhorst	in	de	Parklaan.

Wijkoverleg Stommeer over 
Zuiderkerk en samenvoegen

Kinderen van De Wegwijzer 
op bezoek bij wethouder
Aalsmeer	 -	 Op	 7	 november	 klon-
ken	 vrolijke	 kinderstemmen	 in	 het	
gemeentehuis	van	Aalsmeer.	Groep	
6	 van	 basisschool	 De	 Wegwijzer	
kreeg	een	rondleiding	door	het	ge-
meentehuis	en	ging	in	de	raadszaal	
‘in	 debat’	 met	 wethouder	 Rik	 Rol-
leman.	Peter	Boogaard	 van	de	Ge-
meente	 Aalsmeer	 leidde	 de	 kinde-
ren	eerst	rond	in	het	gemeentehuis	
en	uiteraard	mochten	ze	via	de	wen-
teltrap	even	een	kijkje	nemen	op	het	
dak.	 Na	 uitgewaaid	 te	 zijn	 op	 het	
dak	gingen	de	kinderen	in	de	raads-
zaal	 ‘in	 debat’	 met	 de	 wethouder.	
Als	voorbereiding	op	dit	bezoek	aan	
het	gemeentehuis	hadden	alle	kin-
deren	 een	 opstel	 geschreven	 over:	
‘Als	 ik	 wethouder	 was	 onderwijs	
was,	 zou	 ik	 willen	 veranderen…’.	
Hier	 kwamen	 de	 leukste	 ideeën	
naar	 voren,	 zoals	 meer	 speeltuin-
tjes	 bij	 scholen,	 een	 omroepinstal-
latie	in	school	waarmee	de	directeur	
achter	een	microfoon	wat kan	zeg-
gen	zodat	het	in	alle	lokalen	te	ho-
ren	 is	 en	 veel	 meer.	 Er	 waren	 ook	
ideeën	waar	de	gemeente	niet	over	
gaat,	zoals:	meer	speelgoedwinkels	
in	Aalsmeer	en	meer	medewerkers	

in	de	winkels.	Na	het	bespreken	van	
de	 opstellen	 werden	 de	 kinderen	
in	 vier	 aalsmeerse	 politiek	 partijen	
(CDA,	VVD,	Pact	en	AB)	verdeeld	en	
mochten	ze	per	groepje	hun	‘partij’	
standpunt	 verdedigen.	 De	 AB	 kin-
deren	wilden	combinatieklassen	af-
schaffen	en	meer	boeken	op	school.	
De	CDA	kinderen	wilden	 schonere	
toiletten,	kluisjes	op	school	en	een	
beter	schoolplein.	Bij	Pact	wilden	de	
kinderen	meer	ruimte	om	de	school,	
voetbaldoelen	en	dat	het	hek	op	slot	
kan	 en	 de	 VVD	 kids	 wilden	 meer	
aandacht	voor	kinderen	die	moeilijk	
kunnen	 leren.	 Na	 het	 ‘debat’	 won	
het	 voorstel	 over	 de	 voetbaldoelen	
op	 het	 speelplein	 met	 een	 kleine	
meerderheid	(11	kinderen	stemden	
voor	en	10	kinderen	 tegen).	Na	dit	
‘debat’	 mochten	 de	 kinderen	 alle-
maal	een	keer	met	de	voorzittersha-
mer	de	vergadering	sluiten	en	werd	
er	 een	 groepsfoto	 met	 wethouder	
Rik	 Rolleman	 van	 onderwijs	 ge-
maakt.	Voordat	ze	weggingen	kreeg	
ieder	 kind	 nog	 een	 tasje	 mee	 met	
een	aantal	leuke	cadeautjes	van	de	
gemeente	Aalsmeer.

CDA-fractie houdt spreekuur
Aalsmeer	 -	 De	 CDA-fractie	 in	
Aalsmeer	 heeft	 een	 spreekuur	 ge-
introduceerd	 om	 de	 betrokkenheid	
van	 burgers	 bij	 de	 plaatselijke	 po-
litiek	 te	 bevorderen.	 Voorafgaand	
aan	de	fractievergadering	van	dins-
dag	20	november	is	inbreng	moge-
lijk	 over	 de	 Tuinen	 van	 Aalsmeer,	
het	 Beeldkwaliteitsplan	 Parkmeer	,	
Masterplan	 Vrouwentroost,	 Onder-
nemersfonds	 Aalsmeer-Centrum		
en	de	vaststelling	belastingverorde-
ningen.		
Het	 is	 al	 jarenlang	 goed	 gebruik	
dat	de	burger	van	Aalsmeer	via	de	
griffie	 een	 verzoek	 kan	 indienen	

voor	 een	 spreekuur	 van	 de	 geza-
menlijke	 fracties.	Dit	 fractiespreek-
uur	kan	nog	steeds	worden	aange-
vraagd.	 Daarnaast	 merkt	 het	 CDA	
dat	inwoners	van	Aalsmeer	de	frac-
tie	 apart	 wensen	 te	 spreken.	 Aan	
deze	 wens	 wil	 het	 CDA	 Aalsmeer	
graag	 tegemoet	 komen.	 Inwoners	
van	 Aalsmeer,	 die	 over	 bovenge-
noemde	 onderwerpen	 de	 fractie	
willen	spreken	voorafgaand	aan	de	
vergadering	op	20	november	 vanaf	
19.30	uur,	worden	gevraagd	contact	
op	te	nemen	met	de	fractievoorzitter	
van	het	CDA,	Jaap	Overbeek	via	jac-
joverbeek@caiway.nl.

Info over nieuw wensbeeld op 21 november

Oude N201 wordt hele vrije 
busbaan met dorpse invulling
Aalsmeer	-	Er	is	een	nieuw	wens-
beeld	ontwikkeld	voor	de	herinrich-
ting	 van	de	 oude	N201,	 de	Burge-
meester	 Kasteleinweg.	 De	 visie	
zorgt	er	daadwerkelijk	voor	dat	de-
ze	 doorsnijding	 door	 de	 gemeente	
geïntegreerd	wordt	in	het	dorp.	Met	
trots	presenteerden	de	drie	wethou-
ders	 Rik	 Rolleman,	 Ad	 Verburg	 en	
Gertjan	 van	 der	 Hoeven	 afgelopen	
dinsdagmiddag	het	nieuwe	plan	dat	
ruimte	 schept	 en	 voor	 betere	 be-
reikbaarheid	van	alle	centra	en	wij-
ken	gaat	zorg	dragen.	Uitgangspunt	
is	 de	 aanleg	 van	 een	 vrij	 liggende	
busbaan.	 De	 hoogwaardige	 snel-
heidslijn,	 die	 reizigers	 met	 slechts	
enkele	 stops	 en	 zonder	 files	 van	
Utrecht	 tot	 Haarlem	 kan	 brengen,	
is	 een	 grote	 wens	 van	 de	 provin-
cie	 Noord-Holland.	 Volgende	 week	
gaan	 de	 bestuurders	 uit	 Aalsmeer	
om	 de	 tafel	 om	 de	 aanleg,	 ook	 fi-
nancieel,	 mogelijk	 te	 maken.	 Geen	
knip	 dus	 meer,	 geen	 geluidsscher-
men,	maar	twee	busbanen	met	links	
en	 rechts	 drie	 of	 vier	 begeleiden-
de	 rijen	 bomen	 en	 lokale	 voet-	 en	
fietspaden	en	ventwegen.	Een	laan-
structuur	met	een	dorpse	 invulling.	
Ander	verkeer	dan	de	bus	komt	er	
dus	niet	meer	op	de	Burgemeester	
Kasteleinweg.	 Om	 bestemmings-
verkeer	 goed	 af	 te	 kunnen	 wik-
kelen	 zal	 een	 aantal	 maatregelen	
worden	 getroffen	 in	 de	 omliggen-
de	 wegenstructuur,	 zoals	 de	 aan-
leg	van	de	Noordvork	en	een	nieu-
we	weg	in	twee	richtingen	tussen	de	
Noordvork	en	de	Spoorlaan	richting	
de	 Ophelialaan.	 Voor	 de	 aanslui-
ting	 van	 de	 Noordvork	 op	 de	 Bur-
gemeester	 Kasteleinweg	 wordt	 de	
voorkeur	 gegeven	 aan	 een	 T-krui-
sing	boven	een	rotonde.	Daarnaast	
wordt	 onderzocht	 of	 het	 baanvak-
viaduct	 gesloopt	 kan	 worden,	 zo-

dat	er	een	gelijkvloerse	kruising	met	
het	nieuwe	wegvak	op	deze	plaats	
kan	komen.	Het	nieuwe	wensbeeld	
is	ontwikkeld	door	Palmbout	Urban	
Landscapes.	 Als	 belangrijkste	 uit-
gangspunt	 werd	 meegegeven	 het	
aaneensmeden	 van	 de	 twee	 helf-
ten	van	Aalsmeer.	Volgens	de	wet-
houders	 is	 aan	deze	 ‘eis’	 goed	ge-
hoor	 gegeven.	 “Het	 nieuwe	 wens-
beeld	 wordt	 breed	 door	 het	 colle-
ge	gedragen”,	aldus	wethouder	Rik	
Rolleman.	 In	 de	 visie	 worden	 ook	
woonadressen	aan	de	Burgemees-
ter	Kasteleinweg	gemaakt.	Hiervoor	
zijn vier deelprojecten ingedeeld.
Het	bestemmingsverkeer	dat	via	de	
Aalsmeerderbrug	in	Aalsmeer	komt,	
wordt	via	de	Van	Cleeffkade	en	Sta-
tionsweg,	 de	Oosteinderweg	en	de	
Noordvork	 volgens	 de	 bestuurders	
evenwichtig	verdeeld	over	het	lokale	
netwerk.	 “De	 Stommeerweg	 wordt	
niet	 drukker”,	 meldt	 wethouder	 Ad	
Verburg.	 “Kritisch	 punt	 is	 nog	 de	
J.P.	Thijsselaan	vanwege	de	Noord-
vork.”	Om	alle	inwoners	te	informe-
ren	wordt	op	woensdag	21	novem-
ber	 een	 uitgebreide	 informatiebij-
eenkomst	gehouden	over	het	nieu-
we	wensbeeld.	Vanaf	19.00	uur	zijn	
belangstellenden	welkom	in	het	ge-
meentehuis.	 De	 eerste	 bespreking	
in	het	Beraad	is	gepland	op	21	janu-
ari	en	besluitvorming	kan	plaatsvin-
den	op	14	februari	in	de	Raad.	Ove-
rigens	gaat	voorlopig	de	eerste	spa-
de	 nog	 niet	 de	 grond	 in.	 Ondanks	
dat	 vanaf	 volgend	 jaar	 de	 Water-
wolftunnel	 open	 gaat	 voor	 verkeer,	
mag	niet	aangevangen	worden	met	
het	nieuwe	dorpsbeeld.	“We	mogen	
pas	 beginnen	 van	 de	 provincie	 als	
het	hele	tracé	af	is,	dus	vanaf	2015”,	
besluit	wethouder	Ad	Verburg.	

Door Jacqueline Kristelijn

Kudelstaart - Op	 dinsdag	 6	 no-
vember	 is	 in	 een	 tweetal	 auto’s	 in	
Kudelstaart	ingebroken.	Uit	de	bei-

de	 Audi’s	 is	 het	 navigatiesysteem	
gestolen.	De	dieven	hebben	 ruiten	
van	de	wagens	ingeslagen.

Navigatiesysteem uit auto’s weg

Aalsmeer	 -	 Afgelopen	 donderdag	
8	 november	 mocht	 de	 winnende	
groep	van	de	Jozefschool	hun	prijs	
komen	 ‘verzilveren’	 die	 zij	 hadden	
gewonnen	 tijdens	 het	 ‘Bouw	 een	
Bootje’	op	het	Nationaal	Regenboo-
gevenement.	 De	 prijs	 bestond	 uit	
een	bezoek	aan	Koninklijke	De	Vries	
Scheepsbouw	en	een	lunch	bij	The	
Beach.De	 kinderen	 genoten	 met	
volle	 teugen	van	het	bezoek	bij	De	
Vries.	Ze	waren	erg	onder	de	indruk	
van	de	grote	hallen	en	werkplaatsen	
bij	 de	 scheepswerf.	 Ze	 vroegen	 de	
rondleiders	de	oren	 van	het	hoofd.	
Aan	 het	 einde	 van	 de	 rondleiding	
konden	ze	zelfs	nog	een	net	te	wa-
ter	 gelaten	 superjacht	 bekijken	 en	
nieuwsgierig	als	ze	waren	wilden	ze	
allemaal	 graag	 weten	 wat	 de	 boot	
kostte.	 De	 bewaking	 die	 rondliep	
vanwege	dit	grote	jacht,	kon	ook	re-
kenen	op	grote	belangstelling.	Wet-
houder	 van	 der	 Hoeven	 feliciteer-
de	de	kinderen	van	de	Jozefschool	
met	 het	 winnen	 van	 de	 prijs	 voor	
het	mooiste	bootje.	Gertjan	van	der	
Hoeven	 is	 als	 wethouder	 recreatie	
en	toerisme	betrokken	bij	het	Natio-
naal	Regenboogevenement.	Dit	jaar	
is	deze	nationale	zeilwedstrijd	in	de	
Regenboogklasse	 voor	 de	 tweede	
keer	gehouden.	Op	de	wal	worden	
tijdens	 dat	 evenement	 ook	 allerlei	

activiteiten	 georganiseerd.	 Nieuw	
dit	 jaar	 was	 het	 ‘Bouw	 een	 Bootje’	
voor	leerlingen	van	alle	groepen	ze-
ven	 in	 Aalsmeer,	 een	 initiatief	 van	
Koninklijke	De	Vries	Scheepsbouw.	
De	groep	van	de	Jozefschool	heeft	
toen	 de	 mooiste	 boot	 gebouwd	 en	
daarom	 werden	 zij	 uitgenodigd	 bij	
De	 Vries.	 Gertjan	 van	 der	 Hoeven:	
“Bouw	een	Bootje	is	een	groot	suc-
ces	gebleken.	Niet	alleen	de	kinde-
ren	 waren	 enthousiast,	 maar	 ook	
de	scholen	en	de	betrokken	mede-
werkers	van	De	Vries	waren	erg	en-
thousiast.	Het	doel	om	kinderen	van	
groep	 zeven	 in	 aanraking	 te	 bren-
gen	 met	 technisch	 onderwijs	 is	
ruimschoots	 gehaald.	 Vrijdagavond	
23	november	is	de	openbare	veiling	
van	de	bootjes	in	The	Beach.	Alle	in-
woners	en	ondernemers	van	de	ge-
meente	worden	van	harte	uitgeno-
digd	om	mee	 te	bieden	op	de	 tien	
praampjes.	De	opbrengsten	van	de	
veiling	worden	gebruikt	om	voor	de	
leerlingen	 van	 groepen	 zeven	 en	
acht	van	alle	Aalsmeerse	basisscho-
len	lesmateriaal	te	kopen	op	het	ge-
bied	 van	 technisch	 onderwijs.	 Dus	
de	opbrengst	komt	de	leerlingen	en	
de	scholen	ook	weer	ten	goede.”	Sa-
men	met	de	kinderen	hoopt	de	wet-
houder	 op	 een	 hoge	 opbrengst	 bij	
de	veiling	van	de	bootjes.

