25 jaar pakt!
al 1

•D

e krant die j
e
•D

e krant die je

125
25 jaar pakt
al 1
!

Tel: 0297-341900

www.meerbode.nl

14 november 2013

Editie: Aalsmeer

DEZE WEEK:

Laadstation voor
uw elektrische auto?

Nostalgische films

Wij maken vrijblijvend
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Poelgilderdam heeft
nieuwe Prins Eduard
beëdigd

Aalsmeer - Op vrijdag 8 november om kwart over acht
in de ochtend heeft een botsing plaatsgevonden op het
fietspad naast de Legmeerdijk. Een 18-jarige scooterrijder uit Aalsmeer reed op het
pad vanaf Uithoorn richting Kudelstaart. Waarschijnlijk door
het regenachtige weer en de
nog donkere lucht zag hij een
tegemoetkomende voetganger
over het hoofd. Door de botsing raakte de scooter uit balans en kwam de 18-jarige ten
val. Toen hij weer opkrabbelde
zag hij de voetganger liggen.
De politie en de ambulancedienst zijn direct gealarmeerd.
De voetganger, een 69-jarige
man uit Meersen, bleek in de
war en is met vermoedelijk een
hersenschudding naar het ziekenhuis vervoerd. De scooterrijder liep schaafwonden op.
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ASSURANTIE & ADVIES

Nog twee nachtjes slapen...

Zaterdag komt Sinterklaas
met pieten naar centrum!
Aalsmeer - Donderdagnacht, vrijdagnacht en dan komt de stoomboot aan! Nog maar twee nachtjes slapen. De pieten hebben er
zin in en Sinterklaas rust goed uit
om fit van de stoomboot af te stappen en iedereen in Nederland, maar
Aalsmeer in het bijzonder, te bezoeken. Aanstaande zaterdag 16
november om 14.00 uur meert de
stoomboot aan bij het zorgcentrum
Aelsmeer. Te bereiken via de Kanaalstraat. Sint en zijn pieten kijken
er naar uit om een ontmoeting te
hebben met de nieuwe burgemees-

ter. Er is vernomen dat zij het gevolg
op staat te wachten aan de kant en
daarna ontvangt ze Sint en de pieten in het gemeentehuis. Dit zal zijn
om ongeveer 15.30 uur. Voordat iedereen daar is, wandelen Sint en zijn
pieten eerst door de Zijdstraat en
wordt de Pepernotenmolenfabriek
kort bezocht. Verse pepernoten worden daar speciaal door de molenaars gebakken! Natuurlijk hoopt de
Sint op een heleboel tekeningen en
heel veel mooi gezongen liedjes. De
verslaggever heeft vernomen dat er
iets is met de Pietmuziek. Zijn er wel

de juiste liedjes? Het komt vast goed
en anders wordt aan de nachtegaaltjes van Aalsmeer gevraagd om mee
te zingen. In het raadhuis, de pieten
noemen dit gebouw het praatjeshuis, wordt gedanst, gesprongen en
er wordt voor gezorgd dat iedereen
met een grote glimlach weer naar
huis gaat. Amerigo, de pieten en natuurlijk Sinterklaas staan te trappelen van ongeduld, zo graag willen
ze aanstaande zaterdag de 16de om
14.00 uur jullie weer zien. Allemaal
komen en geef het Spaanse gevolg
een groots ontvangst!

Wereldkampioenen bij burgemeester

Medaillewinnaars Koreaanse
karatesport gehuldigd
Aalsmeer - Voorafgaande aan
de Begrotingsraad ontving burgemeester Jobke Vonk-Vedder donderdag 7 november maar liefst dertien medaillewinnaars in de raadzaal van het gemeentehuis.
Het gaat om de wereldkampioe-

Woonvisie gemeente nu actueel!
vijf speerpunten. Als eerste speerpunt is benoemd dat de woonwensen van de Aalsmeerse inwoners
meer centraal moeten staan. Daarnaast wordt er een beter perspectief op de woningmarkt geboden
aan mensen met een beperkt inkomen en worden de kansen voor
lokale jongeren vergroot. Als vierde wordt een gevarieerd woonaanbod voor ouderen gecreëerd waardoor voorgesorteerd wordt op de
vergrijzing van de bevolking en de
mogelijkheid om langer zelfstandig
te kunnen blijven wonen. Als laatste speerpunt is benoemd dat kwaliteit voor kwantiteit gaat. Ook wordt
aandacht gegeven aan de energiebesparing van woningen waardoor
de totale lasten van de woningen
lager worden. Daarnaast wordt de
Starterslening voorgezet voor zowel
nieuwbouw als bestaande bouw.
Hierbij wordt de mogelijkheid onderzocht of commerciële partijen,
die woningen met de starterslening willen aanbieden, een bijdrage kunnen doen in de kosten. Ook
worden er nieuwe prestatieafspraken gemaakt met Eigen Haard. De
kern hier is dat Eigen Haard beperkt woningen mag verkopen en/

Inbreker toch aangehouden
Aalsmeer - In oktober 2011 was ingebroken in een boot in een jachthaven aan de Stommeerweg. De
dief was er vandoor gegaan met
kleding en goederen, waaronder
de marifoon. Om binnen te komen
had de inbreker een deur open gebroken. Van achtergebleven sporen
is DNA afgenomen. Op 9 november 2013, bijna twee jaar later, is uit
de databank de dader gerold. Het

blijkt een 41-jarige man uit Haarlem te zijn. Twee jaar geleden woonde hij nog in Aalsmeer. De Haarlemmer is aangehouden en gehoord en
heeft inmiddels bekend de inbraak
te hebben gepleegd.
De eigenaar van de boot is in kennis gesteld. Het vinden van de dader
heeft z’n tijd nodig gehad, maar de
zaak kan nu dan toch opgelost het
politiearchief in.

Gered na valpartij van fiets
Aalsmeer - Op half twee in de
nacht van zondag 10 november
kreeg de politie een melding dat
er een auto stilstond nabij de watertoren aan de Kudelstaartseweg.
Toen agenten gingen kijken troffen
zij drie jongens aan bij een op de
grond liggende fietsster. De jongens
hadden de vrouw zien liggen op het
fietspad en waren gestopt om hulp

te bieden. Ze hadden inmiddels al
een jas over de vrouw gelegd. De
ambulance was eveneens al onderweg. De 18-jarige vrouw uit Zevenhoven bleek gevallen te zijn van
haar fiets. Ze bleek teveel alcohol
gedronken te hebben. De vrouw is
thuisgebracht. De jongens zijn hartelijk bedankt voor hun oplettendheid en hulpverlening.

of naar de vrije sector brengen onder de voorwaarde dat de beschikbaarheid van woningen niet verder
achteruit gaat. Specifiek voor jongeren wil de gemeente dat er een
aantal nieuwe goedkope huurwoningen wordt toegevoegd waar jongeren tot een bepaalde leeftijd mogen wonen. De gemeente heeft de
opgave om de komende vijf jaar
voor 180 alternatieve wooneenheden te zorgen. Dit zijn wooneenheden voor mensen die niet langer in
aanmerking komen voor een plek in
een verzorgingshuis. Op dit moment
is het goed wonen in Aalsmeer en
dat wil de gemeente zo houden.
Kwaliteit staat hierbij voorop waarbij het dorpse karakter zoveel mogelijk behouden blijft. De gemeente Aalsmeer heeft 2,2 miljoen euro rijkssubsidie gekregen. Dit geld
staat gereserveerd voor het Woonfonds. Het college stelt de raad voor
dit geld in te zetten om complexe
projecten binnen het stedelijke gebied te steunen, de woningvoorraad
te verduurzamen en voor de opvang
van de veranderingen op gebied
van wonen in het sociale domein.
Hiervoor worden aparte voorstellen
voorgelegd aan de Raad.

Oog in oog met
wildvreemde
Aalsmeer - Op zondag 10 november rond twee uur in de
middag stond een bewoner van
de Oosteinderweg ineens oog
in oog met een wildvreemde
man. De man was aan het werk
in de kantoorruimte van de woning en dacht dat zijn zoon
thuisgekomen was. Opeens
zag hij een wildvreemde in zijn
huis staan. De bewoner heeft
eerst geroepen en is vervolgens achter de man aangehold.
Deze 32-jarige in Aalsmeer wonende man bleek veel te diep in
het alcoholglaasje gekeken te
hebben. Hij beweerde de verkeerde woning binnengestapt
te zijn. Hij woont elders op wel
dezelfde weg. De recherche
doet verder onderzoek.

17:35:18
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“Dorpse karakter zoveel mogelijk behouden”
Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders heeft
12 november de geactualiseerde
woonvisie vastgesteld. De Woonvisie 2011–2020 blijft ook nog steeds
van kracht, maar met deze actualisatie wordt meer en beter ingegaan op de veranderingen in de
woningmarkt. De actualisatie staat
geagendeerd voor het beraad van
19 december en de raadsvergadering van 23 januari. Wethouder
Rik Rolleman: “Sinds de vaststelling van de Woonvisie Aalsmeer in
de zomer van 2011 is er veel veranderd op de woningmarkt. De situatie is na 2011 nog verder verslechterd, maar laat op dit moment een
voorzichtig herstel zien. Ook heeft
de Rijksoverheid tal van maatregelen genomen. Hierdoor staat de totale woningmarkt in een ander daglicht. Om toch onze doelstellingen
uit de Woonvisie 2011-2020 te realiseren is het uitvoeringsprogramma behorende bij de Woonvisie geactualiseerd. Als input voor deze actualisatie heeft makelaar Karin Eveleens samen met een bouwkundig adviseur een advies geschreven
over de woningmarkt in Aalsmeer.”
In de actualisatie wordt ingezet op
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nen Koreaanse karatesport Tang
Soo Do: Joep Sparnaaij en Noël van
Gijzel, de zilveren winnaars Lulu Jiang, Sem Pater, Kyano Verschragen,
Jolomi Ayutsede en Olivier Meilink
alsmede de bronzen winnaars Xander van Santen, Dean Wijga, Renzo Pauw, Nick Pater en Roxy Watchman. Ze zijn alle dertien lid van de
Aalsmeerse sportschool Wassanim
van trainer Johan van der Nald. Aan
het wereldkampioenschap namen
twaalf landen deel en zeer vermeldenswaard is zeker dat alle kinderen door middel van de jeugdsportpas van de gemeente kennis hebben gemaakt met de Koreaanse karatesport Tang Soo Do.
Voor alle winnaars waren er niet
alleen lovende woorden, maar zij
mochten allemaal een cadeaubon
in ontvangst nemen. In een overvolle raadzaal werd een korte demonstratie van de sport gegeven en een
welverdiend applaus onderstreepte
dat er sprake was van veel bewondering bij de aanwezigen.

Kluis uit winkel gestolen
Aalsmeer - Op maandag 11 november is tussen een uur ‘s nachts
en half zeven in de ochtend ingebroken in een winkel in de Punterstraat.

Om binnen te komen hebben de
dieven het slot uit de toegangsdeur getrokken. Binnen is de kluis
open gebroken. De buit is onbekend.

Dieven weg na mislukte inbraak
Kudelstaart - Om half vier in de
nacht van zondag 10 november is
geprobeerd in te breken in een winkel aan de Einsteinstraat. In het bedrijf in het winkelcentrum ging
het alarm af. De politie was snel
ter plaatse en trof een Honda Civic schuin voor de half open staande rolluiken aan. Ook was het glas
van de toegangsdeur stuk gegooid.
Omdat gedacht werd dat de inbrekers nog in het pand aanwezig waren, zijn hondengeleiders naar binnen gegaan. Er zijn geen personen
aangetroffen. Tijdens het onderzoek
is de winkel vanaf alle kanten in de
gaten gehouden door agenten, zelfs

de politieheli heeft lange tijd boven het winkelcentrum en omliggend gebied gevlogen. Naast de auto is nabij de Bilderdammerweg ook
een gestolen bromfiets aangetroffen. De brommer was in de nacht
van woensdag 6 op donderdag 7
november gestolen uit de Einsteinstraat. De Honda was op zaterdag 2
november tussen tien en half twaalf
in de avond ontvreemd uit Amsterdam Zuidoost. Ondanks een zoektocht in de omgeving zijn de inbrekers niet aangetroffen. Een verder
onderzoek is in volle gang.
Foto: Marco Carels
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INFORMATIEF
Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.
nl. Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.
ApotHeek
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) Laan van de Helende
Meesters 8 Amstelveen,
tel: 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Apotheek Groen
Nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel:
500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Apotheek Groen kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
tANDArts
In geval van klachten buiten de
praktijkuren raadpleeg de mededelingen op het antwoordapp.
van uw eigen tandarts.
slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en
emotionele ondersteuning aan
slachtoffers en betrokkenen van
misdrijven en verkeersongevallen.
U kunt bij ons terecht op verschil.
spreekuren in de regio, zonder
wachtlijst. Bel voor een afspraak
of voor meer info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

KERKDIENSTEN
Zondag
17 november
Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst met Paul Wesselius. Tevens crèche en peuterdienst.
Donderdag 28 november 19.30u.
Leerhuis in Open Hofkerk, ingang
Sportlaan.
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u.
met ds. J.G. Brienen en 16.30u. met
ds. M. Hogenbirk, kinderdienst.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. Oecumenische viering in Open Hofkerk,
Ophelialaan 247. Opvang allerkleinsten en zondagsschool. Kerkgebouw Zijdstraat gesloten.
Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag om
10u. en 16.30u. diensten.
Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. Oecumenische viering
mmv Similia. Tevens kinderdienst.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag dienst om 10u. met ds.
C.A.E. Groot uit Barneveld. Organist: W. Spaargaren.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag 10u. dienst met kand.
F.A. Slothouber uit Zwolle. Organist
I. Baarsen. Om 18.30u. bijbeldiscussiedienst met ds. C.G. Graafland.
Organist: R. Kooning.
Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. samenkomst met dovenvertolking en vertaling in Engels. Spreker Michelle Dusseldorp.
Aparte bijeenkomsten voor kinderen.
Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag om 10u.
dienst met ds. J. Markus uit Hellouw
en 16.30u. dienst met ds. J. Mudde
uit Haarlem.
RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Zater-

DiereNArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer,
tel: 326734. Voor spoedgevallen
buiten de openingstijden,
tel. 560627. www.dierenartsenpraktijkuithoorn-aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudestaart, tel:
324643; Nokweg 12 Leimuiden,
tel: 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel: 346721,
www.ranzijndierenarts.nl
olGA
overleg lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen,
tel: 020-3453429,
www.olga-amstelland.nl
HulpDieNst
Vrijwillige Hulpdienst
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer.
Spreekuur elke werkdag van
8.30-9.30 u, en op afspraak,
tel: 326670. Ouderenadviseur
spreekuur di., do., vr.
10.00-11.00 u., tel: 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl
klAcHteN
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555.
Milieuklachten, tel: 023-5310200.
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

dag 17u. in Kloosterhof woord-communieviering met M. van Zoelen.
Zondag 10u. Oecumenische viering
in Open Hofkerk, Ophelialaan 247.
Om 14u. Poolse dienst met Christoff
in Karmelkerk.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Russische-Orthodoxe diensten. Zaterdag 17.30u.
vespers en zondag 10u. goddelijke
litergie.
Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Reede, Schouwstraat. Zondag 10u.
dienst. met ds. F. Praamsma. Tevens
10u. kinderkerk.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag dienst 10u. met ds. J. van Dalen.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag
11u. Eucharistieviering met L. Aarts.
Begra Bijbelstudie
In gebouw Heliomare, Zwarteweg
98. Maandag 18 november met pastor Frank Pot. Aanvang: 20u, zaal
open 19.30u.
Evangelisatiekring
Bijbelstudie-avond dinsdag 26 november in gebouw Seringenhorst,
Parklaan. Thema: Studies uit het
Lukas-evangelie door H.B. Slagter
uit Wijk bij Duurstede.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen
voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u.
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel
99.0 en ether 105.9.

Waar is baasje?
Aalsmeer - Waar is het baasje van
deze jonge zwart-witte kat? Het dier
liep rond in de Jupiterstraat in de
Hornmeer. Wie de kat herkent, wordt
verzocht contact op te nemen met
de Dierenbescherming afd. NoordHolland Zuid via 0297-343618.

In Memoriam: Nico de Groot
Aalsmeer - Woensdagmiddag is
KCA-bestuurslid Nico de Groot
(1933-2013) na een kort ziekbed
overleden. Een krantenknipsel uit
1995 meldt: ‘Er bestaan plannen om
van de oud Katholieke Kerk aan de
Oosteinderweg een klein cultureel
centrum te maken.
De gemeente is hierover in gesprek
met het kerkbestuur. Binnenkort
moet hier meer duidelijkheid over
komen. Maar ook los van deze ontwikkelingen wordt de kerk al regelmatig als concertzaal gebruikt. De
stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer
(KCA) houdt in de kerk jaarlijks
een serie zondagmiddagconcerten.’ Zonder Nico de Groot waren
die concerten er nooit gekomen. De
Culturele Raad organiseerde indertijd koffieconcerten in de burgerzaal
van het gemeentehuis. Maar Nico, als een der oprichters van KCA,
bedacht al snel dat het toen leegstaande Oudkatholieke kerkje een
ideale sfeervolle ruimte zou zijn voor
klassieke kamermuziek. En hij kreeg
alles voor elkaar. Er kwam een muziekpodium, een concertvleugel, een
mogelijkheid om koffie te schenken
en een bescheiden artiestenkamer
voor de musici. Er werd een werkgroep in het leven geroepen waarvan Nico de grote inspirator was

en die tot op de huidige dag meer
dan zo’n 125 klassieke concerten
voor elkaar heeft gekregen. Om een
groot woord te gebruiken: Genieten
van muziek maakt mensen gelukkig. Als je het zo bekijkt, heeft Nico de Groot duizenden mensen gelukkig gemaakt. Wij herdenken hem
met grote dankbaarheid.
Pierre Tuning, lid KCA werkgroep
Muziek

Mensen met een hulpvraag en mensen en organisaties die een ander
willen helpen, kunnen hier elkaar
op een eenvoudige en laagdrempelige manier vinden. Ondanks dat in
Aalsmeer de bereidheid om een ander te helpen al jaren onverminderd
groot is, blijkt in de praktijk dat veel
mensen met een hulpvraag, vaak
niet weten waar ze hiermee terecht
kunnen. Ditzelfde geldt voor mensen die zich (zo af en toe) voor een
ander willen inzetten. Daarnaast
hebben steeds meer organisaties
behoefte aan jongere vrijwilligers én
komen er grote veranderingen op
het gebied van zorg en ondersteu-

Gevonden:
- Jupiterstraat: Zwart-witte jonge poes. Draagt nu wit bandje van dierenbescherming.
- Mijnsherenweg: Zwarte kat.
- Mercuriusstraat: Boskat, niet gecastreerd, zwarte rug, witte buik, bef
en pootjes. Hij heeft een zwarte staart met witte punt heeft bandje
om van dierenbescherming.

ning aan. Onder leiding van de vrijwilligerscentrale Aalsmeer hebben
het Rode Kruis Aalsmeer, de CAMA-gemeente, het ouderenwerk Vita Welzijn en Advies, het Mantelzorg
Steunpunt en Welzijn Aalsmeer, de
handen ineen geslagen en de initiatiefgroep Aalsmeer voor Elkaar opgericht.
Op 19 november komt de initiatiefgroep met haar antwoord op bovenstaande ontwikkelingen. Zorgvoorelkaar.com biedt inwoners en organisaties van Aalsmeer een eenvoudige en laagdrempelige manier
hulp te bieden en te vragen. Door
het gebruik van de website ontstaat een actueel overzicht van de
vraag naar en het aanbod van hulp
in Aalsmeer en kan een nieuwe én
jongere groep vrijwilligers worden
bereikt. Het maakt niet uit wat de
vraag of het aanbod is; of het gaat
om gezelschap en een kopje koffie
of begeleiding van een gehandicapt
kind, voor al deze vragen is vanaf 19
november www.zorgvoorelkaar.com
de aangewezen plaats.

Wmo-raad in vergadering
Aalsmeer - Met het invoeren van
de Wmo heeft de gemeente de verplichting gekregen om de inwoners te betrekken bij het vormgeven
van het Wmo-beleid. De gemeente
Aalsmeer moet haar burgers vragen
wat ze van de plannen vinden en of
ze nog wensen hebben. Daarom is
de Wmo-raad in het leven geroepen. De Wmo regelt dat mensen die
hulp nodig hebben in het dagelijkse leven ondersteuning krijgen van
de gemeente Aalsmeer. Het gaat om
voorzieningen als hulp bij het huishouden, een rolstoel of woningaanpassing. De Wmo ondersteunt mensen die zich inzetten voor hun medemens of buurt. Het gaat bijvoorbeeld om mantelzorgers en vrijwilligers. De Wmo stimuleert activiteiten die de onderlinge betrokkenheid in buurten en wijken vergroten.
De Wmo biedt ondersteuning om te
voorkomen dat mensen later zwaardere vormen van hulp nodig hebben. Iedereen kan bij het gemeentelijk Wmo-loket terecht voor advies,
hulp en ondersteuning. De Wmoraad wordt daarom in een vroegtijdig stadium betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van ge-

meentelijk beleid binnen het kader
van de Wmo. De Wmo-raad vergadert op woensdag 20 november om
15.00 uur in vergaderruimte 011 van
het gemeentehuis. De vergadering
is openbaar. Tussen 14.30 en 15.00
uur bestaat de mogelijkheid om leden van de Wmo-raad deelgenoot
te maken van uw ervaringen met de
Wmo.
De Wmo-raad kan en mag uiteraard
geen individuele zaken in behandeling nemen of optreden als bemiddelaar, maar kan wel een luisterend oor bieden met als doel het
optimaliseren van het Wmo-loket en
de Wmo-voorzieningen/diensten. In
voorkomende gevallen zullen de bevindingen van de Wmo-raad zo nodig anoniem besproken worden met
het Wmo-loket of desbetreffende
beleidsambtenaren. Het is wel gewenst dat u uw komst op de dinsdag voorafgaande aan de vergadering meldt aan de secretaris, de
heer G.L. Droppert via 0297-320922,
zodat de bezoekers bij de receptie van het gemeentehuis ontvangen kunnen worden en vervolgens
begeleid worden naar de gespreksruimte.

Informatiebijeenkomsten
dementie: Thema schuld
Aalsmeer - Dinsdag 19 november
is er een gespreksgroep voor kinderen van mensen met dementie
waarbij dieper ingegaan wordt op
het thema schuld. Schuldgevoelens
komen regelmatig voor, het combineren van een eigen leven, werk
en de zorgbehoeften van ouders is
moeilijk.
Het doel van de gespreksgroep is
het ontmoeten van lotgenoten en
het leren omgaan met de gevolgen
van dementie bij een ouder. De koffie staat klaar vanaf 19.00 uur in gebouw Irene in de Kanaalstraat. De
bijeenkomst duurt tot 21.00 uur. Vrijdag 22 november vanaf 10.00 uur is
er een informatiebijeenkomst waarbij Marion Veenstra het belang van

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

Vermist:
- Corellihof: 14 maanden jonge kater, licht grijs met wit. Heet Jerry.
- Julianalaan: Rode kat met grote witte bef.
- Koningsstraat: Cyperse kat met hapje uit oor.
- Oosteinderweg: Cypers poes met witte bef. Zij is 10 jaar en is fijn gebouwd. Haar naam is Julie.

Lancering site zorgvoorelkaar.com
voor onderlinge hulp
Aalsmeer - Op dinsdag 19 november lanceert wethouder Ad Verburg
de website www.zorgvoorelkaar.
com in Aalsmeer. Dit zal hij doen tijdens een bijeenkomst van 20.00 tot
22.00 uur in het gemeentehuis voor
alle vrijwilligers (organisaties, clubs
en kerken), die betrokken zijn bij
zorg en welzijn in Aalsmeer. Zorgvoorelkaar.com is een online marktplaats voor onderlinge hulp.

Is uw huisdier
zoek?

bewegen bij vergeetachtigheid en
dementie uit de doeken doet. Momenteel onderzoekt Marion in het
team van Prof. Dr. Erik Scherder
(neuropsycholoog en groot voorstander van meer bewegen) hoe
bewegen een groter onderdeel kan
worden van het dagelijks leven, zowel thuis als in instellingen. Deze
bijeenkomst vind plaats in de ontmoetingsruimte van de aanleunwoningen Bloemendaele van zorgcentrum Aelsmeer. Vooraf aanmelden
voor beide bijeenkomsten is wenselijk en kan door contact op te nemen met de coördinator van het
ontmoetingscentrum: 06-22468574
of via email emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl.

Laat de MS collectant niet
in de kou staan
Aalsmeer - Als één na laatste in een
rij van landelijke collecterende goede doelen, komt de collectant van
het Nationaal MS Fonds vanaf 18 november aan de deur. “Het Nationaal
MS Fonds is bijna de hekkensluiter
in de landelijke collectes”, zegt Pamela Zaat, landelijk coördinator van
het fonds. “Wilt u onze collectanten
niet in de kou laten staan?”, vervolgt
ze. “Zij lopen niet voor zichzelf maar
zetten zich, in dit donkere en koude
weer, in voor mensen met Multiple
Sclerose, in de volksmond MS. Iemand die wordt geconfronteerd met
de diagnose Multiple Sclerose, krijgt
daarbij direct een overdosis onzekerheid cadeau. De enige zekerheid die
je hebt, is de wetenschap dat het een
chronische ziekte is waarvoor (nog)

geen genezing mogelijk is”, aldus Pamela. Het Nationaal MS Fonds financiert onderzoek naar MS en ontwikkelt behandelprogramma’s die mensen leren om te gaan met hun ziekte. Altijd vanuit een positieve insteek
door uit te gaan van de mogelijkheden die je als mens met MS hebt.
Het geld dat wordt opgehaald tijdens de collecteweek zal besteed
worden aan onderzoek enerzijds en
begeleiding en training anderzijds.
De 13.000 collectanten kunnen onmogelijk bij alle voordeuren aanbellen. Heeft uw deurbel niet gerinkeld,
een donatie is welkom op giro 5057
of stuur een sms naar 4333 met de
woorden STOP MS en doneer eenmalig 2 euro. Kijk voor meer informatie op www.nationaalmsfonds.nl.

Creatieve avond
in Oost-Inn

COLOFON

Aalsmeer - Woensdag 20 november
van 9.30 tot 11.30 uur is er gelegenheid
voor inloop en ontmoeting onder het
genot van koffie of thee bij de Oost-Inn
in de Mikado aan de Catharina Amalialaan 66. Daarna wordt er van 12.00 tot
13.00 uur een overheerlijke lunch geserveerd. Aanschuiven mag. ’s Avonds
is de creatieve avond. Er gaan sieraden
van vilt gemaakt worden. Graag hiervoor aanmelden via 345413. De kosten
voor het materiaal zijn 5 euro. Voor inlichtingen: 0297-325636 of kijk op de
website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Reumapatiënten en
zorgverzekering
Amstelveen - De RPV Amstelland
organiseert op dinsdag 26 november voor leden en voor reumapatiënten-niet-leden een lezing over
wijzigingen in de zorgverzekering.
De heer J.H. Kroes, divisiemanager
bij zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, komt specifiek voor reumapatiënten vertellen over veranderingen
in de zorgverzekering voor volgend
jaar. De bijeenkomst vindt plaats
in het wijkcentrum van Westwijk in
Amstelveen en begint om 17.00 uur,
zaal open vanaf 16.45 uur. Einde circa 20.00 uur. Geïnteresseerde leden
en niet-leden die ook reumapatiënt
zijn, kunnen zich aanmelden bij Marianne Kamstra via 023-5612675 of
kamnes@quicknet.nl. Geen toegang
indien niet aangemeld! Aanmelding
kan tot en met uiterlijk dinsdag 19
november. Aan begeleiders en nietleden wordt een bijdrage van 5 euro gevraagd, ter plaatse te voldoen.

Oecumenische
dienst zondag
Aalsmeer - Op zondag 17 november
wordt weer een oecumenische dienst
gehouden in de Open Hof Kerk aan
de Ophelialaan. De dienst is samengesteld met medewerking van de liturgiegroep van de Raad van Kerken
in Aalsmeer. Medewerking wordt
verleend door het vocaal kwartet Similia. Organist is Theo Griekspoor.
Er is oppas voor de kleintjes, voor
de kinderen van de basisschool is er
kindernevendienst. Aanvang: 10.00
uur. De liturgiegroep van de Raad
van Kerken nodigt u van harte uit bij
deze dienst aanwezig te zijn.
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SINTERKLAASINTOCHT
Zaterdag 16 november om 14.00 uur

DROGISTERIJ

BIJ HET ZORGCENTRUM AELSMEER

[BEDANKT]
DE OPENING VAN ONZE NIEUWE
WINKEL WAS GROOTS
bedankt voor de vele bloemen,
wijn en bonbons en positieve reacties

We konden rekenen op hulp van alle
kanten onze dank daarvoor aan:
Mildred, Bart, Irma, Eric,
Anneke, Alma, Hans, Anneke,
Danique, Ria, Joke, Coen,
Jos, Henriette, Coen, Marco,
Margo, Dirk, Helma, Henno,
Juliette, Marcel, Moniek,
Trudy, Martin, Judith.
MAAR OOK
Firma Hoekwater
Kreeft & van Wissen
Huiskens
Van Berkel Aannemers
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Sinterklaas heeft Meer Aalsmeer muntjes
verstopt in zakjes pepernoten!
Heb je een muntje gevonden?
Kijk dan op www.aalsmeercentrum.nl

Informatie/
inloopbijeenkomst
nieuw hondenbeleid
Het doel van de avond is om van belangstellenden te horen welke ideeën
en suggesties zij hebben voor het
nieuw te ontwikkelen hondenbeleid.
Hierbij kunt u denken aan
onderwerpen als:
• Moeten er meer losloopgebieden
komen en waar dan?
• Moeten er meer faciliteiten
komen voor hondenbezitters?
• Wat zijn de routes waar de meeste
honden worden uitgelaten?
• Hoe kan de overlast van hondenpoep teruggedrongen worden?
• Op welke locaties zijn
hondenpoepbakken gewenst?

Het college van burgemeester en wethouders
nodigt hondenbezitters en niet-hondenbezitters van harte
uit voor een informatie/inloopbijeenkomst op woensdag
20 november van 19.30 tot 21.00 uur in de raadskelder
van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1.
Tijdens de bijeenkomst is er geen centrale presentatie, dus u
kunt binnenlopen wanneer het u schikt tussen 19.30 en 21.00
uur. Er zijn informatiepanelen met plattegronden waarop is
aangegeven waar zich de huidige losloopvelden bevinden. Ook
zijn er formulieren waarop u uw suggesties voor het nieuwe
hondenbeleid kunt schrijven.

14 november 2013

officiële mededelingen
informatie/inloopbijeenkomst nieuw
hondenbeleid

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
openingstijden balie burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
openingstijden balie bouwen & Vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel.
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
wijkinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website
van de wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
gemeente-info op website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
afspraken burgemeester en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
inspreken in het beraad oVer een geagendeerd
onderwerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen.
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van
de vergadering 12.00 uur.
oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

Het college van burgemeester en wethouders nodigt hondenbezitters en niet-hondenbezitters van harte uit voor een
informatie/inloopbijeenkomst op woensdag 20 november van
19.30 tot 21.00 uur in de raadskelder van het gemeentehuis,
raadhuisplein 1.
Het doel van de avond is om van belangstellenden te horen
welke ideeën en suggesties zij hebben voor het nieuw te ontwikkelen hondenbeleid.
kennisgeVing besluit maatwerkVoorschriften
actiViteitenbesluit
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat
bij hen een verzoek is ingediend door De Raad Vastgoed BV
om in het kader van het Activiteitenbesluit voor de inrichting
Crown Business Studio’s Aalsmeer, gelegen Van Cleeffkade15
te Aalsmeer, bij maatwerkvoorschrift hogere geluidgrenswaarden vast te stellen dan de standaardgeluidgrenswaarden uit
het genoemde besluit. Het college heeft besloten positief op
dit verzoek te besluiten en bij maatwerkvoorschrift hogere geluidgrenswaarden vast te stellen voor een aantal woningen
gelegen aan de Weteringstraat, Chrysantenstraat, Dorpsstraat
en Stommeerkade.
Het besluit in ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit
Het besluit alsmede andere terzake zijnde stukken liggen vanaf
15 november t/m 27 december 2013 ter inzage in het gemeentehuis bij de afd. Ruimtelijke Ordening en Vergunningen van
de gemeente Aalsmeer. De openingstijden van het gemeentehuis zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.3014.00 uur en woensdag van 08.30-20.00 uur. Buiten deze openingstijden kunnen de stukken ook worden ingezien op een
ander tijdstip, mits daarvoor van te voren een telefonische
afspraak wordt gemaakt (tel. 020-5404154).
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 bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang
van de dag na die waarop het besluit is verzonden naar de geadresseerde van het besluit. Het bezwaarschrift dient te worden 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 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 Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam,
Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor het indienen van
een verzoek tot voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
exploitatie- en terrasVergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatie- en terrasvergunning is
verleend:
- Restaurant Tandoori Nites, Marktstraat 32, Aalsmeer (Z2013/031882)
Datum verzending vergunning: 6 november 2013
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatie- en terrasvergunning is
ingetrokken:
- Watersportvereniging Nieuwe Meer, Stommeerweg 2, Aalsmeer (Z-2013/007212)
drank- en horecawet
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van