Openbare veiling 23 november
Winnaars ‘Bouw een Bootje’ op 
bezoek bij scheepswerf De Vries

Wijkoverleg in de Hornmeer 
Aalsmeer	 -	 Donderdagavond	 22	
november	 is	er	weer	wijkoverleg	in	
de	Hornmeer.	 In	het	buurthuis	aan	
de	Roerdomplaan	3	kunnen	bewo-
ners	 vanaf	 19.30	 uur	 zaken	 aan-
kaarten	over	de	Hornmeer	die	hen	
na	aan	het	hart	liggen.	In	het	over-
leg	met	andere	bewoners	wordt	ge-
keken	of	en	hoe	er	aan	een	oplos-
sing	of	informatie	gewerkt	kan	wor-
den.	Verder	wordt	deze	avond	bijge-
praat	 over	 diverse	 lopende	 projec-
ten,	onder	andere	Waterplan,	West-
einderpaviljoen	 en	 het	 Hornmeer-
park.	 Iedereen	 is	 welkom	 met	 zijn	
ideeën	 en	 suggesties.	 De	 volledi-

ge	agenda	wordt	enkele	dagen	voor	
de	 vergadering	 op	 de	 website	 van	
de	wijkraad	(http://www.wijkraden-
aalsmeer.nl)	gezet.	

De	 wijkraad	 is	 op	 zoek	 naar	 be-
stuursleden.	 Wilt	 u	 zich	 inzetten	
voor	de	 leefbaarheid	 van	de	Horn-
meer	 en	 meedenken	 over	 de	 toe-
komst	van	de	Hornmeer?	Een	uurtje	
per	 maand	 is	 al	 genoeg.	 Vraag	 in-
formatie	bij	Irene	Keessen	via	0297-
324079,	stuur	een	e-mail	naar	wijk-
raadhornmeer@hotmail.com	of	een	
briefje	 naar	 Meervalstraat	 4,	 1431	
WG	Aalsmeer.	
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Zijdstraat nieuwe winkel rijker: 
Jaimie’s mode & accessoires
Aalsmeer	 -	 Op	 nummer	 49	 in	 de	
Zijdstraat	 is	 sinds	 afgelopen	 za-
terdag	 een	 gezellige,	 nieuwe	 win-
kel	 gevestigd.	 Het	 is	 de	 uitgeko-
men	droom	van	 jonge	onderneem-
ster	Jaimie	Verheul.	De	drieëntwin-
tigjarige	Jaimie	is	de	dochter	van	El-
len,	 die	 met	 haar	 damesmodezaak	
True	Fashion	een	tijd	terug	naar	de	
overkant	 is	 verhuisd.	 “Het	 was	 nu	
of	nooit,	want	het	pand	stond	 toch	
leeg”,	 aldus	 Jaimie.	 En	 zij	 vervolgt:	
“Mijn	vader	Ruud	heeft	in	twee	we-
ken	tijd	de	verbouwing	op	zich	ge-
nomen.	Er	is	een	nieuwe	vloer	in	ge-
komen	 en	 alle	 steigerhouten	 meu-
beltjes	 heeft	 hij	 zelf	 gemaakt.	 De	
kast	en	koffietafel,	die	 in	mijn	win-
kel	staan,	zijn	uit	de	erfenis	van	mijn	
oma	die	een	maand	geleden	helaas	
is	overleden.	Zo	 is	 ze	er	 toch	altijd	
een	beetje	bij.”	Een	echt	 familiebe-
drijf	dus.	Tijdens	de	opening	trok	de	
uitnodigende	 ballonnenboog	 bo-
ven	 de	 voordeur	 opvallende	 veel	
nieuwsgierige	 klanten.	 Zij	 konden	
op	 die	 dag	 ballonnen	 knallen:	 met	
een	speldenprik	kwam	er	een	leuke	
kortingsbon	uit	rollen.	

Exclusieve cadeautjes
De	huiselijke	sfeer	is	het	visitekaart-
je	 van	 de	 leuke	 winkel.	 Er	 is	 kle-
ding	 te	 vinden	 voor	 meiden	 vanaf	

de	middelbare	 school	 leeftijd.	 “Van	
maat	XS	tot	en	met	XL	hangt	er	tus-
sen.	 Winterjassen,	 feestjurkjes,	 tu-
nieks,	 vesten	 en	 broeken.	 Spijker-
broeken	 van	 het	 merk	 Mavi,	 Jac-
ky	 Luxury	 kleding	 en	 de	 gewilde	
hemdjes	 van	 Kiki	 Riki.”	 In	 de	 twee	
ruime	paskamers	kan	naar	harten-
lust	gepast	worden.	

Daarnaast	 veel	 sjaals,	 tassen,	 por-
temonnees,	 sieraden	en	 Ikki	horlo-
ges	 in	 de	 moderne	 kleuren	 goud,	
rosé	en	zilver.	Verder	zijn	er	woon-
accessoires	 te	 vinden,	 zoals	 boed-
dha	 beeldjes,	 servetten,	 diverse	
kaarsen	met	standaards	en	een	uit-
gebreid	servies	aanbod	van	de	col-
lectie	 Blond	 Amsterdam.	 “In	 mijn	
winkeltje,	 die	 ik	 naar	 eigen	 smaak	
en	 stijl	 heb	 ingericht,	 is	 echt	 voor	
een	ieder	wat	te	vinden.	
Ik	 doe	 zelf	 wekelijks	 de	 inkoop	 en	
pak	 cadeautjes	 op	 een	 leuke	 ma-
nier	 in.	 Er	 is	 ook	 een	 babyhoek-
je	 met	 schattige	 aparte	 presentjes.	
Kom	gewoon	maar	eens	bij	me	kij-
ken.	De	koffie	staat	klaar!”	De	ope-
ningstijden	 zijn	 van	 dinsdag	 tot	 en	
met	donderdag	van	half	tien	tot	half	
zes,	vrijdag	van	tien	tot	acht	uur	en	
op	zaterdag	van	tien	tot	vier	uur.	

Door Miranda Gommans 

Aalsmeerse dorpsglossy 
Pieter vandaag verspreid
Aalsmeer	 -	 Vandaag	 verschijnt	
de	 Aalsmeerse	 dorpsglossy	 ‘Pie-
ter’.	 Het	 luxe	 magazine	 wordt	 deze	
week	huis	aan	huis	in	Aalsmeer	en	
Kudelstaart	 verspreid,	 ofwel	 tege-
lijk	met	de	Nieuwe	Meerbode	ofwel	
los	daarvan.	Het	eerste	nummer	van	
de	Pieter	heeft	Mike	van	der	Laarse,	
één	van	de	sponsors,	afgelopen	vrij-
dagavond	op	de	ondernemersavond	
in	Crown	Studio’s	Aalsmeer	officieel	
aan	Pieter	Litjens	overhandigd.	

De	eenmalige	dorpsglossy	draait	in	
eerste	instantie	om	Litjens,	die	op	20	
september	 zijn	 burgemeesterschap	
inruilde	 voor	 het	 Tweede	 Kamer-
lidmaatschap	 van	 de	 VVD.	 De	 on-
orthodoxe	wijze	waarop	hij	 zich	de	
afgelopen	 vijf	 jaar	 als	 burgemees-
ter	aan	Aalsmeer	heeft	gemanifes-
teerd,	 is	 de	 directe	 aanleiding	 ge-
weest	voor	het	maken	van	het	ma-
gazine.	Maar	de	vier	initiatiefnemers	
Han	 Carpay,	 Peter	 Cocu,	 Ilse	 Zet-
hof	en	Cor	Zomer	hebben	er	voor-
al	iets	van	willen	maken	waar	zoveel	
mogelijk	 Aalsmeerders	 plezier	 aan	
kunnen	beleven.	Zo	staan	er	 inter-
views	in	met	bekende	inwoners,	zo-

als	Lenie	van	der	Meer	en	Stefanie	
van	Vliet,	en	zijn	er	foto’s	te	zien	van	
Aalsmeerse	mensen	en	Aalsmeerse	
plekken.	 Verder	 hebben	 tientallen	
bekende	 en	 onbekende	 plaatsge-
noten	een	eigen	bijdrage	geleverd,	
onder	wie	Dick	Venema,	Truus	Ou-
dendijk,	 Jacqueline	 Kristelijn,	 The-
odore	 van	 Houten	 en	 Erik	 van	 It-
terzon.	 Daarnaast	 hebben	 vele	 lo-
kale	 fotografen	 meegewerkt,	 zo-
als	Arjen	Vos,	Patrick	Spaander,	As-
trid	Mulder,	Monic	Persoon	en	Me-
rel	Meijdam.	De	Pieter	 is	 een	puur	
Aalsmeerse	glossy	geworden,	zoals	
de	 initiatiefnemers	 dat	 beoogden.	
Dat	het	blad	van	de	grond	kon	ko-
men	en	gratis	kan	worden	verspreid,	
is	 te	 danken	 aan	 tientallen	 loka-
le	 adverteerders	 en	 sponsors.	 Om-
dat	de	Pieter	zonder	hun	financiële	
steun	 onmogelijk	 had	 kunnen	 ver-
schijnen,	 is	 gekozen	 voor	 presen-
tatie	 van	 de	 Pieter	 op	 de	 feestelij-
ke	avond	van	de	ondernemingsver-
kiezingen.	 Op	 de	 afscheidsreceptie	
van	Litjens	op	19	september	was	dat	
al	aangekondigd.	De	eerste	reacties	
op	de	dorpsglossy	afgelopen	vrijdag	
waren	lovend.

Mike van der Laarse laat Pieter Litjens vrijdagavond de dorpsglossy zien.

Superjacht verlaat Aalsmeer!
Aalsmeer	 -	 Om	 kwart	 voor	 zes	 in	
de	 ochtend	 van	 vrijdag	 9	 novem-
ber	is	het	superjacht	van	Steve	Jobs,	
de	 vorig	 jaar	 overleden	 mede-op-
richter	 van	 Apple,	 vertrokken	 uit	
Aalsmeer.	De	boot	met	de	naam	‘Ve-
nus’,	die	ruim	anderhalve	week	ge-
leden	 te	water	werd	gelaten	 in	bij-
zijn	 van	 zijn	 vrouw	 en	 kinderen	 bij	
Koninklijk	 scheepsbouwbedrijf	 De	
Vries	 is	 nu	 op	 weg	 naar	 Amerika.	
Het	schip	 is	zo’n	zeventig	 tot	 tach-
tig	meter	 lang.	Op	het	voordek	be-
vindt	zich	een	groot	zonneterras	met	
jacuzzi.	De	besturing	 van	het	 jacht	
gebeurt	vanaf	zeven	27	 inch	 iMacs	

in	 de	 stuurhut.	 De	 mede-oprichter	
van	Apple	 is	samen	met	de	Franse	
ontwerper	Philippe	Starck	jaren	be-
zig	geweest	met	het	ontwerpen	van	
het	 jacht.	 Het	 ontwerpen	 en	 bou-
wen	 van	 het	 schip	 heeft	 bij	 elkaar	
zes	jaar	geduurd.	
De	 doorvaart	 van	 de	 brug	 over	 de	
Ringvaart	 was	 nipt	 breed	 genoeg	
om	‘Venus’	naar	huis	te	kunnen	ver-
slepen,	 laat	 de	 foto	 van	 Mattijs	 te	
Riele	zien.	De	foto	is	genomen	vanaf	
een	hoogwerker.	 “Ik	had	het	geluk	
dat	ik	mee	kon	in	een	hoogwerker”,	
laat	 de	 amateurfotograaf	 enthousi-
ast	weten.

Wintersport occasionbeurs bij 
Intersport DUO Uithoorn
Uithoorn -	Van	22	november	tot	en	
met	 1	 december	 organiseert	 Inter-
sport	DUO	wederom	de	welbeken-
de	wintersport-occasionbeurs	 in	fi-
liaal	Uithoorn.	Tien	dagen	lang	wor-
den	 gebruikte	 ski’s,	 skischoenen,	
snowboards	 en	 snowboardschoe-
nen	 te	koop	aangeboden.	Ook	aan	
particulieren	wordt	de	mogelijkheid	
geboden	 om	 wintersportmateriaal	
op	deze	beurs	 te	 koop	aan	 te	bie-
den.	Alleen	technisch	veilig	materi-
aal	 (geen	 kleding)	 kan	 worden	 in-
gebracht	 tot	 en	 met	 21	 november	
bij	 Intersport	 DUO	 aan	 de	 Zijdel-
rij	7	 in	Uithoorn	 (0297-560329).	Na	

controle	 op	 veiligheid	 van	 het	 ma-
teriaal	wordt	door	de	medewerkers,	
in	overleg	met	u,	de	vraagprijs	be-
paald.	 Verkocht	 materiaal	 zal	 wor-
den	 uitgekeerd	 in	 waardebonnen.	
Intersport	DUO	brengt	verder	geen	
provisie	in	rekening.	

Naast	 het	 occasionmateriaal	 vindt	
u	 tijdens	 de	 beurs	 vele	 aantrekke-
lijke	wintersportaanbiedingen,	zoals	
skikleding	 en	 -accessoires,	 ski-	 en	
snowboardsets	 en	 schaatsen.	 Bo-
vendien	kunt	u	nu	nog	gebruik	ma-
ken	van	een	 laagseizoenkorting	op	
ski-	of	snowboard	onderhoud.