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

Open dag Wassanim karate
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 9
november was weer de eerste van
de vier trainingen voor de jeugd
van Aalsmeer bij sportschool Wassanim. De kinderen hadden duidelijk veel plezier in deze mooie sport:
Koreaans karate. Samen met hulp
van diverse kampioenen, die sportschool Wassanim bezit, waaronder twee wereldkampioenen, ging
het er heel gezellig aan toe! Aankomende zaterdag 16 november wordt
een open dag gehouden van 12:00
tot 15:00 uur. Tijdens de open dag
zal Master Lee uit Groningen en-

wet algemene bepalingen omgeVingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Edisonstaat 4a (Z-2013/058738), het plaatsen van 2 containers tbv het realiseren van een jongeren hangplek;
- Oosteinderweg 157 (Z-2013/057619), het kappen van een
boom;
- Spinradhof 32 (Z-2013/058070), het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde;
- Stommeerweg 22 (Z-2013/058068), het bouwen van een
botenhuis;
- Turfstekerstraat 61 (Z-2013/058113), het plaatsen van beschoeiing;
- Van Cleeffkade 15 (Z-2013/057659), melding brandveilig
gebruik.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Oosteinderweg 462 (Z-2013/056693), melding waterstaatswerk voornemen tot verbreding van een brug;
- Van Cleeffkade 15 (Z2013/058159), melding brandveilig
gebruik Downtown Diner;
- Violenweg 36 (Z-2013/058723), het verwijderen van asbest.
Verleende omgeVingsVergunningen,
reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen.
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 uur op
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575.
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Hornweg 134 (Z2013/043536), het wijzigen van het gebruik van 2 woningen in kamergewijze verhuur voor 2x4
wooneenheden voor in totaal 2x8 personen (verzonden 12
november 2013);
- De Muzen 7 (Z-2013/043794), het plaatsen van een erfafscheiding (verzonden 8 november 2013).
Verlenging beslistermijn aanVraag
omgeVingsVergunning, reguliere procedure
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes
weken verlengd:
- Helling 12/Dorpsstraat 32 (Z-2013/047926), het veranderen van de begane grond in 3 zelfstandige woningen (bedrijfsruimte vervallen) (ontvangen 16 september 2013).

ingetrokken aanVragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Christinastraat 1 (Z-2013/054155), het bouwen van een
schuur;
- Pontweg 24a (Z-2013/048697), het tijdelijk plaatsen van
2 woonunits.
geaccepteerde (sloop)melding(en)
- Cyclamenstraat 14 (Z-2013/057254), het verwijderen van
asbest;
- Uiterweg 158a (Z-2013/056790), het slopen van bijgebouwen op het achtererf met asbest.
Geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
besluit aanVraag niet behandelen
Omdat de aanvraag naar ons oordeel niet voldoet aan de voorschriften voor het in behandeling nemen van een aanvraag
voor een omgevingsvergunning, besluiten wij op grond van
artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht, om de volgende aanvraag niet in behandeling te nemen. (De aanvrager
is vooraf in de gelegenheid gesteld om zijn aanvraag aan te
vullen).
- Haya van Somerenstraat 35a (Z-2013/037605), het brandveilig gebruik (verzonden 8 november 2013).
aanVraag doorgezonden naar beVoegd gezag
Op 1 november 2013 is er melding waterstaatswerk ingediend
in verband met een voorgenomen verbreding van een brug aan
de Oosteinderweg 462 (Z-2013/056693). Voor deze melding
is de gemeente Aalsmeer niet het bevoegd gezag, maar het
Hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden, wel. De melding
is op 8 november 2013 doorgestuurd, ter verdere behandeling.
commissie ruimtelijke kwaliteit
(Voorheen welstandscommissie)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie
Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op
de woensdagmiddagen in de even weken. Op de agenda staan
o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.
ter inzage
t/m 12122013 Ontwerpbestemmingsplan
Aalsmeerderweg 420-422

serVicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
serVicepunt beheer en uitVoering
proVincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
Verkeersbesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.
officielebekendmakingen.nl.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Zondagmiddag in Open Hofkerk
Aalsmeer - De Aalsmeerse Christelijke Oratorium Vereniging geeft
op zondagmiddag 17 november een
klein concert vanaf 15.30 uur in de
Open Hof kerk in de Ophelialaan
247. Op het programma staan Gabriel
Fauré’s Requieum en de Cantique de
Jean Racine voor solisten, koor en
orgel. Het orgel wordt bespeeld door
Sander van Houten. Hij is specialist
in orgelwerken van César Franck, van
wie het koor het Panis Angelicus gaat
zingen. Maurice Duruflé componeerde in 1976 het Notre Père voor a-capella koor. Het concert wordt verder
opgeluisterd met een werk van Jo-

de Drank- en Horecawet de volgende drank- en horeca vergunning is aangevraagd:
- Resto VBA BV, Legmeerdijk 313, Aalsmeer (Z-2013/057301)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de Drank- en Horecawet de volgende drank- en horeca vergunning is verleend:
- Restaurant Tandoori Nites, Marktstraat 32, Aalsmeer (Z2013/031882)
Datum verzending vergunning: 6 november 2013
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de Drank- en Horecawet de volgende drank- en horeca vergunning is ingetrokken:
- Watersportvereniging Nieuwe Meer, Stommeerweg 2, Aalsmeer (Z-2013/007212)

kele van de prijswinnaars huldigen
van het afgelopen WK in Rotterdam,
waaronder de twee wereldkampioenen. Een ieder, jong en oud, is welkom. Er zullen diverse demonstraties worden gegeven en de kinderen kunnen zelf actief bezig zijn onder leiding van hoofdinstructeur Johan van der Nald en zijn leraar Master Lee. Voor meer informatie kan
gebeld worden naar 06-46827613 of
kijk op www.wassanim.nl. De open
dag is in de gymzaal aan de J.P.
Thijsselaan. Iedere belangstellende
is welkom tussen 12.00 en 15.00 uur.

Kerst vieren met Davanti Bridge goed voor het brein
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
heeft het Aalsmeers vrouwenensemble Davanti een kerstcd opgenomen. Het is de bedoeling dat deze gepresenteerd gaat worden tijdens een concert op vrijdag 13 december in de RK Kerk St Jan Geboorte in Kudelstaart. Op de cd zowel bekende en makkelijk in het gehoor liggende kerstliedjes, maar ook
minder bekende, mooie, klassieke
kerstnummers. Uniek is de volledige ‘The Christmas Rose’ van Thomas F. Dunhill. Dit complete werk
van tien zangstukken, waarvan de
meeste tweestemmig, dat nog bijna nooit in zijn geheel uitgevoerd
is. Davanti, bestaande uit 16 zangeressen, streeft met een kritisch
oor naar zuiverheid en koorbalans.
Sinds de oprichting in 1993 hebben
de leden een grote verscheidenheid aan optredens gedaan en diverse onderscheidingen op festivals
behaald. In 2010 mocht Davanti zich
het beste vrouwenkoor van Nederland noemen door als finalist op het

podium te staan van het Nederlands
Koor Festival. In 2011 won het koor
het internationale Festival of Equal
Voices. Sinds het begin van dit seizoen staat ze onder leiding van haar
nieuwe dirigente Alice Roes. Hoewel het koor normaal gesproken
voornamelijk a-capella zingt, zijn op
de kerstcd veel stukken met pianobegeleiding door Hanneke Maarse
te horen. De kerstcd is voor 10 euro
te koop en kan worden besteld via
de website van Davanti. Op zaterdag 23 november is Davanti te horen tijdens de wintermarkt in zorgcentrum Aelsmeer aan het Molenpad van 14.00 tot 15.00 uur. De dames verzorgen twee optredens van
20 minuten, waarvan één optreden in klassieke stijl en één in passende, sfeervolle Charles Dickens
kerstkleding. Het kerstconcert op
13 december begint om 20.00 uur.
De toegangsprijs bedraagt 10 euro.
Inclusief 1 consumptie (glühwein of
chocolademelk) Meer informative:
www.davanti.nl.

Aalsmeer - Vanaf woensdag 20
november zend omroep MAX wekelijks op Nederland 2 om 14.40
uur de televisiecursus ‘iedereen
kan bridgen’ uit. De twaalf afleveringen duren elk twaalf minuten. De cursus is bedoeld voor de
niet bridger en begint bij de basis.
Presentator Berry Westra legt aan
de hand van animatie de spelregels en voorbeelden uit. De bestaande bridgeclubs in Aalsmeer
zijn blij met dit initiatief en hopen
zo nieuwe leden te verwelkomen
die door de televisiecursus ervaren dat bridge een heerlijk actieve en sociale ontspanning is. Zij
bieden de enthousiast geworden
bridgers een aansluitende vervolg
cursus aan die wordt gegeven
door een gediplomeerde bridgedocent. Bridge is een denksport
die op welke leeftijd dan ook geleerd en beoefend kan worden.
Bridge heeft de naam moeilijk te
zijn en elitair, maar dat is een fabel. De basisregels zijn niet ingewikkeld en na een paar lessen

is men al in staat om met medecursisten het spel te spelen. Wie
‘hogerop’ wil komen, zal hiervoor
moeten oefenen zoals het is met
alles in het leven. Mentaal actief blijven wordt door iedere arts
en de Hersenstichting Nederland
toegejuicht. Bridge zet het brein
goed aan het werk, het stimuleren
van de hersenen scherpt de geest
en houdt de mens langer actief.
Ook het sociale aspect speelt een
belangrijke rol. Het sluit voor een
groot deel het gevoel van eenzaam zijn uit. Een analyse heeft
uitgewezen uit dat vrijwel alle
deelnemers tevreden zijn over de
sociale contacten. Op een doorsnee clubavond of -middag komt
u, buiten uw eigen bridgepartner,
zeker twaalf andere mensen tegen met wie u telkens een halfuurtje doorbrengt. Zo snijdt het
mes aan twee kanten. Iets doen
wat heel leuk is en dan ook nog
goed voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Belangstelling? Zoek contact met een van
de Aalsmeerse Bridgeclubs: ‘Het
Rondje’ (iedere maandagavond),
‘Strijd en Vriendschap’ (iedere
dinsdagavond), ‘Onder Ons’ (iedere woensdagavond), ‘De Uitkomst’ (dames donderdagmiddag) of ‘Rijsenhout’ (donderdagavond). Coördinator is Trees de
Jong, bereikbaar via 324294 en
tj.dejong@wxs.nl.
Janna van Zon
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Films voor kids in kidsbios

AGENDA

In Crown Cinema: Verliefd
op Ibiza en Chimpanzee
Aalsmeer - Sinds gisteren, woensdag 13 november, kan in Crown Cinema genoten worden van de romantische komedie ‘Verliefd op Ibiza’. Op het eiland waar veertigers
dertig willen zijn, de dertigers twintig willen zijn en de twintigers de
weg kwijt zijn, raakt een ensemble van personages verliefd op elkaar, en op Ibiza. Dertien mensen,
vier verhalen en één eiland. Iedereen komt met een eigen plan naar
Ibiza. Maar wat blijkt: in essentie
staat iedereen voor dezelfde uitdaging. Op lichtvoetige en komische wijze ondervinden vier koppels het universele verlangen iets
te zijn wat niet -of niet langer- haalbaar is, en zullen ze moeten uitzoeken wat daar voor in de plaats komt.
Een feel-good film voor alle leeftijden vol humor, avonturen en menselijke inzichten. De film duurt 111
minuten en wordt zaterdag vertoond in Crown Cinema vanaf 20.00
uur. Ook te zien in Crown Cinema
dit weekend: Chimpanzee (NL). In
Chimpanzee kan kennis gemaakt
worden met de kleine Oscar, een
speelse en nieuwsgierige chimpansee. De Afrikaanse bossen zijn een

speeltuin voor de kleine enthousiaste Oscar en zijn mede jonge chimpansees Lees minder Zij spelen liever dan dat ze samen met hun ouders een middagdutje doen. Maar
als Oscars familie wordt bedreigd
door een concurrerende groep
chimpansees wordt hij aan zijn lot
over gelaten, totdat een verrassende bondgenoot verschijnt en zijn leven voorgoed doet veranderen. Deze familiefilm duurt 84 minuten en
genieten van deze apen kan vrijdag,
zondag en dinsdag vanaf 20.00 uur.
Ook een aanrader: De Nederlandse speelfilm ‘Het Diner’. Op het witte doek in Crown op donderdag en
zaterdag vanaf 21.00 uur en zondag
vanaf 20.30 uur. In het weekend,
op zaterdag- en zondag, trakteert
Crown Cinema weer op een scala
aan kinderfilms in de speciale kinderbios en voor een speciale prijs.
Op het programma staan liefst twee
Sinterklaasfilms, De Sneeuwkoningin, Planes 3D, Turbo 3D en Ted en
de schat van de mummie. Adres is
Van Cleeffkade 15. Kaarten reserveren kan via 0297-753700 of info@
crowncinema.nl. Voor meer informatie: www.crowncinema.nl.

Zanger Han Holland en
Pietenparty in de Praam
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 14 november, wordt de tweede besloten bingoavond gehouden
in de Praam. Er zijn veel mooie prijzen te winnen. Aanmelden kan door
een berichtje te sturen naar de facebookpagina of door contact op te
nemen met Marloes Rekelhof, die
ditmaal deze spelletjesavond organiseert. De avond start om 20.00
uur. Zanger Han Holland keert vrijdag 15 november vanaf 17.30 uur terug op de dansvloer! Deze fantastische zanger brengt muziek voor elk
wat wils Han houdt van The Cats,
Ben Cramer, Shocking Blue, The
Beatles, Tom Jones, Elvis, maar ook
van Johnny Jordaan en Andre Hazes. Hij zingt ze allemaal mee. DJ
Joost zal vrijdagavond vanaf 22.00
uur de Boswandelingparty op zich
nemen! Sinterklaas zal zaterdag 16
november rond het middaguur aankomen in Aalsmeer en zijn intrede in
het dorp voortzetten! Rond 15.00 uur
staan zijn Pieten ook in danscafé de
Praam klaar om de kids te assisteren bij het behalen van hun zwarte pietendiploma door middel van
het uitvoeren van diverse spelletjes. Tussendoor even de dansvloer
op met de Pieten en de middag eindigt met een leuke Sinterklaasfilm!
De ouders kunnen ondertussen gezellig socializen met een drankje en
een hapje en de gezellige muziek
van gast DJ Johan van de Polder.
Het hele gezin is deze middag dus
van harte welkom! Ook tijdens het
avondprogramma staat een feestelijk gebeurtenis te wachten! Sinterklaas zal hoogstwaarschijnlijk niet
aanwezig zijn, maar zijn Pieten zullen de bar hedenavond overnemen om iedereen van zijn drankje
te voorzien! DJ Marco zal hen ondersteunen door vanaf 22.00 uur de

draaitafel onder zijn hoede te nemen. Praam´s Zatte Pietenparty is
ieder jaar nog een behoorlijk druk
bezochte avond dus kom op tijd!

Beaujolais en Ladies Night
Volgende week donderdag 21 november is het weer tijd voor de
Beaujolais Primeur avond! Een gezellige wijnproeverij met een bijpassend hapje en muziek. En donderdag 28 november vindt The Ultimate Ladies Night plaats in danscafé
de Praam. Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met diverse winkeliers van Aalsmeer Centrum en een aantal kleine particuliere bedrijven. De dames worden ontvangen met een welkomsdrankje
en een goodiebag en kunnen deze
avond genieten van een modeshow,
advies en demonstraties krijgen ten
aanzien van verzorgingsproducten,
parfums, make-up, nagels, haar,
etc. Verder kunnen zij heerlijk shoppen voor de feestdagen, voor zichzelf, voor partner en kids. En dit alles
onder het genot van een drankje en
een hapje, gezellige muziek en een
optreden van een mistery guest. Dames kunnen zich voor deze avond
aanmelden via: ladypraam@live.nl.

‘Cowboys & Indianen’ in
The Beach deze zaterdag
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
16 november is het weer de derde
zaterdagavond van de maand. Dat
betekent weer groot feest in The
Beach aan de Oosteinderweg 247a.
Deze keer is het thema ‘Cowboys &
Indianen’. Het loopt weer storm in de
kledingverhuurwinkels in Aalsmeer
en omgeving. De cowboyhoeden en
indianentooien zijn niet aan te slepen. Trek je geruite blouse aan of
steek een veer in je haar! Iedereen
die in westernkleding komt, is meer
dan welkom.
Maar het feest is ook toegankelijk
voor minder thema-gekleedde bezoekers. Tijdens de avond zal er on-

der andere een ‘best dressed contest’ gehouden worden, waarbij leuke prijzen te winnen zijn. Verzoeknummers kunnen worden aangevraagd. Tijdens deze avond draaien de Sheriff-DJ’s de lekkerste muziek en schenken ze aan de Saloonbar de smakelijkste drankjes. Gezelligheid, een drankje en een dansje.
Vanaf 21.30 uur is iedereen weer
van harte welkom.
Neem gezellig vrienden en vriendinnen mee want het belooft weer een
mooi feest te worden! De ‘Cowboys
& Indianen’ party zaterdag 16 november plaats in The Beach is gratis
te bezoeken.

Feestweekend rond 2 jarig bestaan

The Choax en Big Jeezus
Truck live in The Shack
Oude Meer - The Shack heeft de
afgelopen 2 jaar een grote naam
opgebouwd in het livemuziek circuit in Nederland en ver daarbuiten. De beste bands uit binnen-en
buitenland staan op het podium in
Oude Meer, vlakbij Schiphol. Blues,
rock en rock and roll, voor ieder wat
wils in een intieme sfeer. Zaterdag
16 november bestaat The Shack alweer 2 jaar en dit gaat (uiteraard)
gevierd worden met een waanzinnig goeie band. The Choax stonden
in februari dit jaar al op het podium
in Oude Meer en The Shack heeft
ze die avond meteen geboekt voor
haar 2-jarig bestaan. The Choax is
een tribute aan de Engelse bluessensatie The Hoax en wordt gezien als de meest invloedrijke Britse
bluesband van de afgelopen twee
decennia. De band werd meerdere malen uitgeroepen tot beste Britse bluesband en bereikte in de jaren negentig een cultstatus. Kenmerkend zijn de energieke live optredens en de rauwe Amerikaanse sound. Frontman Kars van Nus
geeft met zijn gedreven gepassioneerde zang en scheurende mondharmonica een smoel aan The Choax. De gitaristen Jeremy Aussems
en Mart Hoppenbrouwers, zijn aan
elkaar gewaagd en hebben constant de ultimate guitar battle op
het podium. De rhythm sectie bestaat uit de drummer Mathijs Roks
die zijn naam eer aan doet. De lage
bastonen en de groovende sound
neemt Rico Hagemeijer voor zijn re-

kening. En dan zondag 17 november in The Shack: Big Jeezus Truck
uit Canada met support act van Bud
Spencer Rockexplosion. Big Jeezus
Truck speelt in de hoogste versnelling! Degene die deze band eerder
aan het werk heeft gezien, weet dat
hun optreden een overdonderende
live-show is, eentje om van te smullen! Big Jeezus Truck is een kruising
tussen Johnny Cash en Johnny Ramone. De leden van deze band zijn,
op zijn zachts gezegd, knettergek.
De drummer, speelt soms ondersteboven zijn drums, is sneller is dan
zijn eigen schaduw én doordrenkt
met adrenaline, terwijl de bassist
met ontbloot bovenlijf en pilotenbril
een poging ‘gitaarvliegen’ doet. De
zanger, steevast met cowboyhoed,
zingt het geheel aan elkaar. Deze
Canadese band is al naam aan het
verwerven in heel Europa, maar dit
is dé kans om hun waanzinnig knettergekke show van zo dichtbij te bekijken. Deze moddervette act is ideaal om dit feestelijke weekend mee
af te sluiten! The Shack is zaterdag
16 november open vanaf 20.00 uur.
Het optreden van The Choax begint
om 22.00 uur. Entree 5 euro inclusief een consumptiebon en Shacksnacks! Zondagmiddag 17 november open om 15.00 uur. Support act
Bud Spencer Rockexposion begint
om 16.00 uur en daarna rond de
klok van 17.00 uur: Big Jeezus Truck.
Entree: 7,50 euro. Voor alle info:
www.the-shack.info. Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Presentatie cd ‘Sync Dreams’

Marnix Busstra Band live
in Bacchus zaterdag
Aalsmeer - De Marnix Busstra
Band verzorgt aanstaande zaterdag
16 november een concert in cultuur
café Bacchus in de Gerberastraat.
De band bestaat uit Marnix Busstra
op gitaar, Rembrandt Frerichs op piano, Arnold Dooyeweerd op bas en
Pieter Bast op drums. Het kwartet
heeft zijn eerste cd gemaakt: ‘Sync
Dreams’, en deze wordt zaterdagavond gepresenteerd. Het internationale succes van het Mike Mainieri/Marnix Busstra Quartet inspireerde gitarist en componist Marnix Busstra om die lijn in zijn muzikale ontwikkeling door te zetten.
Met de Marnix Busstra Band komt
die lijn glansrijk tot leven: een nieuwe groep met pianogrootheid Rembrandt Frerichs, de creatieve oude
rot Arnold Dooyeweerd op contrabas en de immer inspirerende Pieter
Bast op drums als teamleden. Het
nieuwe kwartet speelt lyrische, polyvalente jazz die draait om het samenspel van de muzikanten, met
composities die zowel melodieus en
introvert als uitbundig en humoristisch of emotioneel en geladen kunnen zijn. Gitarist en componist Marnix Busstra is het muzikale brein

achter het project. Behalve voor zijn
eigen groepen, schrijft Busstra ook
voor andere artiesten. Met zijn bouzouki en zijn elektrische sitar geeft
Busstra zijn muziek vaak een subtiel etnisch tintje. Pianist Rembrandt
Frerichs studeerde in Den Haag en
New York, waar hij onder meer in de
beroemde Birdland jazzclub optrad.
Bassist Arnold Dooyeweerd speelde met de complete wie-is-wie van
de Nederlandse jazz- en improvisatiewereld, en werkte als begeleider
met Ben Webster, Dexter Gordon,
Chet Baker, Kenny Drew en andere Amerikaanse jazzgrootheden. Het
werk van Pieter Bast, één van Europa’s meest vindingrijke en creatieve drummers, is op meer dan veertig cd’s te horen. Hij speelde eerder
met het Mike Mainieri/Marnix Busstra Quartet en werkte verder met
onder meer Kenny Wheeler, Charlie
Mariano, Eric Vloeimans en Paul van
Kemenade.
Het KCA jazzconcert in Bacchus aan
de Gerberastraat begint zaterdag 16
november om 21.30 uur. Toegang:
uw gift. Inlichtingen Reinoud Staps,
tel. 0297-325304 en Pierre Tuning,
tel. 0297-360355.

Met Philip Paar zondag in Oude Veiling

John van Elk te gast in
eerste ‘Wintergasten’
Aalsmeer - Zanger en presentator Philip Paar brengt aanstaande
zondagmiddag 17 november vanaf 15.00 uur in de Oude Veiling onder de noemer ‘Wintergasten’ zijn
eerste muzikale talkshow met daarin een viertal gasten met lokale, regionale en landelijke bekendheid.
Te gast zijn zanger en pianist Youri
Bonda uit Voorhout, het Aalsmeerse raadslid én zangeres Helma Persoon, de schrijver en performer Jan
Beenen uit Haarlem en als landelijke gast de man die ruim 27 jaar de
vaste toneelmeester was van de legendarische Toon Hermans: John
van Elk. Met hem wordt gekeken

kijken naar unieke beelden van hem
en Toon Hermans samen op het toneel in Carré. Hij geeft een bijzonder
kijkje achter de schermen wanneer
hij spreekt over de intensieve samenwerking tussen hem en Toon. Er
is tevens gelegenheid voor vragen
uit de zaal! Aansluitend zingt Philip Paar op verzoek van John van Elk
een speciaal liedje van Toon Hermans. De toegang is 5 euro per persoon, inclusief een pauzedrankje.
Plaatsen voor de talkshow ‘Wintergasten’ op zondagmiddag 17 november kunnen gereserveerd worden door een mail te sturen naar:
philippaar@planet.nl

Muziek/Film/Toneel
T/m 21 november:
* Diverse films voor alle leeftijden in
ochtend, middag en avond in Crown
Cinema, Van Cleeffkade.
Vrijdag 15 november:
* Live optreden Han Holland v/a
17.30u. en boswandelingparty met dj
v/a 22u. in café de Praam, Zijdstraat.
* Pianogala in café Bacchus, Gerberastraat. Aanvang: 20.30u.
* Komedie Purper Ladies in Crown
Theater Aalsmeer, Van Cleeffkade.
Aanvang: 20u. Zaal open: 19.30u.
* Nostalgische filmavond in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Vijf live bands Shoot! Shoot! Pow!
in N201, Zwarteweg vanaf 21u.
Zaterdag 16 november:
* Toneel ‘Zadelpijn en ander damesleed’ door Rijzenspelers in Reede,
Schouwstraat. Aanvang 20.15u.
* Estafettemiddag met pietenfeest
16.30-19.30u. en Praampietenparty
v/a 22u. in de Praam, Zijdstraat.
* Déjà (re)vue Toneelvereniging Kudelstaart in Dorpshuis. Ook op 29 en
30 november. Aanvang: 20.15u.
* Back In Time ‘Cowboys en Indianen’ in The Beach, Oosteinderweg
247a v/a 21.30u.
* Marnix Busstra Band in Bacchus,
Gerberastraat v/a 21.30u.
Zondag 17 november:
* Wintergasten, muzikale middag
olv Philippe Paar in Oude Veiling,
Marktstraat v/a 15u.
* Zondagmiddagconcert ACOV in
Open Hofkerk, Ophelialaan, 15.30u.
Zaterdag 23 november:
* Cabaret van Erik Koller in Crown
Theater Aalsmeer. Aanvang: 20u.
* Stijldansavond in het Dorpshuis
Kudelstaart v/a 20u.
* Favocinema Dick de Kuijer in Oude
Veiling, Marktstrat v/a 20.30u.
Exposities
14 t/m 16 november:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open.
Iedere donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 17u. Werk van Dik
Box en Heidi Wallheimer.
Zaterdag 16 november:
* Crash Museum in fort Aalsmeer in
Aalsmeerderbrug open. Iedere zaterdag van 11 tot 16u.
Tot en met 28 december:
* Nieuwe expositie ‘De Kwekerij’
met beelden en schilderijen in Oude Raadhuis in Dorpsstraat 9. Open
donderdag t/m zondag 12-17u.
Diversen.
Donderdag 14 november:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorpshuis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Viering 1 jaar Borrel Aalsmeer in
Crown Theater v/a 17u.
* Klaverjasavond DES in dorpshuis
De Reede, Rijsenhout v/a 19.30u.
* Sjoelavond BV Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.

* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Vrijdag 15 november:
* Speelavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Zaterdag 16 november:
* Bazaar in de Doopsgezinde kerk,
Zijdstraat van 10.30 tot 17u.
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis,
Gerberastraat, 9.30-15u.
* Aankomst Sinterklaas bij zorgcentrum Aelsmeer, ingang Kanaalstraat,
om 14u. Rond 15.30u. ontvangst in
gemeentehuis.
Maandag 18 november:
* Huiskeuring aquaria bij Viva Aquaria in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Speelavond Allen Weerbaar in het
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 19 november:
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat 55 v/a 20u.
Woensdag 20 november:
* Inloop Oost-Inn in Mikado, Catharina Amalialaan 66, 9.30-11.30u.
Tevens lunch 12-13u. en creatieve
avond v/a 19.30u.
* Koffie in ‘t Baken, Sportlaan 86 van
10 tot 11.30u. Elke dinsdag.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat /a 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Sintkienen om mooie prijzen bij BV
Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Donderdag 21 november:
* Dialezing Groei en Bloei over Canada in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Sjoelavond in De Reede, Schouwstraat, Rijsenhout v/a 20u.
* Sintkienen bij Suppersvereniging
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20.30u.
Zaterdag 23 mart:
* Wintermarkt in zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad van 10 tot 16u.
* Veiling voor Karmelkerk in Parochiehuis, Gerberastraat v/a 20u.
Vergaderingen
Maandag 18 november:
* Wijkoverleg Oost in De Mikado,
Cath. Amalilaan 66 v/a 20u.
Woensdag 20 november:
* Vergadering Wmo-raad in gemeentehuis, kamer 011 v/a 15u.
* Onderweg-naar-huis bijeenkomst
voor ondernemers en particulieren bij Berghoef, Dorpsstraat 99 van
15.45 tot 18u.
* Inloopbijeenkomst over hondenbeleid gemeente in gemeentehuis,
Raadhuisplein, 19.30-21u.
Dinsdag 26 november:
* Ontwerpsessie over invulling
Groen(sloop)zone in gemeentehuis.
Woensdag 27 november:
* Infomiddag Ipad- en tabletcursus
bij Heliomare, Zwarteweg 98 vanaf
15.45u.
Donderdag 28 november:
* Netwerkbijeenkomst Sienergie
voor locale bouwsector in Historische Tuin, Praamplein v/a 15.45u.
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Vrijdag alternatieve rock

In N201: Bandcollectief
Shoot! Shoot! Pow!
Aalsmeer - Vrijdag 15 november
een bijzondere bandavond in N201
met het neusje van de zalm van wat
er aan sterke alternatieve rockbands
te krijgen is in het Nederlandse circuit. “Scheurende gitaren en beukende drums moeten weer waardering krijgen!”, vinden de bands Misery Kids, Wolfhunters, Special Steve, Los Jalapeños en La Fouffe. Deze bands weten dat ze samen sterker staan en komen daarom met
een oplossing. Ze slaan hun handen ineen, en presenteren het collectief Shoot! Shoot! Pow! Elke band
heeft zo zijn eigen ervaringen met
bandcompetities en poprondes. Ze
bezitten de muzikale kwaliteit wel,
de vraag naar de hardere rock is er
ook, maar op de één of andere manier wordt er weinig ruimte gegeven aan dit genre. Door gezamenlijk package deals aan te bieden en
bandavonden te organiseren, blijven de bands ‘on the road’. Ze zullen laten zien dat scheurende gitaren en beukende drums prima samen gaan met muzikaliteit, origi-

naliteit en een sterke podiumperformance. Ben jij een echte fan van
genres als garage-rock, stoner-rock
en grunge? Dan zeker vrijdag naar
de N201 aan de Zwarteweg komen!
De zaal gaat open om 20.30 uur en
de eerste band begint om 21.00 uur.
De entree is 5 euro. Meer informatie
is te vinden op www.n201.nl.

Nostalgische films
Aalsmeer - Vrijdag 15 november
wordt weer een nostalgische filmavond gehouden in het Middelpunt
De organisatie en presentatie is in
handen van Siem Kooy. Onder andere wordt een schoolreisje van de
Christelijke school Oost uit 1953
vertoond, beelden van een gezellig
avondje buurtvereniging Centrum in
1955 en schaatsen bij Jachthaven
Dragt in 1956. Adres is Wilhelminastraat 55 in Oost. De zaal is open
vanaf 19.30 uur. Rond 20.00 uur gaat
het licht uit en begint de filmavond.
De toegang is gratis.
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Theatertip!

Eerste voorstelling ‘Déjà
(re)vue’ deze zaterdag

Op 23 november in Crown Theater

Eric Koller: Een spetterende
fysieke cabaretvoorstelling
Aalsmeer - Het is moeilijk te omschrijven wat Eric Koller precies
doet op het toneel. Maar dat het origineel en verrassend is, dat is zeker.
Hij legt het zelf in een onderhoudend interview precies uit. Nou ja
precies. “Er is inderdaad nog geen
benaming voor deze theatervorm.
Aangezien er niet of nauwelijks in de
voorstelling wordt gesproken kan ik
het het beste als volgt omschrijven:
Er zit slapstick in van de Dikke en
de Dunne, ik pik wat humor van bijvoorbeeld Freek de Jonge, gebruik
de wetten van cabaret, kopieer iets
van de ‘gooi-en-smijtwerk’ stijl van
de vroegere Waardenberg en De
Jong, probeer de schoonheid te gebruiken van hoe Toon Hermans het
altijd bracht en gooi sowieso humor
in mijn sketches. Heel veel humor!
Daarbij heb ik het publiek natuurlijk
hard nodig, want humor bestaat niet
zonder publiek. Ik word overigens
ook wel eens vergeleken met mr.
Bean, zonder dat het ‘gekke-bekken’-cabaret wordt hoor. Eigenlijk is
mijn genre ontstaan, omdat ik beeld
veel sterker vind dan woorden.” Eric
heeft de toneelschool gedaan en
timmert al meer dan zeventien jaar
aan de weg in theaterland. Het grotere publiek zou hem kunnen kennen van diverse reclames op televisie. In de recentste zet hij een autoverkoper neer in de Suzuki-garage.
Dat hij daardoor wat meer gezichtsbekendheid krijgt vindt hij helemaal
niet vervelend. “Ik ben juist blij met
dat podium. Het is alleen een beetje jammer dat mijn naam er niet bij
vermeld staat, maar dat komt langzaamaan ook wel goed.”
Fire in the hole
Over ‘Fire in the hole’, de titel van zijn
theatershow waarmee hij al sinds

november vorig jaar, met veel succes, door het hele land toert, vertelt
hij het volgende: “Ik heb dit thema
gekozen, omdat er heel veel spektakel en rauwheid in zit. De spanning loopt als een rode draad door
de voorstelling. Ik gooi 130% energie in de strijd en dat is merkbaar
op het toneel en in de zaal. Met mijn
gezichtsuitdrukking, mimiek en gehele lijf zorg ik dat mensen op het
puntje van hun stoel blijven zitten.
Er gebeurt van alles. Het is echt fysiek cabaret. Dát is misschien de
benaming! Ik ben zelfs wel eens
met blauwe plekken van het podium af gekomen, kun je nagaan. Ik
heb de voorstelling gemaakt voor
mijn eigen generatie, maar iedereen
van acht tot tachtig zal het fantastisch vinden. Het is niet grof, maar
ook zeker niet braaf. Het is gewoon
een unieke gebeurtenis, die je niet
mag missen.”
Kaarten voor sprintprijzen!
Na de voorstelling mengt Eric zich
nog in het publiek. “Bezoekers kunnen met mij op de foto en ik deel
graag een handtekening uit. Ook
kunnen er dvd’s worden aangeschaft. Ik vind de zaal in het Crown
Theater trouwens een erg fijne zaal
en heb zin in zaterdag 23 november”, aldus de sympathieke theaterman tot slot. Wilt u (of wil jij!) zijn
voorstelling ‘Fire in the hole’ bijwonen in het Crown Theater? Kaartjes zijn nú te koop tegen de sprintprijs van slechts 17 euro. Hierbij
geldt wel: op=op. De reguliere prijs
is 19,50 euro. Bezoek de vernieuwde website voor actuele prijsinformatie en het reserveren van kaarten: www.crowntheateraalsmeer.nl
of bel 0900-1353 (45 cpm).
Door Miranda Gommans