Hollands Kaascentrum op de markt 
Geheim achter Boeren Meshanger
Aalsmeer	-	Net	buiten	Dronten	ligt	
boerderij	 De	 Polderzoom	 van	 boer	
Ard	Van	Wees	 (in	2011	nog	verko-
zen	 tot	Held	van	de	Smaak	van	de	
provincie	Flevoland).	Hier	wordt	de	
Boeren	Meshanger	kaas	bereid	vol-
gens	traditioneel	familierecept.	Hol-
land	Kaascentrum	is	al	jaren	de	trot-
se	 verkoper	 van	 deze	 mooie	 kaas.	
Kaasboerderij	 De	 Polderzoom	 is	 in	
1970	 opgericht	 door	 Bart	 en	 Will	
van	Wees.	Zij	hadden	een	bedrijf	in	
Aalsmeer,	 maar	 dat	 moest	 wijken	
voor	de	bouw	van	de	nieuwe	bloe-
menveiling.	Voordat	hun	zoon	Ard	in	
1988	ook	in	het	bedrijf	kwam,	was	er	
al	sprake	van	een	groot	bedrijf	met	
koeien,	schapen	en	varkens.	Gelijk-
tijdig	 met	 de	 komst	 van	 Ard	 werd	
ook	 het	 akkerbouwbedrijf	 van	 de	
buurman	overgenomen.	Sinds	2000	
heeft	 Ard	 van	 Wees	 de	 dagelijkse	
leiding	over	het	bedrijf.	
Ard	 bereidt	 6	 dagen	 in	 de	 week	
de	 Boeren	 Meshanger,	 een	 unieke	
kaas	die,	zoals	de	naam	al	doet	ver-
moeden,	zo	smeuïg	is	dat	hij	aan	het	
mes	blijft	hangen.	Het	geheim	ach-
ter	 deze	 kaas	 is	 niet	 in	 één	 zin	 te	
omschrijven.	Het	begint	bij	de	melk	
van	 Boer	 Ard	 zijn	 eigen	 koeien,	 of	

‘dames’	zoals	hij	ze	noemt,	als	teken	
van	respect.	Ze	grazen	zomers	in	de	
wei,	zoals	het	hoort.	En	op	die	Fle-
volandse	kleigrond	daar	ligt	de	ba-
sis	voor	de	 lekkere	Hollandse	melk	
waarvan	Boer	Ard	zelf	zijn	kaas	be-
reid.	Hiervoor	gebruikt	hij	een	spe-
ciaal	 zuursel	 dat	 samen	 met	 de	
handmatige	bereiding	zorgt	voor	de	
unieke	smaak.	Na	de	traditionele	rij-
ping	op	houten	planken	is	de	Boe-
ren	Meshanger	perfect	op	smaak	en	
gaat	 hij	 richting	 Holland	 Kaascen-
trum	 om	 te	 worden	 verkocht.	 Ben	
en	Bob	den	Hollander	 staan	onder	
de	 vlag	 van	 Holland	 Kaascentrum	
op	de	markt	in	Aalsmeer.	Zij	zijn	er	
trots	 op	 om	 zo’n	 mooie	 streekspe-
cialiteit	 te	 mogen	 verkopen.	 “De	
smaak	 is	uniek	en	nergens	mee	 te	
vergelijken,	 een	 echte	 ambachtelij-
ke	kaas.	Om	iedereen	te	laten	mee-
genieten	van	deze	kaas,	nodigen	wij	
de	 Aalsmeerders	 uit	 om	 te	 komen	
proeven	 op	 de	 markt.	 Deze	 week	
is	de	Boeren	Meshanger	daarnaast	
extra	scherp	geprijsd.”	aldus	Bob	en	
Ben.	Holland	Kaascentrum	staat	el-
ke	dinsdag	op	de	markt	in	Aalsmeer.	
Kom	 gezellig	 een	 kijkje	 nemen	 en	
vooral	proeven!

Interieurs voor iedere beurs 
bij ‘De dochter van Mies’
Uithoorn	-	Het	Oude	Dorp	is	weer	
een	passende	winkel	rijker,	te	weten	
‘De	dochter	van	Mies’,	wat	staat	voor	
een	bijzondere	woonwinkel	met	ca-
deaus	en	interieuradvies.	Afgelopen	
zaterdag	opende	de	winkel,	waar	je	
een	typisch	gezellige	huiselijke	sfeer	
proeft,	aan	de	Schans	23	haar	deu-
ren.	Irene	en	Daniëlle	de	Meijer	vor-
men	 de	 stuwende	 krachten	 ach-
ter	deze	woonwinkel	waar	u	terecht	
kunt	 voor	 allerhande	 leuke	 woon-
accessoires,	 meubelen,	 verlichting,	
vloerkleden,	 behang,	 raamdecora-
ties	 en	 (merk)verf,	 ja	 zelfs	 tot	 een	
complete	woninginrichting	aan	toe.	
Alles	 onder	 één	 dak	 en	 één	 aan-
spreekpunt,	dat	is	wel	zo	handig	en	
prettig.	Maar	het	 is	 tevens	een	ca-
deauwinkel,	 waar	 u	 ook	 ‘kraamca-
deautjes’	 kunt	 uitzoeken.	 Die	 wor-
den	op	een	zodanige	manier	voor	u	
ingepakt	 dat	 u	 echt	 iets	 feestelijks	
cadeau	 geeft	 aan	 iemand.	 Bij	 ‘De	
dochter	van	Mies’	kan	men	boven-
dien	deskundig	advies	krijgen	over	
hoe	men	de	woning	in	kleurstelling,	
gezellig	en	doordacht	kan	inrichten.	
Dit	onder	het	motto:	‘wij	hebben	in-
terieurs	 voor	 iedere	 beurs’.	 Aan	 de	
hand	 van	 een	 van	 te	 voren	 door	
de	 opdrachtgever	 bepaald	 budget	
wordt	 het	 interieur	 ontworpen.	 Het	
advies	is	overigens	niet	gratis.	Maar	
dat	wordt	via	een	cadeaubon	weer	
in	 mindering	 gebracht	 op	 het	 be-
drag	van	goederen	als	men	die	in	of	
naar	aanleiding	van	bestellingen	via	
de	winkel	aanschaft.	Daniëlle	is	een	
expert	in	het	ontwerpen	van	woon-
interieurs	en	kan	uw	ideeën	visuali-
seren	 in	 2D	en	3D	ontwerpen,	 van	
schets	tot	visuele	realisatie.	Daarbij	
kan	er	zelfs	een	filmpje	worden	ge-
maakt	waarbij	u	door	uw	eigen	huis	

loopt	met	het	nieuw	ontworpen	 in-
terieur!	En	als	u	eenmaal	alles	naar	
uw	 zin	 hebt	 uigezocht	 kan	 de	 wo-
ning	 ook	 nog	 eens	 daadwerkelijk	
voor	u	worden	ingericht.	Daarbij	zijn	
alle	 woonaccessoires	 en	 decora-
ties	 tijdelijk	voorzien	van	een	prijs-
kaartje.	De	opdrachtgever	heeft	dan	
twee	weken	de	tijd	om	bepaalde	de-
len	 van	het	 interieur	 te	 accepteren	
of	te	weigeren.	Overigens	kan	men	
het	interieur	ook	in	fases	(laten)	in-
richten	of	 er	 advies	over	 inwinnen.	
Al	met	al	een	bijzondere	winkel.	Een	
winkel	overigens	ook	met	best	een	
excentrieke naam. “Het was nog
niet	zo	simpel	om	een	naam	te	be-
denken.	Omdat	Daniëlle	de	 feitelij-
ke	eigenaresse	van	de	winkel	is	ge-
worden	en	haar	vader	Michel	heet,	
maar	doorgaans	vaak	met	de	afkor-
ting	 ’Mich’	(Mies)	wordt	aangeroe-
pen,	hebben	we	die	twee	begrippen	
bij	elkaar	gebracht	en	is	het	dus	‘De	
dochter	 van	 Mies’	 geworden,”	 ver-
telt	 Irene	 enthousiast.	 Samen	 met	
Daniëlle	 popelt	 zij	 van	 verlangen	
hun	nieuwe	woonwinkel	te	presen-
teren	 en	 hun	 klanten	 persoonlijke	
aandacht	en	service	te	verlenen.	

Daniëlle:	 “Iedereen	 is	 bij	 ons	 wel-
kom,	ook	als	men	gewoon	nieuws-
gierig	is	of	bij	ons	inspiratie	wil	op-
doen	om	thuis	een	leeg	hoekje	op	te	
vullen	of	ideeën	heeft	het	bestaande	
interieur	op	te	leuken.”	Meer	weten?	
Kijk	 dan	 vooral	 ook	 op	 de	 websi-
te	 www.dedochtervanmies.nl.	 Ope-
ningstijden:	dinsdag	tot	en	met	don-
derdag	van	10.00	tot	18.00	uur,	vrij-
dag	van	10.00	tot	21.00	uur	en	zater-
dag	van	10.00	 tot	17.00	uur.	Maan-
dag	is	de	winkel	gesloten.	Telefoon-
nummer	is	0297-267076.

Turnheld Epke Zonderland 
te gast bij Intermat
Mijdrecht - Niet	minder	dan	Olym-
pisch	kampioen	turnen	aan	de	rek-
stok	Epke	Zonderland	 (26)	was	af-
gelopen	 dinsdagavond	 het	 mid-
delpunt	 van	 de	 belangstelling	 tij-
dens	 een	 VIP-avond	 bij	 Intermat	
Mijdrecht,	speciaalzaak	in	keukens,	
tegels	en	badkamers.	Epke	was	daar	
omdat	hij	werd	gehuldigd	vanwege	
zijn	uitzonderlijke	sportprestatie	dit	
jaar	 op	 de	 Olympische	 Spelen.	 In-
termat	is	één	van	de	vijf	hoofdspon-
sors	van	Epke.	De	VIP-avond	stond	
tevens	in	het	teken	van	de	Design-
week	die	 Intermat	 organiseert.	 Be-
halve	 het	 nagenoeg	 voltallige	 be-
drijfspersoneel	 van	 maakten	 leve-
ranciers	 en	 andere	 (zaken)relaties	
met	 hun	 kinderen	 deel	 uit	 van	 het	
gezelschap.	Tijdens	de	huldiging	gaf	
Intermat	directeur	Jan	Jaap	van	der	
Neut	aan	dat	zijn	bedrijf	Epke	twee	
jaar	heeft	gesponsord.	Mede	daar-
door	heeft	Epke	bijzondere	presta-
ties	op	sportgebied	kunnen	verrich-
ten	 waarvoor	 hij	 alle	 bewondering	
en	 respect	 verdient.	 In	 een	 vraag-
gesprek	 met	 Van	 der	 Neut	 vertel-
de	Epke	hoe	hij	 vanaf	de	 intensie-
ve	trainingen	met	het	spanningsveld	
is	omgegaan	tot	het	moment	suprê-
me	aan	de	rekstok.	En	dan	moet	het	
in	enkele	minuten	gebeuren,	alles	of	
niets,	maar	het	werd	goud!	Epke	zei	
ook	dat	het	steeds	moeilijker	wordt	
een	 balans	 te	 vinden	 tussen	 trai-
ningen	en	zijn	studie	geneeskunde.	
Volgend	jaar	 is	hij	zover	dat	hij	co-
assistent	 arts	wordt.	Maar	 in	okto-
ber	is	er	ook	het	WK	turnen	in	Ant-
werpen.	 Inmiddels	 heeft	 Epke	 tot	
verrassing	 van	 iedereen	 zelfs	 een	

vierde	 vluchtelement	 toegevoegd	
aan	 zijn	 oefening	 aan	 de	 rekstok.	
Dat	is	nog	nooit	gebeurd	in	de	we-
reld	van	het	turnen	aan	de	rekstok.	
Zoals	drie	elementen	al	uniek	waren	
waarmee	 hij	 zijn	 gouden	 medaille	
won.	“Ik	ga	dat	extra	vluchtelement	
niet	 toevoegen	 aan	 mijn	 oefening.	
Ik	heb	er	bijna	vijf	jaar	over	gedaan	
om	 de	 drie	 vluchtelementen	 onder	
de	knie	te	krijgen.	Dat	is	wel	gelukt,	
maar	ik	vind	dat	ik	dat	nog	niet	he-
lemaal	vlekkeloos	uitvoer.	Dat	wil	ik	
nog	 perfectioneren.	 Bovendien	 le-
vert	 dat	 extra	 element	 slechts	 een	
tiende	van	een	punt	extra	op.	

Met	 alle	 kans	 dat	 je	 het	 niet	 redt”,	
aldus	 Epke.	 Vanzelfsprekend	 wer-
den	de	opname	van	zowel	zijn	gou-
den	 oefening	 als	 het	 trainingsge-
deelte	met	de	vier	vluchtelementen	
op	een	groot	scherm	 in	de	hal	van	
de	 showroom	 nog	 een	 (paar)	 keer	
getoond.	Vanwege	zijn	uitzonderlij-
ke	 prestaties	 mocht	 Epke	 uit	 han-
den	van	Jan	Jaap	van	der	Neut	een	
‘bonus’	in	ontvangst	nemen,	gesym-
boliseerd	door	een	grote	cheque	ter	
waarde	 van	 26.500	 euro.	 Dat	 be-
drag	mag	hij	bij	 Intermat	besteden	
voor	 de	 inrichting	 van	 zijn	 woning.	
Vervolgens	 zette	 Epke	 zich	 aan	 ta-
fel	waar	hij	posters	met	daarop	een	
turnfoto	van	hemzelf	signeerde	voor	
belangstellende	 kinderen	 en	 vol-
wassenen.	Natuurlijk	was	er	ook	de	
gelegenheid	samen	met	hem	op	de	
foto	te	gaan.	Aldus	was	het	voor	alle	
aanwezigen	een	bijzonder	geslaag-
de	avond.	Dat	gebeurde	toch	maar	
weer	mooi	in	Mijdrecht!

Olympisch kampioen Epke Zonderland mag van Intermat directeur Jan Jaap 
van der Neut als extra beloning voor zijn gouden medaille voor 26.500 euro 
bij het bedrijf besteden.
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Jubileum vogelshow groots!
Aalsmeer	 -	 De	 Vogelvrienden	
Aalsmeer	organiseerde	in	de	herfst-
vakantie	een	geweldige	vogelshow.	
De	 Vogelvrienden	 bestaan	 dit	 jaar	
60	jaar	en	dit	jubileum	is	op	groot-
se	wijze	gevierd.	Zestig	jaar	geleden	
begon	de	vereniging	met	een	viertal	
vogelliefhebbers	en	gelijk	werd	ook	
een	 vogelshow	 georganiseerd.	 De-
ze	werd	gehouden	 in	 een	 zaal	 van	
de	 voormalige	 bloemenveiling	 CAV	
in	het	centrum.	Een	hele	happening,	
al	 het	 tentoonstellingsmateriaal,	
stellingen	 en	 vogelkooitjes	 werden	
naar	boven	gebracht	via	een	draai-
trap.	Na	 vele	 jaren	 in	de	bloemen-
veiling	de	tentoonstelling	gehouden	
te	 hebben,	 is	 de	 vereniging	 verder	
gegaan	 in	het	Parochiehuis	aan	de	
Gerberastraat,	 waar	 ook	 vele	 jaren	
is	 doorgebracht.	 Zowel	 het	 vijf	 en	
twintig	als	het	veertig	jarig	jubileum	
is	hier	gevierd.	Eind	 jaren	negentig	
verhuisden	 de	 Vogelvrienden	 naar	
buurthuis	Hornmeer,	maar	al	gauw	
bleek	de	 zaal	 te	klein	 voor	de	 ten-
toonstelling.	Het	vijftig	jaar	jubileum	
is	 groots	 gevierd	 in	 Wellantcollege	
de	 Groenstrook	 in	 de	 J.P.	 Thijssel-
aan.	Deze	 ruimte	bleek	ook	al	snel	
te	klein	te	zijn	en	de	volgende	ver-
huizing	was	naar	het	Wellantcollege	
MBO	 in	 de	 Linnaeuslaan.	 Een	 ge-
weldige	ruimte,	vinden	alle	leden	en	
hier	is	het	zestig	jarig	jubileum	riant	
gevierd.	De	opening	op	donderdag-
avond	werd	verricht	door	de	heer	H.	
Marines,	oud	voorzitter	van	de	Ne-
derlandse	 Bond	 voor	 Vogelliefheb-
bers	 voor	 zo’n	90	aanwezige	 leden	
en	gasten.	Na	de	openingswoorden	
zijn	prijzen	uitgereikt	aan	de	hoofd-
prijswinnaars.	 Algemeen	 kampioen	
in	 de	 categorie	 kanaries	 is	 met	 93	
punten	de	heer	R.	Brune	geworden.	
Algemeen	 kampioen	 bij	 de	 tropen	
met	93	punten	is	de	heer	C.P.	Baltus	
geworden	 en	 algemeen	 kampioen	

bij	 de	 kromsnavels	 met	 92	 punten	
mag	 de	 heer	 J.T.M.	 Beijk	 zich	 een	
jaar	noemen.	Het	bondskruis	is	ook	
uitgereikt	aan	de	heer	W.	Voogt	met	
een	 zebravink	 van	 92	 punten.	 Ook	
de	 jeugd	 was	 zichtbaar	 aanwezig	
met	31	vogels,	 zowel	kanaries,	 tro-
pen	als	kromsnavels.	Door	de	heer	
H.	Marines	werden	de	jeugdkampi-
oen	eveneens	naar	voren	geroepen	
op	 hun	 behaalde	 de	 prijs	 in	 ont-
vangst	 te	 nemen.	 Jeugdkampioen	
kanaries	 is	 geworden	 Joost	 Bou-
man	met	een	kanarie	van	92	punten	
en	jeugdkampioen	bij	de	tropen	en	
bij	de	kromsnavels	 is	Mick	van	der	
Jagt	 geworden	 met	 een	 spitsstaart	
van	92	punten	en	een	kleine	gras-
parkiet	 van	 89	 punten.	 Aan	 Robin	
van	 Rijn	 is	 de	 jeugdprijs	 uitgereikt	
voor	een	kanarie	van	90	punten.	Tot	
slot	werden	alle	andere	kampioenen	
met	een	beker	in	het	zonnetje	gezet.	
Het	 bestuur	 van	 de	 vereniging	 wil	
alle	vrijwilligers	bedanken	voor	hun	
inzet.	Er	wordt	teruggekeken	op	een	
zeer	geslaagde	jubileumshow.	Voor	
informatie:	 Gerard	 Goeijenbier,	 se-
cretaris,	tel.	06-10666878.