Zaterdag laatste voorstelling

Fantastische ‘Zadelpijn’
door de Rijzenspelers!
Rijsenhout - Voor twee vrijwel uitverkochte zalen speelde Toneelvereniging De Rijzenspelers vrijdag
en zaterdag 8 en 9 november het
stuk ‘Zadelpijn en ander damesleed’. Het boek ‘Zadelpijn’, geschreven door Liza van Sambeek, werd
eerder al verfilmd. De Rijzenspelers
waagden zich nu aan de toneelbewerking door Janine Brogt en Moniek Kramer. Het stuk verhaalt over
een vriendinnengroep die sinds een
aantal jaren één week per jaar al
fietsend door de Franse Loirestreek
reist, met als hoogtepunt de beklimming van de ‘Tite de Sancerre’.
Door groepsleider An (een tekstvaste Mariska van Leeuwen), de Mont
Ventoux van midden Frankrijk genoemd. Dit jaar is de reis anders
dan andere jaren. Het zal namelijk
de laatste vakantie zijn voor Jacqueline (een ontroerend spelende
Brigitte Mes), die terminaal ziek is.
Tijdens de week zorgen liefde, ontrouw en de dood voor spanningen
binnen de groep. Met name de rollen van Max, een met overgewicht
kampende advocate (Ingrid Eekhoff) en Nina, die altijd wel iets te
klagen heeft (Daniëlle Evers) zorgen voor de nodige humor in dit toneelstuk, waarin ook het drama niet
geschuwd wordt. De vriendinnengroep wordt gecompleteerd door de
frivole Sonia (een heerlijk spelende Wietske Pet), de niet meefietsende Yvonne (Colette Lanser als Gooische vrouw) en de wat geheimzin-

nige Agnes (Margaret Vreken, die
zowel voor een lach als een traan
zorgt). Verder zet Marianne Arendse de kleine maar indrukwekkende
rol van Claudia neer en heeft Remco Brandt de taak om als enige man
tussen al dit vrouwengeweld, voor
wat testosteron in de voorstelling
te zorgen. ‘Zadelpijn’ wordt op een
bijna filmische manier op het toneel
gebracht. De manier waarop telefoontjes en sms’jes in het stuk zijn
verweven is kunstig en de fietstochten die de dames maken, worden op
een geweldige manier uitgebeeld.
Het stuk bestaat uit losse scènes.
Deze worden uitgebeeld door enkele decorstukken die telkens tussen
de scènes door worden op- en afgedragen door een onvermoeibare decorploeg. Al met al een zeer complete voorstelling waarbij vooral de
regie van Petra Daalman niet vergeten mag worden. Zij heeft het voor
elkaar gekregen om van alle losse facetten (spel, decor, licht, geluid, sms’jes) één geoliede machine
te maken. Een voorstelling die laat
zien dat De Rijzenspelers het niveau
amateurtoneel eigenlijk wel ontstegen zijn! ‘Zadelpijn’ is nog te zien op
zaterdag 16 november in dorpshuis
De Reede aan de Schouwstraat. De
voorstelling begint om 20.15 uur.
Kaarten zijn telefonisch verkrijgbaar
via 0297-327840, of via de website:
www.rijzenspelers.nl.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Voor organisatie Bosgolf toernooi

VUmc Xtra Award 2013
voor Rotary Club
Purper Ladies in
Crown Theater
Aalsmeer - De Purper-traditie van
meer dan dertig jaar topcabaret
krijgt dit theaterseizoen een verrassende wending. Met de voorstelling
Purper Ladies staan er in plaats van
vier heren, vier dames op het toneel:
Gerrie van der Klei, Mylou Frencken, Anouk van Nes en Céline Pur-

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

Op zoek naar dé Clubheld!
Aalsmeer - Clubhelden: Verenigingen kunnen niet zonder ze.
Vrijwel alle werkzaamheden binnen clubs, verenigingen en stichtingen in Aalsmeer worden uitgevoerd door vrijwilligers. In alle gevallen geldt dat ze onmisbaar zijn
voor de club. Nederland telt er meer
dan drie miljoen. Voor de Grote
Clubactie, waarvoor op dit moment
ook in Aalsmeer en Hoofddorp loten worden verkocht, zijn vrijwilligers een onmisbare schakel. Samen met Opel dealer Van Kouwen te
Aalsmeer en Hoofddorp is de Grote Clubactie daarom op zoek naar
de Clubhelden van Nederland. Wie
is binnen jouw vereniging een éch-

te held? Nooit te lui of te moe, altijd
gedreven? Wie heeft dit jaar een bijzondere bijdrage geleverd of verzet
al jaren bergen werk? Iemand nomineren kan op www.clubhelden.
nl. Door op jouw Clubheld te stemmen, kun je zorgen dat hij of zij de
titel en de waardering krijgt die hij
of zij verdient: Clubheld van het jaar!
De Clubheld van Aalsmeer en omgeving wordt door Van Kouwen uitgenodigd voor de exclusieve Clubheldendag bij Feyenoord. Hij of zij
maakt bovendien kans gekozen te
worden tot provinciale Clubheld en
daarna wellicht tot de Clubheld van
Nederland 2013. De actie loopt tot
en met 28 november.

Extra voorrondes tiende editie

Clash of the Cover Bands
Streek - De grootste bandcompetitie ‘The Clash of the Cover Bands’
gaat om het 10-jarig bestaan te vieren extra groot uitpakken en wil
meer coverbands en tributebands
de gelegenheid geven om hier aan
deel te nemen.
Wil jij ook spelen op de meest gerenommeerde poppodia van Nederland, zoals onder andere 013 Tilburg, Paradiso Amsterdam, Effenaar
in Eindhoven, Podium de Vorstin in
Hilversum en Metropool Hengelo?

Er is plaats voor 50 bands, dus wees
er snel bij en schrijf je in via www.
theclashofthecoverbands.com.
Tussen januari en juli 2014 worden
er extra selectierondes en regionale finalerondes gehouden. De bands
worden beoordeeld in twee categorieën: vakjury en publieksstemmen.
Vanaf oktober 2014 vinden de Benelux finalerondes plaats waar opnames worden gemaakt voor de televisie-serie ‘The Clash of the Cover
Bands’.

Aalsmeer - In het VU Medisch
Centrum in Amsterdam ontving
een delegatie van de Rotary Club
Aalsmeer-Uithoorn donderdag de
VUmc Xtra Award 2013. De onderscheiding werd door prof. dr. Bernhard Uitdehaag, directeur van het
MS Centrum Amsterdam uitgereikt
aan Gert-Jan Stoop en Ben Ebbinge van de Rotary Club AalsmeerUithoorn. Deze club heeft drie jaar
achtereen het Amsterdamse Bosgolf toernooi georganiseerd, waarmee bij elkaar 170.000 euro bijeen
werd gebracht. Dat geld ging in z’n
geheel naar een onderzoek naar het
afremmen van de ziekte MS (Multiple Sclerose) in het VUmc. Het Amsterdamse Bosgolf toernooi van de
Rotary Club was een van de tien genomineerde projecten die in aanmerking kwamen voor een VUmc
Xtra Award. Wouter Bos, voorzitter
van de Raad van Bestuur van het
medisch centrum van de Vrije Universiteit verwees in zijn openingswoord naar de achtergrond van de
VU: “Die is ontstaan uit betrokkenheid, zelf initiatief nemen, zonder
overheid en gewoon, gemotiveerd
dingen gaan doen. Dat is wat u allen als genomineerden bindt.” Bos
dankte alle vrijwilligers voor hun betrokkenheid, inzet, creativiteit, talent, tijd en vooral positieve ener-

gie. “Daarmee heeft u ons in staat
gesteld onderzoek te doen naar de
werking van ziekten en nieuwe middelen te vinden die mensen beter
kunnen maken.” Professor Bernhard Uitdehaag van het MS Centrum Amsterdam, onderdeel van het
VUmc, overhandigde de VUmc Xtra
Award aan Gert-Jan Stoop namens
de Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn.
Daarbij zei hij dat het hem was opgevallen met hoeveel bewonderenswaardige passie de vrijwilligers van
de club zich inzetten voor hun Amsterdamse Bosgolftoernooi en het
achterliggende cognitieve onderzoek naar de langzame progressie
van de ziekte MS. Daarvoor dankte hij de club heel hartelijk. “Deze
prijs is meer en meer dan verdiend.
Ik golf zelf ook een beetje en heb
meegedaan aan het toernooi. Maar
deze uitreiking voelt voor mij toch
echt als een birdie.” In zijn dankwoord vertelde Gert-Jan Stoop (zelf
getroffen door de ziekte MS) dat zeker zo’n dertig man van de Rotary
Club vrijwel continue en op allerlei manieren met de organisatie van
het toernooi bezig zijn. Hij wees erop dat het samen werken aan zo’n
project niet alleen vruchten afwerpt
voor het VUmc, maar –in de vorm
van verhoogde saamhorigheid- ook
voor de Rotary Club.

Vlnr. Ben Ebbinge en Gert-Jan Stoop (met de award) van Rotary AalsmeerUithoorn en prof. Bernhard Uitdehaag van het MS Centrum Amsterdam.

Kudelstaart - In 1953 is toneelvereniging Kudelstaart ontstaan na een
fusie tussen Amacitia en R.k. D.E.S.
De beide clubs waren overigens niet
blij met de fusie, maar gingen toch
akkoord. Dirk van Kleef was de eerste voorzitter en de vereniging telde maar liefst 17 leden. De eerste
voorstellingen werden gegeven in
de gymzaal van de Antoniusschool.
In 1968 werd het dorpshuis Kudelstaart geopend en kreeg de club
een prachtige accommodatie, dankzij de grote inzet van meester Zwarthoed. Tijdens de opening speelden
de leden van de Toneelvereniging
de eerste bonte avond en zo werd
de revue geboren. De groep heeft al
33 revues gespeeld en hiervoor alles zelf geschreven, getimmerd, genaaid, gedanst en noem maar op.
De revue werd een begrip in de gemeente. Ook de toneelstukken van
TV Kudelstaart kregen een steeds
hoger niveau. Zo zijn met veel succes stukken van Heijermans, Neil
Simon, Annie M.G.Smidt en vele andere gespeeld. Ook werd medewerking verleend bij het Sinterklaas-

feest, kerstmarkten en kinderfeesten. Jeugdtoneel was eveneens een
onderdeel van de vereniging.
Nu is het allemaal wat rustiger
en bestaat Toneelvereniging Kudelstaart uit een enthousiaste groep
die met veel plezier hun hobby uitoefent. Ter gelegenheid van het 60
jarig bestaan wordt weer een revue
gespeeld met veel nieuwe stukjes
en liedjes, maar ook een paar gouwe ouwe passeren de revue. In deze revue, ‘Déjà (re)vue’ genaamd,
wordt flink uitgepakt met een nieuwe dansgroep, veel mooie kostuums
en nieuwe technische hoog standjes. Echt een aanrader voor een
heerlijk avondje uit.
Aanstaande zaterdag 16 november
is de eerste voorstelling en de andere speeldata zijn vrijdag 29 en zaterdag 30 november. Speellocatie
is het Dorpshuis van Kudelstaart.
De revue begint alle avonden om
20.15 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
Kaarten kunnen gekocht worden bij
Gall & Gall in het winkelcentrum Kudelstaart of telefonisch besteld worden bij Lia Bon via 06-22410451.

Expositie in het Oude Raadhuis

Bronzen beelden van Karin
Beek en Barbara de Clerq
Aalsmeer - Tot en met 7 december zijn in het Oude Raadhuis beelden van Karin Beek te bewonderen.
De bronzen figuratieve beelden van
deze kunstenares ademen de sfeer
van het alledaagse leven. De ronde monumentale vormen hebben
iets gemoedelijks en nodigen uit tot
aanraken. Dat is ook de bedoeling,
vindt Karin. Kunst hoeft niet verheven te zijn. Karin Beek wil beelden
maken die mooi en sterk van vorm
zijn. De beelden hebben spanning,
kracht en emotie. Het werk van Karin spreekt een breed publiek aan.
Ook zijn beelden te zien van Barbara de Clercq. Als beeldhouwer legt
zij zich vooral toe op de verbeelding
van het dier. Als oudste dochter van
een beeldhouwersgezin (Amsterdam, 1948) was ze van jongs af aan
vertrouwd met materialen als klei,
steen en gips. Vaak zat ze in Artis
om naar de dieren te kijken en ze
te tekenen. In het werk van Barbara de Clercq staat het dier centraal.
Zowel het dier op zich, als het dier
als onderdeel van een groep. Door

de herhaling van nekken, poten en
lijven krijgen de groepen van eenden of struisen een bepaalde dynamiek. Een sequentie van bewegingen, die leidt tot een abstracte ritmiek en stilering. Hoe verschillend
de dieren ook zijn, haar werk heeft
een aantal karakteristieken en een
heel herkenbaar handschrift. Haar
dieren zijn raak getroffen in vorm en
houding, alsof ze verrast zijn in hun
gang en bezigheden. Ze geven een
gevoel van herkenning en genegenheid. Het werk is levendig en met
gevoel voor humor. De structuur van
de huid van de beelden is een belangrijk aspect. Door de ruwe, soms
schematische benadering ontstaat
het effect van een soort wollig- of
pluizigheid. Hoewel het materiaal
brons is, noodt het tot aanraken en
aaien.
Kennis maken met de beelden van
Karin Beek en Barbara de Clercq kan in het Oude Raadhuis in de
Dorpsstraat 9 iedere donderdag tot
en met zondag tussen 14.00 en 17.00
uur.

Muzikaal talent welkom!

Vrijdag pianogala Bacchus!
Aalsmeer - Aanstaande vrijdagavond 15 november vindt het jaarlijkse pianogala in cultureel café Bacchus weer plaats. Het repertoire loopt uiteen, van jazz, via klassiek, folk, naar pop muziek. Veel
acts zijn doordrongen van de nodige humor. Er mag gelachen, geborreld en meegezongen worden.
Kan jij ook iets, weet je iets bijzonders, heb je altijd als eens op een
podium willen staan, wil je zingen

of een instrument laten horen? Je
krijgt ongeveer vijf minuten om jezelf spetterend te presenteren tijdens deze open avond voor muzikaal talent waar de piano enigszins
centraal staat! Meld je aan bij lisakaaijk@hotmail.nl. Wil je ‘gewoon’
een leuke avond? Kom dan zeker
kijken! De zaal gaat open om 20.00
uur. Aanvang pianogala in cultureel
café Bacchus in de Gerberastraat is
20.30 uur.

Boogie Woogie muziekprijs in Duitsland

Pinepop voor Aalsmeerse
pianist Martijn Schok
Aalsmeer - Op 19 oktober heeft
de Aalsmeerse boogie woogie pianist Martijn Schok de Duitse ‘Pinetop’ Boogie Woogie Award: Pianist des Jahres 2013, uitgereikt gekregen. Deze onderscheiding is de
belangrijkste muziekprijs voor Boogie Woogie in Duitsland en werd
voor de derde keer uitgereikt. “Ik
ben verrast en zeer vereerd met deze prijs, te meer omdat in Duitsland zo veel top piano collega’s actief zijn”, liet Schok weten. “De Duitse boogie woogie piano scene is de
grootste van Europa en is internationaal toonaangevend. Duitsland
heeft een rijke boogie woogie historie en er zijn anno 2013 veel boogie woogie pianisten actief.” Schok
heeft gedurende zijn piano carrière,
die begon in 1992, met het merendeel van zijn Duitse collega’s opge-

treden. “Het zijn pianisten die ik allemaal fantastisch vind. Het gebeurt
vaak dat we vierhandig spelen bij
ontmoetingen op jazz- en bluesfestivals.”, aldus Schok. Op 29 maart organiseert Schok voor de elfde achtereenvolgende keer het internationaal Boogie & Blues Festival Holland
en Ermelo. Het evenement is inmiddels uitgegroeid tot één van de drie
grootste boogiewoogie en pianoblues festivals ter wereld. Naast vele
internationale artiesten uit binnenen buitenland treedt Schok zelf ook
op met zijn Martijn Schok Boogie
& Blues Band, bestaande uit zangeres Greta Holtrop, saxofonist Rinus Groeneveld, trompettist Eduardo Blanco, gitarist Stephan Jankowski, drummer Maarten Kruijswijk en
bassist Hans Ruigrok. Voor meer informatie: www.martijnschok.com.
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recensie

KCA Klassiek concert mooi
eerbetoon aan Nico de Groot
Aalsmeer - Zondag 10 november begon het KCA klassieke muziekconcert begon met een indrukwekkende stilte. Nico de Groot, de
grote initiator van de KCA klassieke concerten overleed woensdag 6 november aan een longontsteking. Nog nooit had hij in die 18
jaar één concert verzuimd en nu
werd hij postuum vertegenwoordigd door zijn dochter, schoonzoon
en kleinzoon Michiel die nog maar
drie turven hoog altijd met opa mee
ging. “Nu kom ik hier voor de laatste
keer”, verzuchtte de inmiddels afgestudeerde student medicijnen. Hoewel het programma al lang vast lag,
leek het een speciaal gearrangeerd
eerbetoon aan een man die zoveel
heeft betekend voor de liefhebbers
van klassieke muziek. Nico de Groot
zou genoten hebben van het enthousiasme en de kunde van deze jonge mensen. Zij speelden met
een jeugdig elan waar je vrolijk van
werd. Het Acanthus kwartet, bestaande uit Jos Jonker (viool), Daniël Frankenberg (viool), Bas Bartels
(altviool) en Veerle Schultjens (cello), vond elkaar op het conservatorium te Amsterdam en spelen sinds
2010 met veel succes samen. Tijdens het grachtenfestival van dit
jaar ontmoetten de musici het Liedduo Lyra Lydia Opilik (zang) en Du-

ri Collenberg (piano) Het klikte tussen het zestal hetgeen resulteerde
in een programma dat verrassend
genoemd kan worden. De aanwezigen kregen een Frans programma geserveerd met een Russisch
uitstapje. Componist Gabriël Fauré (1845-1924) was verliefd op, zoals wordt beweerd, de vrouw van
Claude Debussy zijn liefde vertaalde hij in aangrijpende muziek en lyrische woorden. “Hoe is het mogelijk dat deze zangeres niet meer bekend is”, was een veel gehoorde opmerking. Lydia Opilik heeft zoveel
rijkdom in haar stem dat haar, zeker
ook gezien haar leeftijd, ongetwijfeld nog een mooie toekomst wacht.
Het strijkkwartet in F ‘American’ van
de Russische componist Antonin
Dvorak (1841-1904) nam de luisteraars mee op reis door Amerika,
een heerlijk meeslepend stuk. Na
de pauze was het de eer aan Claude Debussy (1862-1918). Zijn strijkkwartet in g klein is een boeiende
en verhalende compositie. Wat een
poëzie bevat zijn muziek! Tot slot
was er het Chanson perpétuelle van
Ernest Chausson (1855-1899). Ondanks het verlies van een sympathiek KCA lid werd de middag jubelend afgesloten.
Janna van Zon

recensie

Frank McComb live: Concert van
het jaar in cultureel café Bacchus
Aalsmeer - Vrijdag 8 november
trad de Amerikaanse soul en jazz
artiest Frank McComb, voormalig zanger en toetsenist van Buckshot Lefonque, op in een uitverkocht
Bacchus. Begeleid door twee jonge,
maar inmiddels ervaren, muzikanten, drummer Yoran Vroom (22) en
bassist Glenn Gaddum (31), stapte
Frank om even over half 10 op het
podium. De volgende ruim twee uur
werden gevuld met swingende en
heftig jazzende nummers. Gedragen door een ronkende bas jazzde
en funkte de nummers voorbij waarbij Frank de ene na de ander onnavolgbare solo speelde. In het tweede nummer, Going Round In Circles
van Billy Preston, werd de Aalsmeerse saxofonist Robbert Tuinhof op
het podium gehaald om mee te spelen. De zaal liet zich niet onbetuigd
een tweede optreden volgde in Stevie Wonder’s Superstitious. Halverwege het optreden werd een meisje het podium op geroepen. Zij wilde
graag een keer met een band zingen en Frank wilde haar de kans geven. Met hulp van het publiek werd
Norah Jones’s Don’t Know Why ten
gehore gebracht. Het concert werd
besloten met een prachtige uitvoering van Donny Hathaway’s A Song

For You, alleen door Frank gezongen
en gespeeld. Het publiek twijfelde,
geen Another Day? Gelukkig kwam
alles goed en stapte de band weer
het podium op. Another Day werd in
gezet en Robbert Tuinhof trad aan
voor de sopraansax partij. Na een
vlammende en gloedvolle solo werd
het nummer besloten met een fraai
swingende pianosolo. Frank bedankte Robbert en riep: “Branford
would be proud”, waarmee het ruim
twee uur durend concert ten einde
kwam. Het publiek was unaniem, dit
was het beste en meest bijzondere
concert van het afgelopen jaar.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Koninklijk Toonkunstkoor maakt
met concert belofte waar!

Voor Syrië, Angola, Paraguay en Nepal

Bazaar van Doopsgezinde
Gemeente deze zaterdag
Aalsmeer -Zaterdag 16 november wordt de bazaar van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer weer
gehouden. Het is altijd een bijzonder gezellige dag met tal van activiteiten. Van een rommelmarkt tot
de tweedehands kledingbeurs en
met een boekenmarkt en vele verlotingen van onder andere prachtige quilts. Er zijn ook volop cd’s en
dvd’s te koop. En in een plaats als
Aalsmeer mogen zeker niet de bloemen en planten ontbreken. En de organisatie heeft weer de hand weten
te leggen op een heel aantal overheerlijke honingtomaatjes. Er zijn
leuke reisjes te winnen en natuurlijk is dit jaar weer een taart te winnen bij het Rad van Avontuur. Voor
de inwendige mens wordt goed gezorgd. Koffie of thee met gebak,
maar ook voor een heerlijke lunch is
het restaurant open. Jaap van Leeuwen, al jaren medeorganisator van
het evenement: “Je moet gewoon
komen en genieten. Je beleeft er
zoveel plezier aan. Die ervaring gun
ik iedereen!” Nico Eveleens, verantwoordelijk voor het tellen van het
geld: “Natuurlijk is de opbrengst van
belang. Je gunt de doelen een mooi
bedrag, maar het gaat zeker niet alleen om het geld. Ik weet ook dat de
contacten op zo’n dag zeker zo belangrijk kunnen zijn. Mensen die je
lang niet gezien hebt, maar ook heel
trouwe bezoekers, die je ieder jaar
op de bazaar tegenkomt.” Een andere trouwe bezoeker liet weten: “Ik ga
dit jaar die heerlijke gourmetschotel winnen bij Gré! Ik koop gewoon
alle loten op.” En dat terwijl er heel
veel mooie prijzen te winnen zijn. De
bazaar begint zaterdag om precies
10.30 uur, duurt tot ongeveer 17.00
uur en wordt gehouden in en rond
het kerkgebouw in de Zijdstraat
Inleveren tot vrijdag
Tot en met vrijdagmiddag 15 november 13.00 uur kunnen spullen
ingeleverd worden bij de bazaar:
boeken, video’s, dvd’s, lp’s, rommelmarktspullen, kleine meubels, kleding en schoenen. Het gaat daar-

bij om schone, in goede staat verkerende, spullen. Computers en toebehoren worden niet geaccepteerd.
Vijftig procent van de opbrengst
van de bazaar gaat naar totaal zeven goede doelen: Noodhulp voor
de slachtoffers in en buiten Syrië. In
de verschillende vluchtelingenkampen is behoefte aan alles; Schoolbanken voor zes klaslokalen in Mulanje in Angola. Onder leiding van
een broeder van de Doopsgezinde Gemeente Malanje, een ervaren
timmerman, zullen er door werklozen met minimale middelen schoolbanken voor zes klaslokalen gemaakt worden; Hospital Mennonita
in Paraguay. Een doopsgezind ziekenhuis, op een afstand van 81 kilometer vanaf de hoofdstad Asunción,
heeft als hoofddoel om de veelal inheemse arme patiënten met lepra,
tuberculose en/of aids gratis te behandelen; Stichting Medicine for All
in Nepal. Deze stichting heeft zich
ten doel gesteld een bijdrage te leveren aan de behandeling van kinderen met acute lymfatische leukemie; Jubileumgift voor het ‘Bijnathuis-huis’. In 1998 is in De Kwakel
het Hospice Thamer Thuis gesticht.
Het huis biedt mensen in hun laatste levensfase een fijne plek waar ze
zich geborgen weten. Met het 15-jarig bestaan van dit huis is het dan
ook tijd voor de vorming van een reservepot waaruit de kosten van het
onderhoud van de kamers en de
keuken kunnen worden gefinancierd; Doopsgezind WereldWerk ondersteunt op veel plaatsen in de wereld projecten van doopsgezinde instellingen en andere initiatieven die
betrekking hebben op solidariteit en
vrede; Adoptie Programma I.M.O. In
dit programma werken Duitse, Zwitserse en Nederlandse doopsgezinden samen om kinderen in Zuid
Amerika, Azië en Afrika een betere
toekomst te geven door verbeterde
voeding, goede medische zorg en
een scholingsprogramma. De overige vijftig procent is bestemd voor
de eigen Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer.

Bij Groei & Bloei

Lezing over reis Canada
Aalsmeer - Op donderdagavond 21
november komt Luuk Vermeer naar
buurthuis Hornmeer in de Roerdomplaan 3 om te laten zien en horen wat hij aan natuur tegenkwam
op zijn reis door een deel van Canada. Tijdens een 3 weken durende vakantie is liefst 4.000 kilometer
gereden. Vertrekpunt was Vancouver en de reis eindigde ook weer in
Vancouver. Tijdens de reis is onder
andere een bezoek gebracht aan de

prachtige Rocky Mountains. Onderweg zijn veel soorten (rots)planten,
orchideeën, maar ook beren, herten en nog veel meer gespot. Luuk
kwam thuis met meer dan 4000 foto’s en heeft hier een selectie van
gemaakt. In ongeveer anderhalf uur
neemt hij belangstellenden mee op
reis door Canada. De lezing begint
om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30
uur, en iedere belangstellende is
welkom.

Wintermarkt in Zorgcentrum
Aalsmeer - Zoals elk jaar wordt
op zaterdag 23 november weer
een wintermarkt gehouden in
Zorgcentrum Aelsmeer. Het doel
hiervan is om bewoners van het
zorgcentrum de gelegenheid te
geven om Sint en Kerst inkopen
te doen. Iedereen die dit leest is

van harte uitgenodigd om ook Sint
en Kerst inkopen te komen doen.
Er zijn altijd leuke cadeautjes en
koopjes, zoals kerstkaarten, windlichten, kaarsen, sieraden en honingproducten. Er is ook een boekenstand die tweedehands boeken verkoopt en het geld dat daar-

Aalsmeer - Zaterdag 9 november werd dirigent Nico Phillip Hovius na afloop van het jubileumconcert ter gelegenheid van het 130 jarig bestaan omringd door vele bezoekers. De complimenten voor het
door hem gecomponeerde Il Canto del Sole waren uitbundig lovend.
Men had intens genoten en wilde
dat delen met de componist, die het
werk 13 jaar geleden schreef. Zoals
een schilder met verf een schilderij
laat ontstaan, weet Hovius te ‘schilderen’ met geluid. Wanneer de Italiaans regisseur Passolini nog had
geleefd, zou deze compositie uitstekend gepast hebben bij zijn films.
De steeds weer terug komende
woorden, geschreven door Franciscus van Assisi: Laudato si, mi signore, (wees geprezen mijn Heer) werden mooi beeldend gezongen door
koor en solisten. Het Holland Symfonie Orkest zorgde voor een voortreffelijke muzikale omlijsting met name de kopersectie jubelde door de

Bloemhof. Maar ook de tonen van
het klavecimbel, violisten, cellisten,
bassist en paukenist kwamen tot
zijn recht in de toch moeilijke ‘concert’-zaal. Voor de pauze werd het
Magnificat van Carl Phillip Emanuel Bach vertolkt. Van de solisten Caroline Stam (sopraan), Leonie Korff
(alt), Henk Gunneman (tenor) en
Matthijs Mesdag (bas) werd evenals van het koor behoorlijk wat gevraagd. Gezien de korte voorbereidingstijd waren de koorleden gespannen, zij hadden een reputatie
hoog te houden en konden zij die
met dit stuk wel waarmaken? Maar
Hovius wist hen te overtuigen: “Jullie kunnen het!” En zo was het ook.
Daarmee gaf de dirigent aan zijn
koor afgelopen zaterdag het mooiste jubileum cadeau. Namelijk Vertrouwen! De koorleden bewezen,
ondanks het moeilijke stuk, hun status en predicaat van Koninklijk.
Janna van Zon
Foto: www.kicksfotos.nl.

Koppelkaarten
B.V. Hornmeer

Dinsdagdarten
in ‘t Middelpunt

Aalsmeer - Komende vrijdag 15
november is er weer koppelkaarten
bij buurtvereniging Hornmeer in het
buurthuis aan de Roerdomplaan 3.
De aanvang is 20.00 uur en de zaal
is open vanaf 19.30 uur voor koffie,
thee en inschrijving. Iedereen is van
harte welkom.
Het klaverjassen op 8 november is
gewonnen door Nel Ton met 5759
punten, op twee Ans Doeswijk met
5600 punten en op drie Martha Zeldenthuis met 5400 punten.
De poedelprijs was voor Coen Vis
met 3298 punten.

Zaterdag postzegel(ruil)beurs
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 16
november gaan de deuren van het
Parochiehuis in de Gerberastraat
weer om 09.30 uur open voor alle
postzegelverzamelaars en ruilers.
De entree is gratis. Er zijn diverse handelaren aanwezig, die mogelijk de zegels hebben die u mist
en die niet in de ruilboeken zitten.
Ook kan heerlijk gesnuffeld wor-

Rommelmarkt
in Westend

Aalsmeer - Op zaterdag 2 november was het swingen in het Crown
Theater in Aalsmeer met The Amstel Gospel Choir. Samen met het
harmonieorkest van Muziekvereniging KnA verzorgde het gospelkoor
uit Uithoorn een spectaculair gastoptreden tijdens het concert A Music Night Out. Musical liep als een
rode draad door het KnA concertprogramma. Het koor zong nummers als Go like Elijah en I will follow him in de stijl van de musical
Sister Act. In de grote finale werd
als afsluiter het swingende It’s Raining Men gezongen onder begelei-

ding van het volledige KnA orkest.
Een zeer geslaagde voorstelling! The
Amstel Gospel Choir zingt al ruim 17
jaar de meest swingende gospels
en moderne pop- en soulmuziek op
bruiloften en feestelijke evenementen. Het koor onder leiding van dirigent Lorenzo Papolo bestaat uit 14
leden en repeteert op dinsdagavond
van 20.00 tot 22.00 in basisschool ’t
Startnest aan de Arthur van Schendellaan 100e in Uithoorn. Lid worden en/of boekingen: amstelgospelchoir@gmail.com. Voor meer informatie kan de website www.amstelgospel.nl bekeken worden.

Amstelveen - Op zaterdag 16 november wordt van 10.00 tot 15.00
uur een grote rommelmarkt gehouden in Wijkcentrum Westend. De
entree is gratis. De opbrengst van
de rommelmarkt gaat naar de stichting Weebale. Deze stichting levert
een blijvende bijdrage aan de ontwikkeling van lokale gemeenschappen op het Afrikaanse continent,
met name in Oeganda. Dit doen zij
door middel van kleinschalige projecten op het gebied van water en
sanitair. Na de aanleg van de watervoorziening wordt de lokale gemeenschap geleerd hoe zij zelf voor
het beheer en onderhoud van het
project zorg kunnen dragen. Naast
waterprojecten zet stichting Weebale zich ook in voor scholen. Er is behoefte aan allerlei attributen, zoals
pennen, schriften, schoolborden, tafels stoelen, boeken enzovoort. De
stichting ziet het als haar taak dat
elke gedoneerde euro rechtstreeks
bij de projecten terecht komt. Voor
informatie en verkoop van spullen:
020-6434444.

mee wordt opgehaald komt ten
goede aan de bewoners van het
zorgcentrum. De peuteropvang,
die in het zorgcentrum gevestigd
is, is op deze dag ook open. Terwijl
u geniet van de gezellige markt
kunnen de kinderen kleuren, spelen, zich laten schminken en genieten van iets lekkers. Het rad
van avontuur zal draaien met een
trekking rond 11:00 uur en ’s mid-

dags rond 15:00 uur. Er zijn leuke prijzen te winnen die geschonken zijn door de plaatselijke middenstand. Natuurlijk wordt weer
heerlijke erwtensoep verkocht,
die door de koks vers is bereid en
koffie met appeltaart wordt geserveerd. De opbrengst van deze zaken komt ten goede aan de activiteiten die voor de bewoners worden georganiseerd. ’s Middags is

er een optreden van dameskoor
Davanti. Voor het kopen van tweedehands spullen kunnen bezoekers terecht in verpleeghuis Rozenholm. Daar is naast een rommelmarkt ook verkoop van onder
andere bloemen en zelfgebakken
pannenkoeken. Iedereen is van
harte welkom van 10.00 tot 16.00
uur in Zorgcentrum Aelsmeer aan
het Molenpad 2.

Swingen met ‘t Amstel Gospel
Choir en KnA in Crown Theater

Aalsmeer - Het was 5 november
voor de dartrivalen best spannend
toen bleek dat de nieuwe dartpijlen
van Monique hoge ogen scoorden.
Monique moest weliswaar de eerste
plaats afstaan aan Tibor Hogervorst
en de tweede plek was weggelegd
voor Sebastiaan Dolk, maar de derde
plaats was toch echt voor Monique
Rademaker-Dolk. Dat darten toch in
de familie genen zit blijkt wel aan de
uitslagen, er zit iedere week wel een
Dolkje bij de eerste drie. De volgende dartavond is dinsdag 19 november, begint om 20.00 uur en is in het
Middelpunt in de Wilhelminastraat.
De zaal is vanaf 19.30 uur open.

den in de ruim 75 nieuwe stockboeken met daarin 1000-den zegels voor slechts 5 eurocent per
zegel.
Deze maand tevens weer een kleine tentoonstelling van ruilbeursleider Cor van Meurs over ‘katten’. Verder kan een kijkje genomen worden in de kavels die in de
novemberveiling niet zijn verkocht
en die dan alsnog te koop zijn op
de ruilbeurs.
De lijst van de onverkochte kavels
is ook te vinden op de website van
de vereniging. Uiteraard is er ook
weer een verloting. De ruilbeurs
duurt tot 15.00 uur. Voor meer informatie kan contact opgenomen
worden met Cor van Meurs via
0297-343885, Gerboud Zwetsloot
via 0297-345231 of kijk op www.
postzegelverenigingaalsmeer.nl.