Veel belangstelling open avond 
jubilerende Film- en Videoclub 
Aalsmeer	 -	 De	 open	 avond	 bij	
de	 jubilerende	 film-	 en	 videoclub	
Aalsmeer	 is	 een	 groot	 succes	 ge-
worden.	Voorzitter	Gerard	van	Schie	
was	 zichtbaar	 tevreden	 met	 de	 op-
komst.	“Dat	er	ook	nogal	wat	dames	
de	 weg	 naar	 ’t	 Anker	 hadden	 ge-
vonden,	 is	 een	 prima	 ontwikkeling.	
De	 amateur	 filmwereld	 is	 een	 nog-
al	 eenzijdig	 mannenbolwerk.	 Bin-
nen	onze	videoclub	zijn	we	heel	blij	
met	onze	enige	dame	Susan	Griek-
spoor,	 die	 zich	 met	 mooie	 reisfilms	
prima	 staande	weet	 te	houden	 tus-
sen	de	mannen.	Het	zou	fijn	zijn	als	
meer	dames	deze	stap	zouden	ma-
ken	om	meer	met	bijvoorbeeld	opge-
nomen	 vakantiefilmbeelden	 te	gaan	
doen”.	Tijdens	de	demonstraties	met	
de	 verschillende	 montagesystemen	
konden	de	vele	vragen	waar	de	be-
zoekers	mee	worstelden	worden	be-
antwoord.	 Wat	 er	 zoal	 mogelijk	 is	
wekte	hier	en	daar	verbazing,	vooral	
welke	mogelijkheden	er	 zijn	om	 fo-
to’s	en	filmbeelden	met	elkaar	in	één	
gemonteerde	 presentatie	 te	 combi-
neren.	Twee	werelden	van	fotografie	

en	film	komen	daarmee	dichter	naar	
elkaar.	Op	het	 toneel	werden	gedu-
rende	de	gehele	avond	naast	enke-
le	 nostalgische	 zwart-witfilms	 ook	
de	 beste	 videoproducties	 van	 club-
leden	 vertoont.	 Aan	 het	 einde	 van	
het	 zeer	 geslaagde	 ‘open	 huis’	 van	
de	 60	 jaar	 jubilerende	 Film-	 en	 Vi-
deoclub	Aalsmeer	werden	twee	MA-
GIX	 videomontage	 softwarepro-
gramma’s	verloot	onder	de	aanwezi-
ge	 bezoekers.	 Penningmeester	 Bert	
van	Scheppingen	trok	uit	de	ingevul-
de	 formulieren	 twee	 winnaars.	 Inge	
Herbold	uit	Hoofddorp	(Magix	video	
de	 luxe	 2013	premium)	 en	Manouk	
Schouten	uit	Aalsmeer	(Magix	video	
de	luxe	2013)	kunnen	zich	gaan	be-
kwamen	 in	 het	 monteren	 van	 films.		
Belangstellenden,	die	eens	het	sfeer-
tje	willen	proeven,	zijn	welkom	op	de	
clubavonden	die	eens	per	twee	we-
ken	 op	 maandagavond	 worden	 ge-
houden	 in	 ’t	Anker	aan	de	Oostein-
derweg	237a.	Nadere	informatie	over	
de	programmering	op	deze	avonden	
is	 te	vinden	op	de	website:	www.vi-
deoclubaalsmeer.nl.

Boeken- en modellenverkoop 
zaterdag in Crash Museum
Aalsmeerderbrug – Het	 Crash	
Luchtoorlog-	en	Verzetsmuseum	’40-
’45	organiseert	zaterdag	17	november	
een	 speciale	 modellendag	 met	 een	
boeken-	 en	modellenverkoop.	Het	 is	
een	dag	waarop	in	het	bijzonder	aan-
dacht	wordt	gegeven	aan	de	model-
len	 die	 een	 rol	 spelen	 bij	 de	 verha-
len	die	worden	 verteld	 in	het	muse-
um.	 Nieuwe	 en	 tweedehands	 boe-
ken	 en	 modellen	 worden	 deze	 dag	
voor	 een	 aantrekkelijke	 prijs	 aange-
boden.	De	opbrengst	komt	ten	goede	
aan	het	werk	van	het	museum.	Mis-
schien	levert	een	bezoek	aan	het	mu-
seum	 nog	 wel	 een	 idee	 op	 voor	 de	
komende	 feestdagen.	 De	 collectie	
modellen	van	vliegtuigen	en	militaire	
voertuigen	 in	het	museum,	 is	 inmid-
dels	indrukwekkend	te	noemen.	Mo-
dellen	 worden	 in	 de	 tentoonstelling	
geplaatst	 om	 aan	 de	 hand	 daarvan	
te	vertellen	over	verschillende	 lucht-
machten,	 hun	 vloot	 en	 hun	 missies.	
Specialisten	nemen	de	modellen	on-
der	handen	en	brengen	ze	zo	moge-
lijk	 in	de	uitvoering	 van	het	 origine-
le	toestel	dat	bij	een	missie	werd	in-
gezet.	Dat	is	niet	onbelangrijk	omdat	
in	het	Crash	Museum	’40-’45	voorna-
melijk	 wrakstukken	 getoond	 worden	
en	 geen	 complete	 vliegtuigen.	 Mo-
dellen,	modern	en	historisch	die	aan	
CRASH	zijn	geschonken,	dan	wel	uit	
erfenis	 verkregen	 maar	 en	 die	 niet	
opgenomen	 kunnen	 worden	 in	 de	
collectie	 worden	 te	 koop	 aangebo-

den.	 Het	 betreft	 verschillende	 cate-
gorieën:	ongebouwde	modellen	(voor	
de	kenner	bouw	kits),	gebouwde	mo-
dellen	en	kant	en	klare	modellen	(bij-
voorbeeld	van	het	merk	Corgi).	Er	zijn	
vooral	veel	gebouwde	modellen	voor	
aantrekkelijke	 prijzen.	 In	 de	 afgelo-
pen	jaren	heeft	het	museum	ook	een	
grote	collectie	boeken	opgebouwd.	Er	
is	daardoor	een	 indrukwekkende	bi-
bliotheek	ontstaan	die	gebruikt	wordt	
voor	 het	 onderzoekswerk	 van	 de	
stichting	en	het	museum.	Tijdens	de	
verkoopdag	kan	daarop	ook	een	toe-
lichting	 gegeven	 worden.	 Veel	 boe-
ken	worden	aangeboden	door	verza-
melaars	 die	 ‘de	 zolder	 opruimen’	 en	
Crash	 ’40-’45	 is	 daar	 heel	 blij	 mee.	
De	boeken	die	belangrijk	zijn	voor	de	
luchtoorlog-	 en	 verzetsgeschiedenis	
vinden	een	plaats	in	de	Crash	biblio-
theek,	maar	vaak	is	er	ook	sprake	van	
‘dubbelen’.	 Er	 zijn	 historische	 boe-
ken	maar	ook	oorlogsromans	te	koop.	
Daarnaast	 heeft	 Crash	 een	 beschei-
den	winkeltje	waarin	nieuwe	boeken	
en	DVD‘s	over	de	Tweede	Wereldoor-
log	en	het	 verzet	 te	 vinden	 zijn.	De-
ze	 nieuwe	 boeken	 worden	 tijdens	
deze	 speciale	 verkoopdag	 met	 kor-
ting	 aangeboden.	 Het	 Crash	 muse-
um	aan	de	Aalsmeerderdijk	460	is	za-
terdag	open	van	11.00	 tot	16.00	uur.	
Voor	meer	informatie	over	de	collec-
tie	van	het	museum	en	het	werk	van	
de	stichting	kan	gekeken	worden	op	
de	website	www.crash40-45.nl.

Ook dit jaar staan de Annemieke’s weer garant voor een heerlijke warme 
maaltijd! Foto: Arjen Vos Fotografie

Eetclub opnieuw van start
Aalsmeer	-	De	Eetclub	is	aan	haar	
tweede	 seizoen	 begonnen.	 Komen-
de	 zondag	 18	 november	 gaan	 de	
deuren	van	restaurant	De	Oude	Vei-
ling	in	de	Marktstraat	opnieuw	open	
voor	 iedereen	 die	 voor	 z’n	 gevoel	
te	 vaak	 alleen	 is	 en	 graag,	 gezel-
lig	 met	 anderen,	 een	 warme	 maal-
tijd	 wil	 nuttigen.	 De	 formule	 is	 on-
gewijzigd:	De	zaal	gaat	open	om	half	
zes	en	rond	zes	uur	wordt	de	maal-

tijd	geserveerd.	De	 toegang	 is	 gra-
tis.	De	Aalsmeerse	CAMA	Gemeen-
te	organiseert	het	evenement.	Er	zijn	
tussen	nu	en	eind	mei	Eetclub-avon-
den	ingepland	op	elke	derde	zondag	
van	 de	 maand.	 In	 december	 komt	
de	Eetclub	op	kerstavond	bij	elkaar.	
Er	wordt	gerekend	op	dezelfde	 rui-
me	belangstelling	als	vorig	jaar.	Voor	
meer	 informatie	 en	 aanmelding	 bel	
06-33673053.	

Start mozaiekcursus bij 
De Werkschuit
Aalsmeer	 -	Op	donderdag	22	no-
vember	 start	weer	 een	cursus	mo-
zaïek	bij	De	Werkschuit.	 In	zes	les-
sen	van	19.30	 tot	22.00	uur	maken	
de	deelnemers	een	prachtig	moza-
iekwerkstuk	en	leren	ze	alles	wat	ze	
moeten	weten	om	daarna	zelf	aller-
lei	 leuke	 projecten	 aan	 te	 pakken.	
Altijd	 al	 dat	 tafeltje	 willen	 maken	
voor	 in	de	 tuin?	Of	zo’n	 leuk	rand-
je	willen	maken	 in	de	badkamer	of	
in	 de	 toilet?	 Opgeven	 kan	 via	 in-
fo@diggelsenzo.nl.	De	cursus	is	ge-
schikt	voor	beginners	en	gevorder-
den	 en	 wordt	 gegeven	 door	 Betti-
ne	Clemens	en	Annemieke	Hollan-
der.	Gekozen	kan	worden	uit	tegel-	
of	glasmozaiek.	Deelnemers	hoeven	

niets	mee	 te	nemen,	maar	dit	mag	
wel.	Wie	zelf	een	leuk	tafelonderstel	
of	een	leuk	dienblad	heeft,	mag	dit	
meenemen	naar	de	eerste	les	of	bel	
even	 om	 te	 overleggen	 met	 0297-
343650.

Veel belangstelling voor wedstrijd 
Historische Tuinknop 2012 
voor Edwin v/d Weijden
Aalsmeer	 -	 Traditiegetrouw	 werd	
afgelopen	 woensdag	 7	 novem-
ber	op	de	volle	 tribunes	van	de	vei-
lingzaal	 op	 de	 Historische	 Tuin	 ge-
streden	 om	 de	 felbegeerde	 Histori-
sche	Tuinknop.	Dit	 jaar	al	weer	voor	
de	 twaalfde	 keer.	 Vele	 inkopers	 van	
exporteurs	 op	bloemenveiling	 Flora-
Holland	–	waaronder	een	aantal	wi-
naars	van	vorige	 jaren	-	en	ook	an-
dere	belangstellenden	waren	van	de	
partij.	Veilingmeester	Luus	Hooyman	
leidde	 op	 een	 voortreffelijke	 manier	
de	 spannende	 wedstrijd.	 Deze	 werd	
verspeeld	 over	 twee	 voorronden	 en	
halve	finale.	Daarna	speelden	Ed	van	
der	Weijden	van	Ed	van	der	Weijden	
Bloemenexport	 en	 Rene	 van	 Vu-
ren	van	Bloomways	de	finale.	Daar-
in	kwam	Ed	van	der	Weijden	als	dui-
delijke	winnaar	uit	de	bus.	Hij	mocht	
uit	handen	van	bestuurslid	Henk	de	
Gooijer	 de	 Historische	 Tuinknop	 als	

trofee	 in	 ontvangst	 nemen.	 Tussen	
de	 voorronden	 en	 finale	 door	 wer-
den	nog	een	tweetal	ludieke	veilron-
den	gehouden.	Onder	leiding	van	de	
als	altijd	humoristische	en	goede	ge-
bekte	veilingmeester	Koos	Buis	wer-
den	producten	geveild	die	door	vele	
gulle	sponsors	ter	beschikking	waren	
gesteld.	Dat	deze	veilingmeester	over	
grote	 kwaliteiten	beschikt,	mag	blij-
ken	uit	de	geweldige	opbrengst	van	
3.250	euro,	een	bedrag	dat	de	pen-
ningmeester	van	de	Historische	Tuin	
uiteraard	goed	kan	gebruiken.	Na	af-
loop	 werd	 er	 door	 de	 vele	 deelne-
mers	onder	het	genot	van	een	drank-
je	en	hapje	nog	geruime	tijd	gezellig	
nagepraat.	De	vele	positieve	reacties	
over	 deze	 wedstrijd-	 en	 fundraising	
avond	geven	aan	dat	deze	 jaarlijkse	
traditie	op	de	Historische	Tuin	bijzon-
der	wordt	gewaardeerd	en	dus	zeker	
nog	lang	voortgezet	zal	worden.

Cakejes bakken Binding
Aalsmeer	-	Eén	keer	per	maand	or-
ganiseert	 de	 Binding	 Zolder	 in	 Ku-
delstaart	speciaal	voor	kinderen	van	
groep	4	en	5	een	leuke	activiteit.	Vo-
rige	 week	 woensdag	 stonden	 koek-
jes	bakken	en	een	 spel	 op	het	pro-
gramma.	Op	woensdag	21	november	
is	er	weer	zo’n	middag.	Eerst	gaan	de	
kinderen	 cakejes	 bakken	 en	 terwijl	
de	cakejes	in	de	oven	bruin	worden,	
gaan	ze	de	film	 ‘Knetter’	kijken.	Het	
begint	om	13.30	uur.	Kosten	voor	de-
ze	middag	zijn	3,50	euro	per	persoon.	
Graag	even	opgeven	bij	inge@debin-

ding.	Voor	de	leerlingen	van	groep	6,	
7	en	8	 is	er	elke	dinsdagmiddag	di-
rect	uit	school	een	inloop.	De	kinde-
ren	kunnen	dan	een	tijdschrift	lezen,	
Internetten,	 buiten	 spelen	 en	 noem	
maar	 op.	 Er	 komen	 altijd	 veel	 kin-
deren	en	dat	 is	gezellig.	Wel	 ligt	het	
maximum	aantal	deelnemers	meest-
al	op	15	tot	20.	De	inloop	is	altijd	gra-
tis	en	opgeven	hoeft	niet.	Voor	meer	
informatie	over	Stichting	de	Binding	
kan	 een	 kijkje	 genomen	 worden	 op	
www.debinding.nl.	 Op	 de	 website	
ook	een	lijst	met	activiteiten.

Afzwemfeest in Waterlelie 
Aalsmeer	 -	Op	zondag	4	november	
was	het	weer	tijd	voor	afzwemfeesten	
in	zwembad	De	Waterlelie.	Op	die	dag	
waren	70	kinderen	voor	A,	60	voor	B	
en	 27	 voor	 C	 aan	 de	 beurt	 om	 hun	
zwemkunsten	te	vertonen.	Ze	hadden	
er	allemaal	heel	hard	voor	gewerkt	in	
de	zwemlessen	en	op	deze	feestelijke	
dag	zetten	zij	de	kroon	op	hun	werk.	
Alle	kinderen	hadden	heel	veel	visite	
meegenomen	en	alle	banken	en	stoe-
len	rondom	het	banenbad	waren	dan	
ook	 tot	de	 laatste	plek	bezet.	Onder	
het	toeziend	oog	van	de	beide	juffen	
Marga,	de	heer	Jan	Ent,	de	heer	Bij-
laard	 van	 de	 NPZ/NRZ	 en	 Marjorie	
Meijer	werden	de	onderdelen	uitge-

voerd.	De	borst-	en	rugcrawl	werden	
keurig	uitgevoerd,	de	banen	heel	net-
jes	 gezwommen	 en	 iedereen	 zwom	
in	een	keer	door	het	gat.	 Een	enke-
ling	 had	 wat	 moeite	 met	 de	 span-
ning	 en	 moest	 een	 onderdeel	 over-
nieuw	 uitvoeren,	 maar	 gelukkig	 luk-
te	het	een	tweede	keer	zonder	moei-
te.	Op	vrijdag	9	november	kwamen	er	
nog	twaalf	kinderen	voor	A	en	dertien	
voor	 B	 afzwemmen,	 zij	 waren	 zon-
dag	4	november	verhinderd	of	er	was	
geen	plaats	meer	vanwege	de	drukte.	
Ook	deze	groep	behaalden	met	vlag	
en	wimpel	hun	diploma’s.	De	Water-
lelie	 feliciteert	 alle	 geslaagden	 met	
het	behalen	van	hun	zwemdiploma.

Centraal kantoor Solidoe open
Aalsmeer	 -	 Kinderopvang	 Solidoe	
is	ontstaan	uit	een	fusie	van	de	Uit-
hoornse	 Kinderopvang	 en	 Kinder-
hof	Aalsmeer.	Sinds	januari	2011	zijn	
beide	 organisaties	 samen	 gegaan	
onder	de	naam	Solidoe.	En	waar	veel	
fusies	 problemen	 opleveren,	 geldt	
dat	 zeker	 niet	 voor	 Solidoe.	 Direc-
teur	Monic	van	Diemen:	”De	manier	
waarop	wij	met	 onze	 fusie	 zijn	 om-
gegaan,	in	alle	openheid	en	met	in-
schakelen	van	allerlei	mensen,	heeft	
opgeleverd	dat	er	een	sterke,	vrolij-
ke	organisatie	 staat	waar	onze	me-
dewerkers	trots	op	zijn.	Omdat	wij	in	
alle	wijken	van	Aalsmeer	en	Uithoorn	
vestigingen	hebben,	 is	 onze	dienst-
verlening	kleinschalig.	Achter	die	lo-
caties	staat	een	stevige	organisatie,	
in	deze	pittige	tijden	voor	de	kinder-
opvang	is	dat	belangrijk.”	Afgelopen	
dinsdag	is	het	nieuwe	centrale	kan-
toor	 officieel	 geopend	 en	 hiervoor	
waren	 alle	 partners	 uitgenodigd.	
“Door	 de	 opening	 van	 ons	 centraal	
kantoor	wilden	wij	onze	partners	een	
kijkje	geven	achter	de	schermen	van	
Solidoe”,	zo	geeft	Monic	van	Diemen	
aan.	Op	onze	afdelingen	planning	en	

plaatsing,	financiën	en	personeel	en	
organisatie	wordt	 gezorgd	dat	 onze	
locaties	vooral	bezig	kunnen	zijn	met	
de	kinderen.	Dáár	doen	we	het	 im-
mers	voor.”	Beide	oorspronkelijke	or-
ganisaties	hadden	een	eigen	admini-
stratie.	Deze	administraties	zijn	ver-
huisd	naar	het	nieuwe	onderkomen	
aan	 de	 Zwarteweg.	 Hierdoor	 is	 de	
administratieve	 integratie	 versneld	
gerealiseerd.	Van	Diemen:	“Er	is	hard	
gewerkt	om	alle	administratieve	pro-
cessen	gelijk	te	schakelen.	En	tijdens	
de	 verbouwing	 bleef	 de	 winkel	 ui-
teraard	 gewoon	 open!”	 De	 opening	
is	ook	aangegrepen	om	de	partners	
mee	te	geven	hoe	Solidoe	tegen	de	
toekomst	van	de	kinderopvang	aan-
kijkt.	Het	belang	van	een	stevige	ba-
sis	 voor	 kinderen	 in	 het	 opgroei-
en,	waar	kinderopvang	en	onderwijs	
door	flink	samen	te	werken	aan	kun-
nen	bijdragen.	Van	Diemen	 tot	 slot:	
“De	 opening	 was	 een	 informatieve,	
gezellige	 bijeenkomst.	 Het	 was	 fijn	
dat	de	aanwezigen	de	visie	van	Soli-
doe	onderschrijven,	want	met	elkaar	
kunnen	we	voor	kinderen	een	mooie	
basis	leggen.”

Voordelige theatertickets met Sprintprijzen

CCC Inc., Sven Ratzke en 
Daniël Wayenberg in Crown
Aalsmeer	 - Aanstaande	 vrijdag	
16	november	 in	het	Crown	Theater	
Aalsmeer:	 De	 Verleiders:	 de	 casa-
nova’s	 van	 de	 vastgoedfraude.	 De	
voorstelling	 ‘De	 Verleiders’	 loopt	
in	 hele	 land	 zeer	 goed.	Ook	 in	het	
Crown	Theater,	want	de	voorstelling	
is	compleet	uitverkocht.	

CCC Inc.: Time Travellers
CCC	Inc.	is	een	legendarische	band,	
opgericht	 in	 1967	en	op	 vrijdag	23	
november	 geeft	 de	 vijfmansforma-
tie	een	concert	in	het	Crown	Thea-
ter.	De	bandleden,	nu	zestigers,	zijn	
compromisloos	voor	zichzelf	gewor-
den.	Ze	vertellen	in	‘Time	Travellers’	
het	verhaal	van	een	orkest	dat	een	
werkelijke	 tijdreis	 heeft	 gemaakt.	
Van	 Hippiedom	 tot	 Occupy.	 Met:	
Joost	 Belinfante,	 Jaap	 van	 Beuse-
kom,	 Jan	 Hendriks,	 Ernst	 Jansz	 en	
Huib	Schreurs.	Het	optreden	begint	
om	20.00	uur	en	via	Sprintprijzen	is	
de	 toegang	 16,50	 euro,	 latere	 be-
slissers	betalen	22,50	euro	voor	een	
kaartje.

NachtSpiele Christmas Special
Sven	 Ratzke	 brengt	 op	 zondag	 25	
november	 de	 try-out	 NachtSpie-
le	 Christmas	 Special	 in	 het	 Crown	
Theater.	 De	 glamourcabaret	 voor-
stelling	heeft	al	uitverkochte	shows-
gegeven	in	New	York	en	Berlijn,	op-
tredens	 in	 Mexico,	 Zürich,	 Wenen	
en	Londen.	En	nu	dan	in	het	Crown	
Theater	 in	 Aalsmeer.	 Met	 zijn	 gla-
mourcabaret	 en	 altijd	 vergezeld	
door	 de	 briljante	 jazzpianist	 Char-
ly	Zastrau	reist	Sven	Ratzke	de	he-

le	 wereld	 over.	 Met	 Kerstmis	 ver-
blijft	hij	Nederland,	on	stage!	Ergens	
in	een	wereldstad	zit	een	jongeman	
aan	 de	 bar.	 Nippend	 aan	 een	 glas	
champagne,	 in	een	rood	glitterpak:	
that’s	Sven	Ratzke.	Een	volbloeden-
tertainer	en	hokjesmijder.	Eigenzin-
nig	cabaret	en	steengoede	muziek.	
Ratzke	 is	 opwindend,	 ervaar	 het	
zelf!	De	voorstelling	begint	om	15.00	
uur.	Via	sprintprijzen	 is	de	 toegang	
12,50	uur,	later	15	euro	per	kaartje.
Profiteer	van	Sprintprijzen	via	www.
crowntheateraalsmeer.nl	 of	 bel	
0900-1353.	

Daniël Wayenberg
Woensdag	28	november	brengt	pi-
anist	Daniël	Wayenberg	muziek	van	
Beethoven	tot	Rachmaninoff	en	Ba-
lakirev	 in	 het	 Crown	 Theater.	 Met	
zijn	onbegrensde	mogelijkheden	en	
jarenlang	vakmanschap	brengt	Da-
niël	 Wayenberg	 tijdens	 zijn	 Neder-
landse	 tournee	 drie	 verschillende	
programma’s.	 Afhankelijk	 van	 het	
programma	 komen	 de	 werken	 van	
Beethoven,	 Chopin,	 Listz,	 Albéniz,	
Brahms,	 Rachmaninoff	 en	 Balaki-
rev	aan	de	orde.	Wayenberg	 is	één	
van	de	weinige	Nederlandse	pianis-
ten	die	internationaal	is	doorgebro-
ken.	 Het	 concert	 op	 28	 november	
begint	 om	 20.00	 uur	 en	 via	 sprint-
prijzen	bedraagt	de	entree	16,50	eu-
ro.	Reguliere	prijs	19	euro.	Snel	dus	
kaarten	reserveren	via	www.crown-
theateraalsmeer.nl	of	telefonisch	via	
0900-1353	Kaarten	kunnen	ook	aan	
de	zaal	(Van	Cleeffkade	15)	gekocht	
worden	vanaf	19.00	uur.	

Komedie ‘Gebroken ijs’
Kudelstaart	 -	 Toneelvereniging	 Ku-
delstaart	 speelt	 in	 november	 de	 ko-
medie	‘Gebroken	ijs’,	geschreven	door	
Haya	van	der	Heyden.	De	spelers	no-
digen	bezoekers	uit	in	te	checken	op	
cruiseschip	de	‘Maria	Stuart’,	die	klaar	
ligt	 voor	 een	 reis	 langs	 de	 kust	 van	
Noorwegen.	Aan	boord	een	bont	ge-
zelschap	 van	 vooral	 alleenstaande	
senioren	 die	 zorgen	 voor	 hilarische	
en	ontroerende	momenten.	Naarma-
te	de	reis	vordert,	breekt	het	 ijs	 tus-

sen	de	passagiers	met	alle	gevolgen	
van	dien.	De	komedie	wordt	gebracht	
op	zaterdag	17,	donderdag	22	en	za-
terdag	24	november	in	het	Dorpshuis	
van	 Kudelstaart.	 	 Kaarten	 zijn	 ver-
krijgbaar	bij	Gall	&	Gall	in	winkelcen-
trum	Kudelstaart	of	telefonisch	te	be-
stellen	 bij	 Lia	 Bon	 via	 06-22410451.	
De	 toegangsboekjes	 kosten	 10	 euro	
per	stuk.	De	voorstellingen	beginnen	
alle	dagen	om	20.15	uur,	de	zaal	gaat	
open	vanaf	19.30	uur.
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EXCLUSIEVE PRImEURS: 
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Van 10 tot en met 17 november 2012 staat Intermat bol van design en innovatie. Intermat 

presenteert de nieuwste designtrends en met de introductie van de Hansgrohe Axor 

Organic van Phillippe Starck en de nieuwe MOSA wandtegelcollectie 2013 hebben we 

twee absolute primeurs in Nederland in huis. Laat u inspireren tijdens de Design Week 

2012. Graag tot ziens bij Intermat in Mijdrecht!

Dit jaar ook 10 kilometer parcours
Doe mee aan Ringvaartloop!
Aalsmeer - Op zondag 25 novem-
ber wordt de jaarlijkse Florimex Ring-
vaartloop voor recreanten en wed-
strijdlopers gehouden. Omdat de 
nieuw aan te leggen Bosrandbrug 
nog niet klaar is, wordt de 10 Engelse 
Mijl (16,1 km) via dezelfde route ge-
lopen als vorig jaar. Deze route loopt 
geheel door Aalsmeer, maar er is nog 
wel een stukje Ringvaart in het par-
cours opgenomen. Verder loopt het 
parcours door het Schinkelbos. Naast 
de 10 Engelse Mijl is er nog de keuze 
uit een 5 en een 10 kilometerloop. De 
10 kilometer is speciaal aan het pro-
gramma toegevoegd, zodat er voor el-
ke loper wel een passende afstand te 
vinden is. Voor de kinderen staat een 
1 kilometer Kidsrun op het program-
ma. De Kidsrun wordt om 10.30 uur 
gestart, zodat er voldoende tijd is voor 
ouders die zelf ook willen hardlopen 
om naar hun kinderen te kijken. De 

kinderen kunnen een mooie medaille 
verdienen. Om 11.00 uur worden de 
5 en 10 kilometer gelijktijdig gestart, 
en 10 minuten later (om 11.10 uur) 
mogen ook de 10 Engelse Mijl lopers 
van start. Voor alle afstanden wordt 
gebruik gemaakt van elektronische 
tijdsregistratie, de IPICO loopchip. 
Direct nadat de laatste loper is gefi-
nisht, wordt hierdoor de uitslag met 
netto-tijden op internet gepubliceerd. 
Voor-inschrijven voor één van de af-
standen kan tot en met 22 november 
via de website www.ringvaartloop.nl. 
Daarna kan het alleen nog op de dag 
zelf tot 20 minuten voor aanvang van 
een afstand. Op de website is tevens 
meer informatie te vinden en een 
goed overzicht van de verschillende 
routes met alle kilometerpunten. De 
start en finish van alle afstanden is bij 
Atletiekvereniging AVA Aalsmeer aan 
de Sportlaan 43a. 