Huiskeuring bij
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 18 november is de bespreking van de
huiskeuring, gehouden op 2 november door bondskeurmeester
Adrie van Holstein, bij Viva Aquaria.
Adrie is met zijn decennia lange ervaring als keurmeester een bijzonder iemand met een open, maar kritische, blik. Aan de keuring deden
vier aquariums en drie terrariums
mee. De avond wordt gehouden in
buurthuis Hormeer aan de Roerdomplaan 3 en begint om 20.00 uur.
De toegang is gratis. Iedereen is van
harte welkom. Meer weten over Viva
Aquaria? Neemt dan contact op met
de heer C. Keim via 0297-343854.
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Martin en Jan winnen het
33ste koppelsjoeltoernooi

Nieuw thema: Carnaval anno 2033

Poelgilderdam heeft nieuwe
Prins Eduard beëdigd
Kudelstaart- Afgelopen zaterdag is
het carnavalsseizoen weer van start
gegaan. Het traditionele elfde van de
elfde feest was dit jaar extra spannend, niet alleen het thema voor de
carnaval werd bekend gemaakt, ook
de nieuwe prins werd deze avond
voorgesteld. Haast verblind door het
vele licht en onder een enorm rookgordijn kwam de nieuwe prins van
Poelgilderdam tevoorschijn, Eduard Groeneveld. Na deze avond genoemd, Prins Eduard. Onder de fantastische muzikale begeleiding van
Ronald Wegbrands en zijn team
werden er nog meer officiële handelingen verricht. Jeugdprins Matthijs
en jeugdprinses Sahara hebben hun
taken overgedragen aan Vinn en Luka, na een jaar vol enthousiasme onderdeel te zijn geweest van de vereniging. Doordat er nu een nieuwe
prins is in Poelgilderdam, hebben de
Pretpeurders afscheid moeten nemen van Prins Theo. Hij bedankte iedereen voor de mooie tijd als prins
in Poelgilderdam en gaf vervolgens
zijn ambtstaken over aan Prins Edu-

ard. Gelukkig wilde Theo heel graag
deel blijven uitmaken van de verenging en sluit hij zich aan bij de raad
van elf. Ook een thema mag niet ontbreken aan een nieuw carnavalsjaar:
Carnaval anno 2033. Net als alle andere jaren mag aan alle creatieve
verzinsels gehoor gegeven worden
en met dit thema ligt de uiting volledig open! Met name voor de deelnemers van de grote optocht door
Poelgilderdam is het belangrijk dat
zij zich goed op de hoogte stellen
van het thema dit jaar. Er moet natuurlijk gebouwd worden aan de wagens! De carnavalsoptocht vind in
2014 plaats op zondag 2 maart. Voor
deelname aan de optocht geldt een
verplichte inschrijving. Deze dient
vóór 1 januari 2014 binnen te zijn,
met opgave van contactpersoon en
telefoonnummer, aantal en namen
van de deelnemers op de wagen en
naam van de bestuurder. De voorschriften voor de optocht worden na
inschrijving toegezonden. Inschrijven voor de optocht kan via de mail:
info@pretpeurders.nl.

Sursum Corda bakt oliebollen
Aalsmeer - Dit weekend, 15 en
16 november, worden de oliebollen weer bruin en krokant gebakken door muziekvereniging Sursum
Corda. Zoals gebruikelijk worden de
oliebollen door de leden zelf gebakken en verkocht.
De vereniging bakt al ruim 30 jaar
jaarlijks oliebollen, de opbrengst
van de actie is een belangrijke aanvulling van de clubkas. De hele vereniging zal dit weekend druk bezig
zijn met oliebollen bakken en verkopen. Vrijdagochtend vroeg zal onder leiding van de voorzitter het beslag gemaakt worden, volgens Sur-

iranda’
s
m
Momenten

Mis zus Lon
Jaarlijkse tentoonstelling sucesvol

Fraaie konijen, duiven,
cavia’s en hoenders!
Aalsmeer - De tentoonstelling van
de Aalsmeers Konijnen- en Pluimvee
Vrienden is een succes geweest.
Bijna 250 dieren waren te bezichtigen in een ideale ruimte bij 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
verlopen show. Alle dieren zijn gekeurd door deskundige keurmeesters. Het fraaiste konijn is een witte Rex van Henk Köhler uit Amsterdam. Op de tweede plaats een witte Nieuwzeelander van Ben Ratterman uit Uithoorn. Fraaiste dier in de
C-klasse is een ivoorkleurige Satijn
van John van Ankeren uit Mijdrecht.
En het fraaiste konijn van een jeugdlid een haaskleurige Kleurdwerg van
Anne Wijfje uit Nieuwkoop. De mooiste cavia een Borstelhaar rood van
Inge van der Goot uit Abbenes. Het
fraaiste hoen een witte Barnevelder

van Rinus van Zuilen uit Waarder. Op
de tweede plaats is de Lakenvelder
van Fred Reijn uit Nieuwerbrug geeindigd. Bij de dwerghoenders was
de beste een goudpel Groninger
meeuwkriel van de combinatie Bevo
uit Kudelstaart. Tweede een NoordHollandse kriel van Hans Zandvliet
uit Aalsmeer. De mooiste sierduif was
een Brünner kropper, blauw zwartgeband, van Johan Dieleman uit Amstelveen. De tweede plaats was voor
een Pauwstaart witzwartstaart van H.
van Rosmalen uit Halfweg. Deze winnaars zijn allen met een fraaie beker
beloond. Daarnaast zijn er nog vele
andere prijzen overhandigd aan overige winnaars in alle diergroepen. De
officiële opening is donderdagavond
verricht door de heer Gert Loogman.
Voor meer informatie over deze hobby, kan een mail gestuurd worden
naar akpvsecr@gmail.com.
Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Acht jaar geleden is
mijn dierbare zus Lonneke overleden
aan kanker. Vier jaar geleden (ik was
toen 40 jaar oud, de leeftijd die mijn
zus slechts mocht halen), schreef ik
een gedicht over hoe ik mijn laatste weken met haar heb ervaren. Het
is heftig, maar het dekt na acht jaar
nog steeds de lading. Lieve Lon:
We zitten midden in die weken. Die
twee afschuwelijke, voor jouw dood.
Het is vier jaar geleden. Ik ben inmiddels je leeftijdsgenoot..
Je werd zo heftig bestraald, sms’te
me voor de laatste keer;
dat je ‘helemaal af’ was.. en morgen
zag je wel weer..
Die morgen was in het AVL. Daar reden we heen met grote spoed.
Het zal toch geen afscheid nemen
zijn? Kwam het misschien niet meer
goed?
Je lag daar in dat bed en huilde heel
erg hard.
Eigenlijk meer een gekreun, want je
hersens waren verward.
Ál je functies waren uitgevallen. Onze werelden stortten in.
Zo’n sterke vrouw en dan dit? Dat
druist tegen alle menselijkheid in.
Je kon slechts nog maar knipperen,
alleen je ogen ‘deden mee’.
En vroegen we: ‘Heb je pijn Lon?’,
dan knipperde je twee keer en dat
was ‘Nee’.
Zo hebben we nog gecommuniceerd; letters, woorden zoeken op de
mobiele telefoon.
Wat was dat voor jou vermoeiend,
zus. Verdriet, frustratie, oneerlijk gewoon!

sum-recept. Daarna gaat een ervaren ploeg bakkers aan de slag
om de bollen goudbruin te bakken. Vanaf vrijdagochtend 10.00 uur
worden de verse oliebollen huis aan
huis verkocht. Meestal worden zaterdagochtend de laatste oliebollen
verkocht. Een zakje van vijf oliebollen kost 3 euro. Speciale aanbieding
dit jaar: Twee zakken voor 5 euro.
Oliebollen kunnen overigens uitstekend ingevroren worden, dus koop
ze ook alvast voor oudjaaravond. De
oliebollen zijn ook bestellen via 0616128449. In Aalsmeer, Kudelstaart
en Rijsenhout worden de bestelde
oliebollen thuis bezorgd.
‘Misschien is het een zwelling’ had
de dokter gezegd. En die ene zin,
hield ons hangend aan de enige
strohalm, tegen beter weten in..
Een week lag je daar, te knokken
voor je leven.
En toen wilde je naar je eigen huis
om je in vertrouwde omgeving over
te geven.
Tussen je zingende kindjes (het was
tenslotte Sinterklaastijd),
heb je langzaam het leven losgelaten en was klaar met die belachelijke strijd.
Ik kwam iedere dag met je ‘praten’
en waste je (één keer samen met
mam).
Slikken ging niet, keel leegzuigen..
We wisten (en wilden) dat het einde kwam.
En toen die tijd gekomen was, waren we kapot, verdrietig.. maar ook
opgelucht.
Het klinkt gek en egoïstisch, maar
ons leven begon weer, na jouw laatste zucht..
Ik ben uiteraard meteen naar je toe
gegaan en daar lag je met een tevreden gezicht.
Die krampachtige ‘look’ die was verdwenen. Je was misschien wel naar
‘dat licht’.
Als ik het zo schrijf dan moet ik huilen. Zit weer naast je en streel je
huid.
Je bent zo koud maar ook zo rustig.
Geen pompen, toeters, bellen. Stilte, die rottige infusen zijn eruit. Je
man die helpt je met aankleden. Ik
en jouw meisje maken je op.
Je zoon, hij pakt een mooie ketting.
Het lijkt wel of het klopt.
De woorden; Mooi, Waardig, Eervol,
die horen bij jouw uitvaart dus,
maar hier klopt toch helemaal niets
van? Want ik mis jou zó verschrikkelijk, zus!
Carpe Diem,
Miranda

Treinen van toen in miniatuur
Aalsmeer - Treinen van toen zijn
veelal van sporen in Nederland verdwenen. Slechts enkelen rijden nog,
echter alleen speciale ritjes. Miniaturen van locomotieven waren ook
‘voer’ voor verzamelaars.

Sintkienen bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Op woensdag 20 november gaan de ballen weer rollen
voor de jaarlijkse Sint Nicolaaskienavond bij buurtvereniging Hornmeer.
De dames hebben weer hun uiter-

Sinterklaaskien
bij Supporters
Kudelstaart - Volgende week donderdagavond 21 november organiseert de Supporters Vereniging Kudelstaart een Sinterklaaskienavond
in het dorpshuis. De grote vraag is
natuurlijk, komen Sint en Piet deze
avond persoonlijk naar het Dorpshuis? Natuurlijk heeft het inkoop
zwartepietenteam rekening gehouden met het feit dat Sinterklaas

ste best gedaan om de prijzentafel
vol te krijgen en dat is hun natuurlijk weer gelukt. Ook de traditionele boodschappenmand is weer aanwezig en verder hele mooie prijzen.
Neem u buurman/vrouw gerust mee,
iedereen is van harte welkom. Het
kienen begint om 20.00 uur in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. De zaal is vanaf 19.30 open.
een kindervriend is, dus veel speelgoed prijzen deze avond. En zoals gewoonlijk zijn alle prijzen verpakt in schitterend sinterklaaspapier. Na vier ronden een pauze om
even op adem te komen en de kelen
te smeren. Daarna verder met ronde
vier tot en met acht. Aan het einde
van de avond is er de extra kienronde met altijd een prijs van ongeveer
125 euro. Iedereen is van harte welkom een neem voor deze speciale
avond ook een buurvrouw, vriend,
vriendin of een familielid mee. De
kienavond begint om 20.30 uur.

Een van de treinen van toen was een
kleine groene locomotief, die door
de machinist vanaf de treeplank
werd bediend. In de volksmond
werd de trein ‘het sikje’ genoemd.
Van dit locomotieftype zijn meerde-

re exemplaren bewaard gebleven.
Een daarvan is geplaatst als monument voor het station Aalsmeer aan
de Stationsweg. Van deze locomotief, de NS 352, is nu een verkleinde uitgave gemaakt als onderdeel
van een NS-set. De fabrikant van
dit prachtig gedetailleerde locomotiefje, het Oostenrijks/Duitse Roco,
is de miniatuur in een gelimiteerde
oplage op de markt gebracht. Voor
snelle beslissers een leuk cadeauidee voor de komende feestdagen?

Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
hield Sjoelclub Aalsmeer voor de
33e keer een koppeltoernooi. Het
winnende duo, Martin van den Heuvel en Jan Drent, kwam in de finale tot ongekende hoogte: 140,5 gemiddeld over 2 beurten! In deze AKlasse behaalde Albert Geleijn met
partner Ron Swiersema een zilveren
medaille.
Marry Verhoeven en Patrick Haring
legden beslag op de vijfde plek. In
de B-Klasse werden de zusjes Petra en Elisa Houweling derde, net
voor Kees Kuypers en Cor Franck.
Joke Schagen en Marja Springin’t
Veld werden zesde. In de C-Klasse werden Hans en Wim van Leeuwen tweede, Jan Geleijn en Tiny
Amsing vijfde en Wijnand Springin’t
Veld met partner Marcel Oostrom
zesde. Henk en Jim Brozius pakten
een bronzen plak in de D-Klasse. In
de E-Klasse behaalden Sjaak Sie-

beling en Mirjam van den Berg het
goud, Thijs Brozius en Annie Keizer werden zevende. In de F-Klasse
was het podium geheel voor sjoelclub Aalsmeer. Goud voor Bert Houweling en Paul van den Berg, zilver voor Karin Geleijn en Anneke
van Dijk en brons voor Dirk Mol en
Nico Verhaar. In klasse G tenslotte legden Theo van Leijden en José Hölscher beslag op de tweede
plaats en Maria Baggen en Jaap
van Wees werden derde. Albert Geleijn won de hoofdprijs in de verloting, 2 kaarten voor Willeke Alberti in het Crown Theater in Aalsmeer.
Donderdag 14 november is er weer
competitie sjoelen in het Dorpshuis
in Kudelstaart, aanvang 20.00 uur.
Zaterdag 23 november is het NK
Teamsjoelen in Voorthuizen, waar
drie teams voor Aalsmeer gaan strijden om de titel. Voor informatie zie
ook www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Binnenkort informatiebijeenkomst

Bezoek oud-emigranten in
Australië in groepsverband
Aalsmeer - Australië heeft voor
veel mensen een mysterieuze aantrekkingskracht. Bijna iedereen kent
wel iemand die er voorgoed is gaan
wonen en veel mensen hebben ooit
nagedacht hier naar toe te gaan. De
emigrant van weleer is inmiddels
met pensioen, evenals de mensen
die nooit zijn gegaan maar die het
land en de emigranten graag eens
hadden bezocht. ‘Emigranten-Contact’ bestaat uit een groep vrijwilligers die met name zorgt voor het
aanleveren van informatie rond emigratie aan (basis)scholen en iedereen die hierin geïnteresseerd is. In
het verleden is er een paar keer een
reis georganiseerd naar dit land onder begeleiding van enkele vrijwilligers met veel ervaring in of met het

land en de emigrant. Voor de laatste
keer is er een mogelijkheid zo’n reis
mee te maken, waarbij Nederlandse emigranten worden bezocht. Een
aantal ‘drempels’, als de overstap in
een vreemd land en de Engelse taal,
worden weggenomen door het reizen in een groep(je) onder deskundige begeleiding. Het ticket kan
worden geboekt bij een reisbureau
naar keuze en de accommodatie ter
plaatse. Een unieke en laatste mogelijkheid op deze wijze dit land te
bezoeken. Het ligt in de bedoeling
binnenkort een informatiebijeenkomst te organiseren in Aalsmeer
Via de website van emigranten-contact kunnen geïnteresseerden zich
hiervoor opgeven of informatie aanvragen: www.emigranten-contact.nl.

Veiling voor Karmelkerk
Aalsmeer - Op zaterdag 23 november wordt een veiling georganiseerd
voor de Karmelkerk in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. De veiling bestaat uit 150 kavels van goederen en diensten, aangeboden
door de Aalsmeerse middenstand
en particulieren. Er wordt onder andere een high tea voor 40 personen,
een optreden van Jan Leliveld, kinderpartijtje goochelen voor 10 kinderen, halve meters krentenbrood
en nog vele andere mooie artikelen
geveild. De veilingmeesters zullen
proberen om een zo hoog mogelijke prijs voor de artikelen bij elkaar
te praten. Tussen het veilen door

wordt aan een rad van avontuur gedraaid en hier zijn vele mooie prijzen
te winnen. Op de avond zelf zullen
er verder ook loten te koop worden
aangeboden. Aan het einde van de
avond zal notaris mr. M van Gaalen
de trekking verrichten. Ook met de
loterij zijn vele mooie prijzen te winnen met als hoofdprijs een stedentrip ter waarde van 500 euro.De gehele opbrengst van de avond zal gebruikt worden voor een interne verbouwing van ruimtes bij de kerk. De
avond in het Parochiehuis aan de
Gerberastraat begint om 20.00 uur.
Iedereen is welkom! De entree en de
koffie en thee zijn gratis.