Sportvereniging Omnia 2000
Trampolineteams naar NK

Aalsmeer - Op zaterdag 10 no-
vember werd de laatste regionale 
plaatsingswedstrijd gehouden voor 
de trampolineteams uit de C, D en 
E klasse. Op deze wedstrijd werd 
bepaald welke teams zich zouden 
plaatsen voor het Nederlands Kam-
pioenschap later dit jaar. Een span-
nende wedstrijd dus. In de E klas-
se sprong het jonge team, bestaan-
de uit Melina Antoniadis, Teun van 
de Schilden, Nicky Groenewegen en 
Famke Ammerlaan (als invaller), zich 
met een puntentotaal van 190,4 naar 
een zesde plaats. Famke sprong hier 
haar allereerste wedstrijd en heeft 
het erg goed gedaan. Na drie wed-
strijden eindigt het team op de vijf-
de plaats wat helaas net niet goed 
genoeg is voor een plaats op het 
NK. In de D klasse sprongen twee 
teams voor SV Omnia 2000 mee. Het 
team D4 bestaande uit Marcella Ad-
jape, Denise Sprangers, Dian van 
Wieringen en Donnatella Antonia-
dis sprong zich met een puntento-
taal van 214,5 naar een mooie vijf-
de plaats. Een uitstekende prestatie 
voor de jonge springers aangezien 
het niveau in deze klasse erg hoog 
ligt. Helaas was een vijfde plaats 
niet goed genoeg voor plaatsing 
op het NK. Het D3 team bestaande 
uit Serena Arendzen, Bonita Goe-

de, Joyce de Weille en Fleur Brom-
mer sprong een mooie wedstrijd en 
werd met een totaal van 220,9 pun-
ten knap tweede. Na drie wedstrij-
den plaatst dit team zich als eerste 
voor het NK. Ook in de C klasse na-
men twee teams van SV Omnia 2000 
deel. Het team C1 bestaande uit Eb-
bie Tam, Danischa Goede, Mila van 
Bruggen en Sanne van de Schraaff 
werd in deze klasse door een aan-
tal kleine foutjes vijfde met een pun-
tentotaal van 208,7. Door dit resul-
taat staan zij vierde in het eindklas-
sement aangezien alleen de eerste 
drie teams door mogen is dit he-
laas net niet genoeg. Het C2 team 
bestaande uit Rowana Moenis, Max 
de Vries, Marvin Arendzen en Sabi-
ne de Jong sprong een hele goede 
wedstrijd. Met een totaal van 226,3 
werden zij verdiend eerste. Dit zorg-
de eveneens voor een mooie twee-
de plaats in het eindklassement wat 
betekent dat ook dit team SV Omnia 
2000 zal vertegenwoordigen op het 
Nederlands Kampioenschap. Het 
Nederlands Kampioenschap voor 
de teamwedstrijden vindt plaats op 
8 december te Hoogezand. Twee 
teams van SV Omnia 2000 hebben 
zich geplaatst het A team van de 
vereniging strijd de komende weken 
nog om een plaats. 

ZABO ronde 5 in Bloemhof
Aalsmeer - Zaterdag 17 november 
wordt de ZABO zaalvoetbalcompe-
titie voortgezet met de vijfde speel-
ronde. Speellokatie is sporthal de 
Bloemhof aan de Hornweg. Publiek 
is van harte welkom de toegang tot 
de tribunes van de sportzaal is gra-
tis. Het programma ziet er ditmaal als 
volgt uit: om 18.35 uur begint Choe-
kie’s Hairsalon tegen LEMO Gaat 
Los. Om 19.20 uur volgt de wedstrijd 
Heemhorst Watersport tegen Pot-
tenshop. Om 20.05 uur speelt Odido 

tegen FC East Europe. Om 20.50 uur 
is de aftrap van Amsec Beveiliging 
tegen LEMO en om 21.35 uur ten-
slotte ziet men als afsluiter het duel 
tussen Piller Sport en Polish Shooter. 
Stand vooraf: Piller Sport 4-10, Odido 
4-9, LEMO 4-9, Polish Shooter 4-7, 
LEMO Gaat Los 4-5, FC East Europe 
4-5, Choekie’s Hairsalon 4-5, Amsec 
Beveiliging 4-3, Heemhorst Water-
sport 4-2, Pottenshop 4-0. Voor meer 
informatie, kijk op de website: www.
zaalvoetbalvereniging-zabo.nl.

Voetbalwedstrijd tegen Zuidoost United

Tomeloze inzet loont bij RKAV 
Aalsmeer - Hoe hoger de tegen-
stander geplaatst staat, hoe beter 
de prestaties van RKAV. De laat-
ste drie wedstrijden hebben dat wel 
bewezen, tegen BFC 1-0 verlies, te-
gen A.S. 80 3-0 winst en nu weer 
tegen de hoger geplaatste tegen-
stander Zuidoost United 3-3 gelijk-
spel na een zeer enerverende wed-
strijd. Een grote verdienste voor de 
mannen van Dirk Cornelissen. Op 
een zeer ongebruikelijke aanvangs-
tijd, 15.00 uur, begon RKAV tegen 
een hoger geplaatst team, dat vanaf 
het begin van de wedstrijd liet blij-
ken de winst in eigen huis te wil-
len houden. Maar RKAV liet het al-
lemaal heel professioneel over zich 
heen komen om op het juiste mo-
ment toe te slaan. En dat gebeur-
de in de vijftiende minuut. Of het 
de bedoeling is geweest van Vin-
cent van de Laan zal wel altijd on-
zeker blijven, maar zijn voorzet zeil-
de over de doelman van Zuidoost 
United ongehinderd het doel in: 0-1. 
Een fantastische opsteker zo vroeg 
in de wedstrijd al, maar de koek was 
nog niet op. Even later was het de 
alleskunner Robert Jansen die Bar-
ry Springintveld de ruimte in stuur-
de en deze speler omspeelde hier-
na de doelman van Zuidoost Uni-
ted en de stand was 0-2 in het voor-
deel van de Aalsmeerders. Vlak voor 
rust kwam Zuidoost United nog wel 

op 1-2. Dat de thuisclub meer wil-
de dan de 1-2 die op het scorebord 
stond was wel duidelijk, met man en 
macht trok men ten aanval. En dat 
gaf uiteindelijk rendement. Er was 
wel een strafschop voor nodig die 
door Igor Matesz werd benut: 2-2. 
RKAV probeerde van alles om toch 
tot een positief saldo te komen. Er 
werd heel goed gecombineerd en 
het collectief van trainer Dirk Corne-
lissen gaf zich niet zomaar gewon-
nen. Tot vlak voor tijd, de thuisploeg 
kreeg wederom een strafschop toe-
gewezen, na een overtreding van 
Vincent van de Laan, jammer maar 
deze dingen gebeuren nu eenmaal 
in het heetst van de strijd. Doelman 
Tom Schrama was kansloos bij de 
inzet en de stand was 3-2. Dit had 
RKAV niet verdiend, naast een to-
meloze inzet van het gehele elftal en 
dan nog de punten achterlaten. 

Men trok met z’n allen ten aanval, 
en dat gaf succes, een toegewezen 
vrije trap werd door Eric Jansen op 
zijn gebruikelijke manier onberis-
pelijk ingeschoten: 3-3. Met dit re-
sultaat kon men het doen, Dit was 
het echte RKAV dat de laatste drie 
wedstrijden liet zien waartoe men in 
staat is. Zondag 18 november gaat 
RKAV op bezoek bij Nautilus.

Theo Nagtegaal

Mandy de Boer geselecteerd 
voor het Nederlands elftal
Kudelstaart - Vorige week maan-
dag heeft Mandy de Boer een brief 
van de KNVB ontvangen waar-
in staat dat zij is geselecteerd voor 
het Nederlands elftal meisjes onder 
15. Dit betekent dat zij de laatste se-
lectieronde goed is door gekomen 
en nu tot de 22 beste speelsters van 
Nederland behoort. Een geweldige 
prestatie waarmee zij in de voetspo-
ren treed van Kim Zethof, die het 3 
jaar geleden ook tot Oranje schopte. 
Voor een kleine club als RKDES is 
het best wel bijzonder om zo snel 
achter elkaar twee internationals af 
te leveren. Mandy, die bij de jongens 
in de C1 voetbalt, is nu voor drie 
woensdagen op het KNVB Sport-

centrum in Zeist uitgenodigd om ge-
zamelijk te trainen en oefenwedstrij-
den te spelen. Tot de winterstop blijft 
deze groep bij elkaar. Vanaf janua-
ri gaat er gekeken worden of er in 
het schaduwteam speelsters zitten 
die zich goed ontwikkelen en mo-
gelijk de stap naat het A-team kun-
nen maken. Dit betekent dat er dan 
automatisch weer een paar speel-
sters, die zich minder hebben laten 
zien, een stapje terug moeten doen 
naar het B-team. Continu goed pres-
teren en blessurevrij blijven moeten 
dit hopelijk zien te voorkomen. Ach-
ter de schermen heeft clubmasseuse 
Natasja van Loon al de nodige uur-
tjes gedraaid om Mandy steeds weer 

zo fit mogelijk aan een selectieactivi-
teit te kunnen laten deelnemen. Als 
het lukt om bij het A-team te blijven, 
dan komen er aan het einde van het 
seizoen een paar echte interlands in 
beeld. Deze wedstrijden spelen gaat 
het volgende doel worden voor Man-
dy. Voorlopig nog een droom, maar 
wie weet wordt het over een paar 
maanden werkelijkheid. 

Sport in ‘t kort
Aalsmeer - Helaas kunnen niet altijd 
alle sportverslagen geplaatst wor-
den. Teleurstellend voor de makers, 
ze hebben er toch hun best op ge-
daan. Om hen enigszins tegemoet te 
komen, deze korte rubriek:
* De tafeltennissers van Bloemenlust 
2 hebben concurrent Patrios 2 ver-
slagen met liefst 7-3.
* De handbaldames hebben een be-
langrijke zege geboekt in het beker-
toernooi. Van Berdos, dat speelt in de 
hoofdklasse, is gewonnen met 33-27. 
De heren hebben minder goede za-
ken gedaan. Van nummer twee Quin-
tus werd met 29-27 nipt verloren.
* RKDES maakt in de tweede klas-
se een moeilijk voetbalseizoen door, 
maar het team blijft zoeken naar wat 
meer geluk. Van middenmoter Hou-
ten werd uit met 0-2 verloren.
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Bridgeclub Strijd 
en Vriendschap
Aalsmeer	 -	 Uitslag	 speelavond	
bridgeclub	Strijd	en	Vriendschap	op	
dinsdag	6	november.
A	lijn:
1	 Theo	Blom	en	Ko	van	Es	 58,33
2	 Jan	Geleyn	en	Jaap	Geleyn	 57,74
3	 Krijnie	en	Jan	Joore	 57,14
4	 Matje	en	Juul	Wentzel	 55,65
5	 Henny	de	Graaf	en	Tde	Jong	 52,98

B	lijn:
1	 Gonny	en	Pim	van	der	Zwaard	 58,57
2	 Oege	de	Jong	en	Wil	Biesheuvel	58,21
3	 Mieke	en	Guus	van	Neijenhof	 54,64
4	 Marianne	Joore	en	H	Raggers	 50,71
-5	 Hans	en	Lia	Vreeswijk	 50,36
-5	 Wil	Groot	en	Trudy	Stokkel	 50,36

C	lijn:
1	 Henny	v.d.	Laarse	en	Els	Vermeer	56,70
2	 Nelly	Mul	en	Marry	Tulp	 55,80
3	 Klaas	Maarse	en	Adri	Otto	 54,91
4	 Gerrit	en	Coby	van	Leeuwen	 54,46
5	 Ben	Wahlen	en	Huub	Zandvliet	 52,68

Speelavond bij 
BV Oostend
Aalsmeer	 -	Op	donderdag	22	no-
vember	 houdt	 buurtvereniging	
Oostend	voor	liefhebbers	een	speel-
avond.	Het	kaarten	begint	om	20.00	
uur	 en	 is	 in	 Het	 Middelpunt	 in	 de	
Wilhelminastraat.	 Vanaf	 19.30	 uur	
staan	koffie	en	thee	voor	de	deelne-
mers	klaar.	Het	kaarten	op	8	novem-
ber	is	gewonnen	door	Dirk	Stevens	
met	5163	punten,	op	twee	Tiny	van	
de	 Made	 met	 5142	 punten	 en	 op	
drie	Dirk	Tromp	met	5122	punten.	

Wedstrijden Veldvoetbal

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels
Kudelstaart-	 Het	 hele	 jaar	 door	
wordt	er	op	woensdagavonden	ge-
zellig	gekaart	 in	het	Dorpshuis.	 Ie-
dereen	 is	welkom.	Vanaf	 20.00	uur	
worden	 de	 kaarten	 verdeeld.	 Het	
klaverjassen	 op	 7	 november	 is	 ge-
wonnen	 door	 Jan	 Raadschelders	
met	5542	punten,	gevolgd	door	Arie	
Zethof	 met	 5068	 punten	 en	 Jaap	
Streefkerk	met	5064	punten.	

Jaap wint nu bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere	 donderdag-
middag	is	er	voor	55+ers	van	13.30	
tot	 16.30	 uur	 een	 gezellige	 kaart-
middag	 in	 het	 Dorpshuis	 in	 Ku-
delstaart.	 Klaverjassen	 en	 jokeren	
staan	 op	 het	 programma	 en	 er	 is	
gelegenheid	voor	rummicub	en	har-
tenjagen.	
Op	 donderdag	 8	 november	 is	 het	
klaverjassen	 gewonnen	 door	 Jaap	
Spaargaren	 met	 5511	 punten,	 ge-
volgd	door	Daan	Sandee	met	5342	
punten	en	Bets	Romkema	met	5122	
punten.	 De	 beste	 jokeraar	 bleek	
Bets	Teunen	met	126	punten.

Zaterdag 17 november: 
AALSMEER
Aalsmeer	1	-	NFC	1	 14.30	u
Aalsmeer	2	-	AJAX	3	 12.00	u
Zandvoort	4	-	Aalsmeer	4	 14.30	u
IJmuiden	4	-	Aalsmeer	5	 16.30	u
De	Meer	7	–	Aalsmeer	6	 	12.00	u	
Kon.HFC	Vet	4	-	Aalsm./RKAV	Vet.1	14.30	u

Vrouwen
SCW	VR.1	–	Aalsmeer	VR.1	 13.15	u

RKAV 
Kon.HFC	Vet.4	-	Aalsm./RKAVVet.1	14.30	u

Meisjes 
Buitenveldert	MA.2	-	RKAV	MA.1	 15.00	u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
NVC	A1	-	J.A.United	A1	 14.45	u
J.A.United	A2	-	UNO	A1	 	12.30	u
BFC	B1	-	J.A.United	B1	 12.45	u
Amstelveen	B1	-	J.A.United	B2	 12.00	u
J.A.United	C1	–	Alliance’22	C2	 14.30	u
J.A.United	C2	–	J.A.United	C3	 12.30	u
Hoofddorp	C	11	-	J.A.United	C4	 13.00	u
J.A.United	C5	–	Vlug	en	Vaardig	C1	 14.30	u

Pupillen
Roda’23	D2	-	J.A.United	D1	 10.45	u
J.A.United	D2	–	Pancratius	D4	 12.00	u
J.A.United	D4	–	Legm.vogels	D6	 11.15	u
DSK	D2	-	J.A.United	D5	 11.00	u
J.A.United	D6	–	Hillegom	D7	 11.15	u
J.A.United	E1	–	Amstelveen	E1	 11.00	u
J.A.United	E2	–	ZuidoostUnited	E3	 	9.30	u
Pancratius	E4	-	J.A.United	E3	 10.15	u
J.A.United	E4	–	Pancratius	E5	 9.30	u
J.A.United	E5	–	Abcoude	E5	 11.00	u
UNO	E5	-	J.A.United	E6	 10.00	u
AMJ	E3	-	J.A.United	E7	 10.45	u
SVIJ	E4	-	J.A.United	E8	 10.00	u
CSW	E5	-	J.A.United	E9	 9.30	u
Pancratius	E	14	-	J.A.United	E10	 10.15	u
J.A.United	E	12	–	UNO	E	11	 9.30	u
Abcoude	F1	-	J.A.United	F1	 9.00	u
Amstelveen	F1	-	J.A.United	F2	 10.15	u
Legm.vogels	F4	-	J.A.United	F3	 9.00	u
J.A.United	F4	–	Batavia’90	F2	 10.15	u
Almere	F7	-	J.A.United	F5	 10.15	u
J.A.United	F6G	–	Nieuw	Sloten	F4	 	9.00	u
J.A.United	F7G	–	Ouderkerk	F6	 9.00	u
J.A.United	F8	–	Weesp	F7	 9.00	u
J.A.United	F9	–	Nieuw	Sloten	F8	 9.00	u
J.A.United	F10	–	Roda’23	F	14	 9.00	u

Meisjes
RCH	MB.1	-	J.A.United	MB.1	 11.15	u
Diemen	MB.1	-	J.A.United	MB.2	 11.30	u
Alliance’22	MC.1	-	J.A.United	MC.1	 11.30	u
J.A.United	MD.1	–	Overbos	MD.2	 12.30	u
J.A.United	MD.2	–	Roda’23	MD.1	 11.00	u
J.A.United	ME.1	–	Hoofddorp	ME.1	 	9.30	u

RKDES
Pupillen
RKDES	D1	–	Abcoude	D2	 11.00	u
Pancratius	D6	-	RKDES	D2	 13.15	u
RKDES	D3	–	BSM	D2	 	9.30	u
DCG	E2	-	RKDES	E1	 9.30	u
RKDES	E2	–	Ouderkerk	E3	 13.00	u
RKAVIC	E2	-	RKDES	E3	 9.00	u
RKDES	E4	–	Argon	E5	 11.00	u
AFC	E	18	-	RKDES	E5	 10.30	u
NieuwSloten	E6	-	RKDES	E6	 9.00	u
RKDES	E7	–	Zandvoort	E8	 11.00	u
RKDES	F1	–	Sp.Martinus	F2	 11.00	u

AS’80	F8	-	RKDES	F2	 10.30	u
ZuidoostUnited	F4	-	RKDES	F3	 9.00	u
RKDES	F4	–	AMVJ	F3	 9.30	u
RKDES	F5	–	Diemen	F10	 11.00	u
Legm.vogels	F10	-	RKDES	F6	 12.30	u
RKDES	F7	–	Zwanenburg	F6	 12.30	u

Vrouwen
RKDES	VR.1	–	Jodan	Boys	VR.2	 13.00	u

Meisjes
Hoofddorp	MC.1	-	RKDES	MC.1	 11.30	u
RKDES	MD.1	–	Pancratius	MD.2	 13.00	u
Overbos	ME.1	-	RKDES	ME.1	 9.00	u

SCW
SCW	1	–	Ouderkerk	1	 14.30	u
Amstelveen	5	-	SCW	3	 14.30	u
SCW	4	–	RAP	7	 11.45	u
SCW	Vet.1	–	HerculesZaandamVet.1	15.00	u
Amstelveen	Vet.1	-	SCW	Vet.2	 14.45	u
SCW	Vet.3	–	SIZO	Vet.1	 14.30	u

Junioren
SCW	A1	–	Almere	A1	 11.15	u
Amstelveen	B2	-	SCW	B1	 9.00	u
SCW	C1	–	Amstelveen	C1	 11.00	u
ZSGO/WMS	C1	-	SCW	C2	 11.00	u

Pupillen
SCW	D1	–	DIOS	D2	 8.45	u
BSM	D3	-	SCW	D2	 12.45	u
SCW	E1	–	Kennemers	E1	 8.45	u
SCW	E2	–	Roda’23	E7	 8.45	u
Hoofddorp	E10	-	SCW	E3	 9.00	u
ZuidoostUnited	F3	-	SCW	F1	 9.00	u
SCW	F2	–	Ouderkerk	F4	 8.45	u
SCW	F3	–	Kon.HFC	F13	 8.45	u
Geel	Wit	F4	-	SCW	F4	 10.00	u

Vrouwen
SCW	VR.1	–	Aalsmeer	VR.1	 13.15	u

Meisjes
SCW	MB.1	–	KDO	MB.1	 10.00	u
Hoofddorp	MD.1	-	SCW	MD.1	 10.00	u
BFC	ME.2	-	SCW	ME.1	 11.45	u

Zondag 18 november:
RKAV
Nautilus	1	-	RKAV	1	 14.00	u
DCG	3	-	RKAV	2	 11.30	u
Pancratius	6	–	RKAV	3	 11.00	u
RKAV	4	–	Badhoevedorp	2	 11.30	u
RKAV	5	–	KDO	4	 14.00	u
RKAV	6	–	KDO	7	 11.30	u

Vrouwen
RKAV	VR.1	–	WV-HEDW	VR.1	 11.30	u

RKDES
RKDES	1	–	VSV	1	 14.00	u
Elinkwijk	2	-	RKDES	2	 11.00	u
AGB	3	-	RKDES	3	 12.00	u
RKDES	4	–	Buitenveldert	5	 12.00	u
RKDES	5	–	Swift	7	 14.00	u
Sp.Martinus	5	-	RKDES	6	 14.30	u
DSOV	7	-	RKDES	7	 11.00	u

Junioren
RKDES	A1	–	Sporting	Almere	A1	 12.00	u
RKDES	B1	–	TABA	B1	 14.00	u
Kon.HFC	B4	-	RKDES	B2	 14.30	u
RKDES	C1	–	VVA/Spartaan	C2	 10.00	u
RKDES	C2	–	Waterwijk	C7	 12.00	u
Abcoude	C3	-	RKDES	C3	 9.30	u

Foto: Jaap Maars

Programma 
handbal
Donderdag 15 november 
20.15	uur:	 FIQAS	Aalsmeer,	dames	2	–	
	 V.O.C.	3	(beker)

Zaterdag 17 november
10.00	uur:		FIQAS	Aalsmeer,	meisjes	D2	–		
	 Najaden
10.50	uur:	 FIQAS	Aalsmeer,	GD3	–	
	 Nieuw-Vennep
11.40	uur:	 FIQAS	Aalsmeer,	meisjes	C1	–	
	 V.O.C.
12.30	uur:		FIQAS	Aalsmeer,	meisjes	C2	–	
	 V.O.C.
13.20	uur:	 FIQAS	Aalsmeer,	jongens	C3	–	
	 Houten
14.10	uur:		FIQAS	Aalsmeer,	jongens	C2	–	
	 Westsite/DSG
15.00	uur:		FIQAS	Aalsmeer,	jongens	C1	–	
	 Saturnus
20.30	uur:		FIQAS	Aalsmeer,	dames	1	–	
	 Fortissimo	(eredivisie)

Zondag 18 november
10.00	uur:		FIQAS	Aalsmeer,	meisjes	B2	–	
	 DSOV
11.05	uur:		FIQAS	Aalsmeer,	dames	3	–	
	 Havas
12.15	uur:		FIQAS	Aalsmeer,	meisjes	A1	–	
	 Westfriesland/SEW
13.20	uur:		FIQAS	Aalsmeer,	jongens	A1	–	
	 EHC
14.25	uur:		FIQAS	Aalsmeer,	meisjes	B1	–	
	 Westfriesland/SEW
14.30	uur:		FIQAS	Aalsmeer,	heren	2	–	
	 Eurotech/Bevo	(Eerste	Divisie)
15.25	uur:		FIQAS	Aalsmeer,	dames	4	–	
	 ASV
15.40	uur:		FIQAS	Aalsmeer,	dames	2	–	
	 Westsite

Slechte start VZOD in 
zaalkorfbalseizoen
Kudelstaart -	 Afgelopen	 zater-
dag	 moest	 het	 gehavende	 eerste	
team	 van	 VZOD	 het	 opnemen	 te-
gen	 Paal	 Centraal	 uit	 Delft	 dat	 vo-
rig	seizoen	is	gepromoveerd	naar	de	
derde	klasse.	VZOD	moest	het	doen	
zonder	Anika	van	Os	(geblesseerd),	
Wouter	 Vermeulen	 (ziek)	 en	 Bart	
Verheul	(vakantie).	De	invallers	wa-
ren	 Anne	 Verheul,	 Martijn	 Vervark	
en	Barry	van	Limpt.	

Paal	 Centraal	 startte	 de	 wedstrijd	
sterk	 want	 al	 binnen	 drie	 minuten	
keek	de	formatie	van	Frits	Visser	te-
gen	een	2-0	achterstand	aan.	VZOD	
werd	 hierdoor	 even	 wakker	 ge-
schud,	 want	 2	 minuten	 later	 stond	
het	al	weer	gelijk	en	na	7	minuten	
spelen	3-3.	Tot	dat	moment	ging	het	

gelijk	 op,	 maar	 Paal	 Centraal	 had	
duidelijk	 andere	 plannen.	 Ze	 zet-
ten	even	aan	en	alles	wat	de	 lucht	
in	ging,	ging	ook	door	de	korf	en	na	
9	minuten	stond	Paal	Centraal	met	
6-3	voor.	VZOD	begon	 toen	ook	 te	
scoren,	maar	het	gat	was	al	gesla-
gen	door	de	fanatieke	tegenstander.	
Langzaam	 maar	 zeker	 kwamen	 de	
Kudelstaarters	dichterbij	en	met	de	
rust	 was	 de	 achterstand	 terug	 ge-
bracht	 tot	 1	 punt,	 7-6.	 Meteen	 na	
rust	 weer	 een	 periode	 waarin	 de	
Delftenaren	 makkelijk	 de	 korf	 wis-
ten	 te	vinden	en	binnen	4	minuten	
wisten	ze	weer	drie	maal	te	scoren.	

De	VZOD-ers	slechts	één	keer,	zo-
dat	 weer	 een	 achterstand	 van	 drie	
punten	 weg	 gepoetst	 moest	 wor-

den.	 Met	 nog	 maar	 2	 minuten	 op	
de	klok	met	de	stand	van	11-10	een	
strafworp	 voor	 VZOD.	 Op	 het	 mo-
ment	dat	de	goed	leidende	scheids-
rechter	 affloot	 stond	 er	 een	 stand	
van	11	tegen	10	op	het	bord.	VZOD	
heeft	 zeker	 punten	 laten	 liggen	 in	
Delft.	
Een	 Paal	 Centraal	 dat	 een	 periode	
in	de	eerste	helft	en	een	periode	in	
de	tweede	helft	goed	schoot	maakte	
het	verschil	met	VZOD.	De	teleurge-
stelde	coach	Frits	Visser	verwoord-
de	het	als	volgt:	“Omdat	de	tegen-
stander	 16	 minuten	 goed	 speelde,	
konden	wij	niet	meer	terug	komen.”	
Alle	 overige	 uitslagen	 van	 10	 no-
vember:	
Zkc	 ‘31	 3-VZOD	 2	 23-7	 |	 Pernix	
5-VZOD	3	7-6	|	Tempo	A2-VZOD	A1	
14-6	 |	 VZOD	 A2-Haarlem	 A2	 9-12	
|	VZOD	B1-ESDO	B2	15-2	 |	VZOD	
C1-Luno	 C1	 9-7	 |	 VZOD	 C2-Lu-
no	C2	5-5	|	VZOD	D1-EKVA	D2	6-9	
|	 Rapid	 D1-VZOD	 D2	 5-2	 |	 Vlug	 &	
Vaardig	E1-VZOD	E1	0-6.

Voetbal zaterdag
Aalsmeer wint na moeizame 
start van Monnickendam
Aalsmeer	 -De	 uitwedstrijd	 te-
gen	 Monnickendam	 verliep	 moei-
zaam	 voor	 Aalsmeer.	 Maar	 in	 een	
spektakelduel	 heeft	 Aalsmeer	 toch	
de	drie	punten	 in	de	 tas	meegeno-
men.	De	eerste	minuten	was	het	af-
tasten	aan	weerskanten,	maar	Mon-
nickendam	 liet	 zich	niet	 zomaar	de	
kaas	van	het	brood	eten	en	ging	er	
vol	 tegenaan.	 Met	 als	 laatste	 man	
de	 routinier	 Ab	 Persijn,	 die	 achter-
in	de	touwtjes	stevig	in	handen	hield	
en	voorin	de	gevaarlijke	spitsen	Da-
ve	 Goossens,	 Kid	 Ronday	 en	 Mar-
tijn	 Molleman.	 De	 spelhervattingen	
van	doelman	Jeffrey	Willems	sticht-
ten	veel	gevaar	in	de	Aalsmeer	ach-
terhoede.	Het	wordt	misschien	ver-
velend,	maar	het	gebeurde	weer	 in	
de	7e	minuut.	Nu	was	het	een	vrije	
trap	vanaf	20	meter	die	Martijn	Mol-
leman	vol	in	de	korte	hoek	joeg,	1–0.	
Aalsmeer	 was	 even	 de	 weg	 kwijt	
en	 Monnickendam	 kwam	 een	 paar	
maal	 gevaarlijk	 door.	 Bij	 één	 van	
de	 spaarzame	 Aalsmeer	 aanvallen	
bracht	 Mark	 Ruessink	 de	 bal	 voor,	
maar	 Thomas	 Harte	 schoot	 naast.	
Aalsmeer	was	meer	aan	de	bal.	De	
counters	van	Monnickendam,	voor-
al	van	Kid	Ronday	waren	gevaarlijk.	

Zo	 kreeg	 Barry	 de	 Wolf	 van	 Mon-
nickendam	 in	 de	 20e	 minuut	 een	
vrije	 schietkans.	 Ray	 Smidt	 wierp	
zich	 voor	 de	 bal	 en	 voorkwam	 een	
2–0.	 Aalsmeer	 liep	 constant	 achter	
de	feiten	aan	en	vooral	op	het	mid-
denveld	verloor	men	de	slag,	omdat	
Monnickendam	daar	een	man	meer	
had.	Voorin	kreeg	men	weinig	kan-
sen,	 zodat	 Monnickendam	 heer-
lijk	kon	counteren.	Een	vrije	 trap	 in	
de	40e	minuut	voor	Monnickendam	
was	 de	 aanloop	 naar	 de	 2–0.	 Het	
was	 weer	 Martijn	 Mollenman	 die	
achter	de	bal	stond.	Hard	links	langs	
het	muurtjes	verdween	de	bal	in	het	
doel.	Hier	was	niets	op	af	te	dingen	
en	na	een	vrije	trap	van	Peter	Neuvel	
die	 net	 naast	 ging	 zocht	 Aalsmeer	
met	 een	2-0	 achterstand	de	kleed-
kamer	op.	Trainer	Anthony	Servinus	
greep	 in.	Salih	Yildiz	en	Tom	Does-
wijk	kwamen	Mark	Ruessink	en	Bart	
de	 Jong	 vervangen	 en	 Burak	 Si-
til	 ging	naar	de	 spits.	 Thomas	Har-
te	ging	 in	het	hart	 van	de	 verdedi-
ging	spelen.	Het	bleek	een	gouden	
greep.	Met	vier	aanvallers	voorin	en	
achter	 één	 op	 één	 moest	 Monnic-
kendam	 terug.	 Ineens	 kon	 het	 wel	
en	 Aalsmeer	 geloofde	 er	 weer	 in.	

Uit	een	vrije	trap	van	Salih	Yildiz	 in	
de	 54e	 minuut	 speelde	 Peter	 Neu-
vel	zich	goed	vrij.	Zijn	voorzet	werd	
door	Stefan	van	der	Dussen	met	het	
hoofd	verlengd,	2–1.	Ook	Aalsmeer	
ging	 de	 duels	 nu	 goed	 aan	 en	 er	
ontspon	 zich	 een	 heerlijk	 voetbal-
spektakel	 voor	 het	 aanwezige	 pu-
bliek	met	kansen	over	en	weer.	Uit	
een	 voorzet	 van	 Chico	 van	 Soelen	
in	de	60e	minuut	kon	wederom	Ste-
fan	van	der	Dussen	de	bal	langs	de	
vertwijfelde	doelman	Jeffrey	Willems	
schieten,	 2–2.	 De	 strijd	 was	 weer	
open,	 maar	 nu	 was	 het	 Aalsmeer	
dat	 de	 geest	 kreeg.	 Een	 afgesla-
gen	 schot	 van	 Peter	 Neuvel	 in	 de	
62e	minuut	werd	in	een	scrimmage	
door	 Stefan	 van	 der	 Dussen	 in	 het	
doel	geschoten,	2–3.	Een	echte	‘hat-
trick’.	De	strijd	leek	gestreden.	Maar	
niets	 was	 minder	 waar.	 Monnic-
kendam	schraapte	het	 laatste	 rest-
je	wilskracht	bij	elkaar.	Na	een	snel-
le	counter	van	Dave	Goossens	in	de	
72e	 minuut,	 kreeg	 Kid	 Ronday	 de	
kans	de	stand	op	3–3	te	brengen.	De	
beide	 elftallen	 gingen	 alleen	 maar	
voor	 de	 winst.	 Een	 bombardement	
op	 het	 doel	 van	 Monnickendam	 in	
de	74e	minuut	leverde	wel	drie	cor-
ners	op,	maar	geen	doelpunten.	De	
goed	ingevallen	Salih	Yildiz	speelde	
zich	in	de	80e	minuut	goed	vrij	en	de	
inkomende	Calvin	Koster	schoot	de	
3–4	in	de	touwen.	Aalsmeer	kreeg	in	
de	84e	en	85e	minuut	de	kans	om	de	
score	te	verhogen,	maar	de	schoten	
van	Salih	Yildiz	en	Peter	Neuvel	trof-

Landelijke schaakcompetitie
AAS 1 wint dik met 8-0!
Aalsmeer	-	In	de	derde	ronde	van	de	
landelijke	 schaakcompetitie	 heeft	 het	
eerste	 team	van	 schaakclub	AAS	met	
de	maximale	score	gewonnen	van	Slie-
drecht.	Langzaam	maar	zeker	druppel-
den	 de	 punten	 binnen,	 waarbij	 som-
mige	Azen	nog	wel	een	mindere	stel-
ling	 om	 moesten	 buigen.	 Ad	 van	 den	
Berg	 opende	 de	 score.	 Hij	 pakte	 de	
zwarte	stelling	voortvarend	aan	en	ging	
vol	voor	de	complicaties.	Een	dameof-
fer	werd	niet	geschuwd	waarbij	aan	het	
eind	 van	 de	 combinatie	 Ad	 een	 stuk	
voorbleef.	 De	 score	 werd	 verdubbeld	
door	Marco	de	Groot,	die	een	stuk	han-
dig	 insloot	 toen	 zijn	 tegenstander	 iets	

te	veel	twijfelde.	Jasper	van	Eijk	stond	
wel	 heel	 erg	 teruggedrongen	 op	 de	
eerste	twee	rijen,	maar	daarmee	had	hij	
wel	 alles	 gedekt.	 Toen	 zijn	 stukken	 in	
tijdnood	eenmaal	de	weg	naar	de	vij-
andige	koning	hadden	gevonden,	was	
er	geen	houden	meer	aan	en	was	het	
3-0.	 AJ	 Keessen	 stond	 de	 hele	 par-
tij	onder	druk,	maar	kon	ook	alles	net	
aan	bij	elkaar	houden.	Met	een	weinig	
subtiel	schijnoffer	probeerde	AJ	dames	
te	ruilen,	daarna	zou	de	stelling	erg	re-
miseachtig	 geworden	 zijn.	 De	 witspe-
ler	hield	echter	de	dames	op	het	bord	
maar	 kon	 twee	 zetten	 later	 opgeven	
toen	het	mat	bleek	te	zijn.	Het	tweede	

matchpunt	werd	binnen	gehaald	door	
Simon	Groot.	Net	na	de	opening	pakte	
hij	een	pion	mee,	in	ruil	voor	een	open	
lijn	naar	 zijn	koning	en	het	 loperpaar.	
Daarbij	had	hij	goed	gezien	dat	de	stel-
ling	dicht	te	houden	was	en	aldus	ver-
waterde	de	witte	compensatie.	 In	tijd-
nood	veroverde	Simon	nog	wat	mate-
riaal	en	pakte	daarmee	het	punt.	Mark	
Trimp	speelde	van	meet	af	aan	op	com-
plicaties.	Toen	de	witte	dame	zich	ver-
greep	aan	een	aantal	pionnen	huppel-
den	 de	 zwarte	 paarden	 de	 witte	 stel-
ling	 binnen,	 aldaar	 dood	 en	 verderf	
zaaiend.	 De	 opsluiting	 van	 de	 gulzige	
witte	dame	betekende	het	slot	van	de	
partij.	 Paul	 Schrama	 zag	 zichzelf	 ver-
zeild	raken	in	een	lastig	maar	ook	lis-
tig	 eindspel.	 Hij	 leek	 in	 het	 nadeel,	
maar	 met	 vrijpionnen	 voor	 zowel	 wit	
als	zwart	was	het	erg	lastig	om	te	be-

oordelen	wie	er	nou	echt	beter	stond.	
Paul	 had	net	 iets	 verder	 gerekend	 en	
kon	zijn	pion	net	wat	handiger	naar	de	
overkant	 te	krijgen.	Dit	betekende	het	
zevende	punt,	waarna	alleen	nog	Jef-
frey	van	Vliet	bezig	was	om	zijn	pluspi-
on	te	verzilveren.	Jeffrey	heeft	een	erg	
goede	techniek,	dus	ook	hier	verwacht-
ten	de	Azen	een	 vol	 punt,	 het	 liet	 al-
leen	even	op	zich	wachten.	Dat	wach-
ten	 werd	 uiteindelijk	 beloond,	 waar-
na	de	Azen	de	8-0	prestatie	uitgebreid	
konden	vieren	bij	de	Chinees.	Schaak-
club	 AAS	 schaakt	 van	 begin	 septem-
ber	tot	eind	mei	op	de	vrijdagavond	in	
de	Doopsgezinde	kerk	in	de	Zijdstraat	
53.	Training	en	les	wordt	gegeven	van	
19.15	 tot	 20.00	 uur,	 daarna	 start	 de	
competitie	 tot	 00.00	 uur.	 Informatie:	
020-7371420	 of	 0297-268954.	 Home-
page:	http://www.aas.leisb.org.

fen	 geen	 doel.	 Met	 een	 extra	 spits	
erbij	 probeerde	 Monnickendam	 er	
nog	 een	 gelijkspel	 uit	 te	 slepen.	 In	
de	89e	minuut	was	Monnickendam	
nog	dicht	bij	een	doelpunt,	toen	uit	
een	vrije	trap	Barry	de	Wolf	drie	me-
ter	 voor	 open	 doel	 overschoot.	 De	
laatste	minuten	was	de	overal	aan-
wezige	 Peter	 Neuvel	 zelfs	 nog	 op	
de	backplaats	te	vinden.	De	handen	

gingen	omhoog	toen	O’Niel	voor	het	
einde	 floot.	 Vooral	 toen	 de	 overige	
resultaten	bekend	werden.	De	vraag	
blijft	waarom	Aalsmeer	pas	begint	te	
voetballen	 bij	 een	 achterstand.	 Za-
terdag	17	november	speelt	Aalsmeer	
thuis	 tegen	 een	oude	bekende	na-
melijk	 N.F.	 C.	 uit	 Amstelveen.	 Aan-
vang	14.30	uur.	
Jack van Muijden 

OVAK-Soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer	-	De	volgende	soos-
middag	 van	 de	 OVAK	 is	 op	
woensdag	 21	 november	 vanaf	
14.00	uur	in	het	Parochiehuis	in	
de	Gerberastraat.	

Het	 klaverjassen	 op	 7	 novem-
ber	is	gewonnen	door	Tom	Ver-
laan	met	5209	punten,	op	twee	
Anton	van	de	Polder	met	4950	
punten	en	op	drie	is	Jan	Alder-
den	 geëindigd	 met	 4911	 pun-
ten.

Zaalvoetbal
SOW wint kerkentoernooi
Kudelstaart - Afgelopen	 zater-
dag	vond	 in	de	Proosdijhal	al	weer	
het	 vijfde	 interkerkelijke	 Samen-
Op-Weg	zaalvoetbaltoernooi	plaats.	
Jan	 Weij,	 de	 initiator	 van	 het	 toer-
nooi,	 had	 ook	 dit	 keer	 weer	 diver-
se	 teams	 van	 verschillende	 kerke-
lijke	 gemeenten	 uit	 Aalsmeer	 en	
Kudelstaart	 weten	 te	 contracteren	
om	 aan	 dit	 prestigieuze	 sporteve-
nement	mee	 te	doen.	Naast	de	ei-
gen	 Samen-Op-Weg	 gemeente	 uit	
Kudelstaart	 waren	 er	 deelnemen-
de	teams	van	de	Dorpskerk,	Ooster-
kerk,	Lijnbaankerk,	Alphakerk	en	de	
LEG.	 Ook	 dit	 jaar	 werden	 de	 wed-

strijden	 weer	 strak	 geleid	 door	 het	
arbitrale	duo	Ben	van	Maris	en	Na-
tasja	van	Loon.	De	teams	waren	on-
derverdeeld	in	drie	poules	van	vier.	
De	poulewinnaars	en	de	beste	num-
mer	twee	gingen	door	naar	de	hal-
ve	finale.	
Daar	 troffen	 als	 eerste	 de	 teams	
LEG	 1	 en	 Lijnbaan	 2	 elkaar,	 waar-
bij	LEG	1	duidelijk	de	sterkere	bleek	
en	 zich	 als	 eerste	 plaatste	 voor	 de	
finale.	De	andere	halve	finale	wed-
strijd	was	die	tussen	LEG	2	en	SOW	
1.	LEG	2	kwam	al	vroeg	in	de	wed-
strijd	 op	 een	 1-0	 voorsprong.	 Lan-
ge	tijd	zag	het	er	naar	uit	dat	de	fi-

Voor het eerst de hoogste eer voor SOW 1.

nale	 tussen	 LEG	 1	 en	 LEG	 2	 zou	
gaan,	 maar	 met	 nog	 enkele	 minu-
ten	te	spelen	maakte	SOW	1	de	ge-
lijkmaker.	Iedereen	hield	al	rekening	
met	strafschoppen	totdat	in	de	laat-
ste	seconden	SOW	1	met	een	win-
nende	treffer	de	wedstrijd	naar	zich	
toetrok.	Het	aangeslagen	LEG	2	ver-
loor	daarna	 in	de	kleine	finale	ook	
nog	eens	van	Lijnbaan	2	en	moest	
genoegen	 nemen	 met	 een	 vier-
de	plaats.	 Lijnbaan	2	 eindigde	dus	
knap	 op	 de	 derde	 plaats.	 De	 fina-
le	ging	dus	tussen	SOW	1	en	LEG	1.	
Een	 felle	en	spannende	strijd	waar	
scheidsrechter	 Natasja	 van	 Loon	
haar	 handen	 vol	 aan	 had.	 Uitein-
delijke	was	het	SOW	1	die	aan	het	
langste	 eind	 trok	 en	 met	 2-0	 wist	
te	winnen.	Voor	het	eerst	in	de	his-
torie	 van	 het	 kerkentoernooi	 bleef	
de	 door	 Gert	 Stronkhorst	 beschik-
baar	gestelde	wisselbeker	in	de	or-
ganiserende	 SOW	 gemeente	 Ku-
delstaart.	En	dat	werd	in	de	speciale	
schooldienst	 met	 PCBS	 de	 Graan-
korrel	 de	 volgende	 zondag	 door	
voorganger	 Hans	 van	 Dalen	 nog	
even	vol	trots	gememoreerd.	

Naast	 de	 eerder	 verworven	 boka-
len	voor	de	tweede	en	derde	plaats	
prijkt	nu	ook	de	bokaal	voor	de	eer-
ste	 plaats	 op	 de	 kast	 in	 de	 consi-
storie	 met	 daarnaast	 de	 wisselbe-
ker.	 Al	 met	 al	 een	 succesvol	 toer-
nooi	waar	met	veel	plezier	op	terug-
gekeken	kan	worden.	Ook	nu	ston-
den	de	ontmoetingen	 tussen	 leden	
van	diverse	kerken	uit	Aalsmeer	en	
Kudelstaart	 centraal.	 Een	 concept	
dat	 inmiddels	 voldoende	draagvlak	
heeft	om	dit	toernooi	jaarlijks	terug	
te	laten	keren.

Hans van Leeuwen