‘Pot luck’ tijdens de open
Meer-ontmoeting zondag
Aalsmeer - Komende zondag 17 november is er weer de open Meer-ontmoeting. Opnieuw is de organisatie
te gast in activiteitencentrum Heliomare aan de Zwarteweg 98. Er wordt
weer een gezamenlijke maaltijd gehouden met natuurlijk gezellig kletsen en kennis maken. Ook zal een
aantal liederen gezongen worden De
Meer-ontmoeting is een plek om lief
en leed te delen. Gewoon een leuke middag tussen senioren en (oudere) jongeren. Komt u ook? Inloop
met koffie en thee vanaf 16.30 uur,
waarna rond de klok van 17.00 tot

17.15 uur het eten geserveerd wordt.
Dit wordt deze keer gegaan via de
‘pot luck’. Dit wil zeggen dat de bezoekers deze keer zelf wat culinairs
mee mogen nemen (uiteraard niet
verplicht), als het maar makkelijk op
tafel te zetten is. Verras elkaar! Het
kost niets en aanmelden is niet nodig. De organisatie hoopt weer vele
belangstellenden te mogen ontmoeten. En gasten meenemen mag altijd.
Voor vervoer kan eventueel gezorgd
worden. Informatie te verkrijgen bij
Hester Harting, Kathelijne Spaargaren of Robert Heil via 0297-329538.

‘Door de Mangel’ en ‘De Top 10 van’

Sinterklaas en Radiopiet bij
Radio Aalsmeer zaterdag
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
komt Sinterklaas aan in Aalsmeer.
De hele dag zal de speciale Radiopiet in verschillende programma’s
op Radio Aalsmeer verslag doen
van de aankomst. Ook zal de Radiopiet in het kinderprogramma ‘Nou
En!?’ live contact opnemen met Sinterklaas op de boot. Tevens zal de
Goedheiligman meepraten over actuele zaken in Aalsmeer. Maandagavond 18 november zijn er ook weer
twee interessante gasten te beluisteren: doktersassistente Marjon van
der Horst in ‘Door de Mangel’. Zij
is getrouwd met de enige beroepsvisser op de Westeinder Theo Rekelhof. Van der Harst zal komende
maandag zelf de muziek samenstellen en neemt tevens een voorwerp
mee naar de studio welke een belangrijke rol speelt/heeft gespeeld in

haar leven. Luisteraars kunnen ook
live vragen stellen aan de gast via
het telefoonnummer 0297-325858 of
via Twitter: #DoordeMangel. Daarna volgt het programma ‘De Top 10
van’. Wekelijks mag een willekeurige (on)bekende Aalsmeerder zijn of
haar persoonlijke top 10 samenstellen en samen met Laurens van Kessel en Rinus van Itterzon deze nummers aan elkaar smeden. Uiteraard
blijft er ook ruimte over om over andere zaken te praten. Deze week is
Thomas Zekveld, horecaman en uitbater van feesterij De Bok te gast.
‘Door de Mangel’ en ‘De Top 10 van’
worden uitgezonden om respectievelijk 19.00 en 20.00 uur op 105.9 FM
en de kabel op 99.0 FM. Ook kan geluisterd worden via de livestream op
internet: www.radioaalsmeer.nl. Het
bezoekadres is Van Cleeffkade 15.
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FloraHolland Trade Fair
breekt alle records
Aalsmeer - De FloraHolland Trade
Fair in Aalsmeer, de allesomvattende internationale netwerk- en inspiratiebeurs op het gebied van sierteelt, heeft dit jaar alle records gebroken. Maar liefst 14.000 bezoekers zijn geregistreerd, ongeveer
4000 meer dan in 2012. Zo’n 800
standhouders toonden hun bedrijf
en product, waarvan zo’n 500 plantenkwekers, 200 bloemenkwekers,
50 veredelaars en nog eens 50 zogenoemde ‘toegevoegde waarde’
stands. Met ongeveer 100 deelnemers meer en 5000 vierkante meter meer vloeroppervlak dan vorig
jaar, was de beurs groter dan ooit.
De standhouders zijn heel tevreden over het bezoek. Alle geledingen waren goed vertegenwoordigd
met eindklanten, groepen genodigden van exporteurs, bloemisten en
tuincentra(ketens). Ook de exporteurs met een stand zijn content en
met de deelname van de veredelaars is de hele productketen aanwezig. Dat wordt als een enorme
toegevoegde waarde gezien, door
zowel kwekers als kopers. In de
smaak bij de bezoekers viel The Village die in samenwerking met LM
Flower Fashion is opgezet. Bezoekers komen niet alleen voor bloemen en planten, maar ook om zich
te laten inspireren. Er zit ‘beleving’ in

The Village. Klanten en eindklanten
vinden dat daarmee een nieuwe dimensie aan de beurs is toegevoegd.
Op het plein worden verbindingen
gelegd met kwekers en handel en
ook het georganiseerde programma
daar werd gewaardeerd. “Zolang de
beurs hier is, staan we er. Zonder
meer. Hij wordt steeds belangrijker,
omdat de directe contactmomenten
met klanten spaarzamer worden.
Hier kan het relatief makkelijk en
op korte termijn”, zegt Jeroen Soeterbroek van Luiten Kwekerij. Op de
tweede dag van de Trade Fair is de
Best Stand Award in drie categorieen uitgereikt: snijbloemen, planten
en veredeling. In de eerste categorie
ontving een groep van bijna twintig
samenwerkende topsnijbloemenkwekers (stand 2.2) de Award. Bij
de plantenkwekers is het driemanschap Gebr. Nederpel, De Veranda
en Jan van Luijk beloond met deze prijs. Tot slot werd de stand van
Schreurs uitgeroepen tot winnaar
met de beste stand onder de veredelaars. Karina van den Berg van
Scheurs: “Je wil niet weten hoeveel
foto’s er genomen worden. We hebben gekozen voor onze grootste rozen- en gerberarassen, Red Naomi!
en Kimsey. Een kolossaal hart met
de rode roos en een veld met de rose gerbera. Helderder kan het niet.”

Inloopbijeenkomst gemeente
over nieuw hondenbeleid
Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders nodigt hondenbezitters en niet-hondenbezitters van harte uit voor een inloopbijeenkomst op woensdag 20 november in de raadskelder van het gemeentehuis op het Raadhuisplein.
Het doel van de avond is om van belangstellenden te horen welke ideeen en suggesties zij hebben voor
het nieuw te ontwikkelen hondenbeleid. Hierbij kunt u denken aan
onderwerpen als: Moeten er meer
losloopgebieden komen en waar
dan? Moeten er meer faciliteiten
komen voor hondenbezitters? Wat
zijn de routes waar de meeste honden worden uitgelaten? Hoe kan de
overlast van hondenpoep teruggedrongen worden? En: Op welke locatie zijn hondenpoepbakken gewenst? Tijdens de bijeenkomst zijn
er plattegronden aanwezig waarop is aangegeven waar de huidige
losloopvelden zich bevinden. Ook
zijn er formulieren waarop suggesties voor het nieuwe hondenbeleid
opgeschreven kunnen worden. Er is
geen centrale presentatie, dus iedereen kan binnenlopen wanneer
het u schikt tussen 19.30 en 21.00
uur. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om u te woord te
staan. De wens van het College van
B&W is om tot een helder en duidelijk hondenbeleid te komen dat gericht is op een prettige en schone
leefomgeving voor iedereen. Hierbij valt te denken aan het verscherpen van toezicht, maar ook de uitbreiding van het aantal voorzieningen voor honden en hondenbezitters. Als het nieuwe hondenbe-

Wijkoverleg voor
Oost maandag
Aalsmeer - Aanstaande maandag
18 november vindt het eerstvolgend
wijkoverleg Aalsmeer Oost plaats in
de Mikado aan de Catharina Amalialaan 66. De aanvang is 20.00 uur.

leid is vastgesteld, wordt een voorlichtingscampagne opgestart om
dit onder de aandacht te brengen.
Wethouder Gertjan van der Hoeven: “De gemeente Aalsmeer krijgt
net als veel andere gemeenten vaak
klachten binnen over hondenpoep.
Ik hoor aan de andere kant ook van
hondenbezitters dat ze voorzieningen missen. Als gemeente willen
we daarom niet alleen streng handhaven, maar waar mogelijk ook het
aantal voorzieningen uitbreiden. We
gaan ons best doen om zowel hondenbezitters als de overige bewoners van Aalsmeer tevreden te stellen. Daarbij blijven we een beroep
doen op de eigen verantwoordelijkheid van alle betrokkenen.” Het college van B&W neemt de suggesties
uit de informatiebijeenkomst mee in
de notitie hondenbeleid. Deze notitie wordt naar verwachting begin
2014 ter besluitvorming voorgelegd
aan de gemeenteraad. Na vaststelling door de gemeenteraad kan in
het voorjaar van 2014 gestart worden met de uitvoering van het hondenbeleid.

Alle bewoners en gebruikers van
Oost zijn hiervoor van harte uitgenodigd.
Na afloop is er gelegenheid elkaar
beter te leren kennen onder het genot van een drankje. Op de agenda
onder andere lopen zaken en presentaties over de projecten BeterBuren en Sportbuurtcoach.

Met optredens en entertainment

Dit weekend opening van
Game Studio Aalsmeer
Aalsmeer - In het weekend van 15,
16 en 17 november opent Crown Studio’s Aalsmeer de deuren van haar
Game Studio met een speciaal georganiseerd openingsevenement. Game
Studio Aalsmeer wordt de grootste
interactieve speelruimte van Neder-

land. De Game Studio is volledig ingericht met interactieve speeltoestellen van ConnectAndPlay en richt zich
op interactieve spelbeleving. De interactieve gameroom is een speelplek waar traditioneel spel de basis
vormt, maar dan gestoken in een mo-

Laat je hele lijf tintelen met
een Shiatsu behandeling

Bahamas Zonnestudio: Warmte
van Caribische zon in Aalsmeer
Aalsmeer - Toen Daniël Hoogenboom vorig jaar met zijn voetjes in
het zand stond tijdens zijn eigen romantische trouwerij, stelde hij zichzelf de volgende vraag: “Waar zie ik
mezelf over een vijf jaar?” De eigenaar van de nieuwe zonnestudio wilde echt iets heel anders gaan doen
en is met zijn vrouw Lia het plan gaan
uitwerken. Ook heeft zijn vader een
grote rol gespeeld in het meeschrijven van een ondernemersplan. Daniel komt uit een ondernemersnest en
vertelt: “Ja, toen ik daar op dat prachtige witte strand stond, de zee zag
en de zon voelde, is er iets wezenlijks veranderd in mij. De naam ‘Bahamas’ stond zelfs meteen vast. Zó
moest onze zonnestudio gaan heten.
Lia moest er eerst slechts om grinniken en dacht dat het een bevlieging
was, maar zie nu: Mijn, inmiddels onze, droom is verwezenlijkt!” Vol trots
toont Daniël de ruime studio die na
een flinke verbouwing tot stand gekomen is. Een aantal loungebanken staan uitnodigend in het midden. Hier kan een kopje koffie of ander drankje in genuttigd worden en
een praatje gemaakt alvorens er gezond kan worden. Er zijn vijf zonnebanken van het beste merk Ergoline.
Alle cabines hebben een plaatsnaam
gekregen van de Bahamas. In ‘Nassau’ staat de lichtste bank, de Evolution 600 Tan Turbo Power. Deze is geschikt voor een wat lichter huidtype
en voor de beginnende bruiner. Dan
zijn er drie Ergolines Excellence 800
Max Tan Turbo banken in de cabines
met de namen ‘Flamingo Bay’, ‘Love
Beach’ en ‘Paradise Island’. Over de
zonnebank in cabine ‘Grand Bahama’
wil Daniël graag iets zeggen: “Wij zijn
de tweede op de wereld die de Prestige 1400 Dynamic Power bank hebben aangeschaft en tot nu toe de enige in Noord Holland. Menig studio
zal er jaloers op zijn. Hij is gestroomlijnd, bevat wisselende ledverlichting,
er zit climate control in de afgesloten tunnelbuis, er zit klantherkenning
op wat met je pasje bediend kan worden, kortom, het is echt ons paradepaardje!”
Verantwoord en veilig zonnen
De in totaal vier ervaren zonneconsu-

lenten (Daniël, Lia, broer Thomas en
Kelsey) nemen de tijd voor de klant,
geven professioneel advies en zorgen voor een veilige zonsessie die
volledig aan de wensen van de klant
voldoet. Goed advies zorgt voor een
optimaal bruiningsresultaat. Lia: “We
hebben allen een gekwalificeerde
cursus gevolgd om dit advies te kunnen geven. De klant moet van te voren een formulier invullen waarbij het
huidtype wordt bepaald. Dit houden
wij bij in ons computersysteem voor
een volgende keer. Soms is een keer
in de week zonnen genoeg, het kan
zijn twee keer, of een kuur. Dat hangt
van een aantal factoren af. Voor iedereen is dat weer anders. Hoe bruin
wil je worden, wat is voor de huid nog
verantwoord, dat soort dingen. De Ergoline banken bevatten sowieso gecontroleerde, en dus veilige UV stralen en wij adviseren de klant ook altijd zoncosmetica van het merk Devoted Creations, die als pre- en aftersun-crème kan worden gebruikt voor
het langer behoud van de teint en
een mooi resultaat.” Na elke zonbeurt
wordt de bank door het personeel
schoongemaakt en krijgt de klant
een lekker verfrissingsdoekje. Er is
in de cabine een kapstok en spiegel aanwezig en er staan makeupdoekjes en een deospray. Bahamas
Zonnestudio pakt het professioneel
en persoonlijk aan en zorgt dat iedere klant het ‘Wow-effect’ kan beleven.
De openingstijden van de zonnestudio zijn van maandag tot en met vrijdag van negen uur ’s morgens tot tien
uur ’s avonds, op zaterdag van tien
tot negen en op zondag van twaalf tot
zeven uur. binnenlopen kan, een afspraak maken is aan te raden. Voor
meer informatie en terugkerende acties kijk op de website of Facebookpagina www.bahamaszonnestudio.nl.
Poldermeesterplein 11, tel. 0297322159. Het enthousiaste eigenaarsechtpaar tot slot: “Voor de echte Bahamas-ervaring nodigen wij u graag
uit in onze vestiging in Aalsmeer. Niet
alleen uw huid zal een prachtig gebruinde teint krijgen, ook zult u heerlijk uitgerust onze studio verlaten. Tot
zonnig ziens!”
Door Miranda Gommans

Aalsmeer - Een masseur die over je
heen loopt. Doodeng. En vooral: pijnlijk. Dat is het beeld dat veel mensen
hebben bij Shiatsu. Het tegendeel is
waar. De Japanse massagetechniek
is juist zacht en ontspannend. Een
uur genieten en je lichamelijke klachten zijn verminderd. “Shiatsu therapie bestaat uit het geven van druk met
de duim of handpalm op het lichaam”,
vertelt Petra van der Knaap. Ze is gediplomeerd Shiatsu therapeut en sinds
juli 2012 is haar San Bao Praktijk gevestigd in Aalsmeer. Aan de Aalsmeerderweg 283 staan bedrijvenunits en
daar huurt zij haar praktijkruimte.
“Soms wordt die druk ook uitgeoefend
met de elleboog, knie of voet. Vandaar
dat er therapeuten zijn die over het lichaam lopen, maar ik doe dat niet. Met
Shiatsu behandel ik stagnaties, die in
het lichaam pijn veroorzaken. Daarom kan de behandeling even gevoelig zijn, maar Shiatsu werkt vooral ontspannend. En ik ga nooit door de pijngrens heen.” Een Shiatsu massage onderga je in makkelijk zittende kleding,
zoals een joggingbroek en t-shirt. Je
ligt op een futon, een soort bedje op
de grond. Een behandeling begint met
een diagnose. Petra van der Knaap
vraagt naar je klachten: Waar je pijn
hebt, wanneer, en wat voor pijn het
is, bijvoorbeeld ‘zeurend’ of ‘stekend’.
Daarna kijkt ze naar de tong, die weergeeft hoe je constitutie er uitziet. Ze
voelt op je buik naar energiezones en
voelt aan je pols. Daarna start de behandeling. Die omvat het hele lichaam,
niet alleen de plek waar je pijn hebt.
Van der Knaap oefent druk uit op benen, voeten, rug en hoofd. Soms trekt
ze aan een been of schudt ze ermee.
Altijd met veel zachtheid en respect.
Het effect: je hele lijf begint aangenaam te tintelen. Je zult er versteld
van staan hoe lekker het is voor je zere rug als iemand aan je been zit. Na

een uur sta je buiten en zul je merken
dat de pijn verdwenen of verminderd
is. Meerdere Shiatsu behandelingen
verlossen je van je lichamelijke ongemakken, omdat de therapeut de oorzaak van je klacht behandelt. Shiatsu
therapie is een echte aanrader. Al was
het maar omdat het zo lekker ontspannen is. Daarnaast wordt het ook nog
eens vergoed door de zorgverzekeraar
mits je een aanvullend pakket hebt.
Meer informatie? Kijk op www.sanbaopraktijk.nl.

Netwerkbijeenkomst Sienergie
voor lokale bouwsector
Aalsmeer - Op donderdag 28 november vindt vanaf 15.45 uur in de
Historische Tuin in Aalsmeer weer
een netwerkbijeenkomst voor de lokale bouwsector plaats georganiseerd door Stichting Sienergie. Deze bijeenkomst staat geheel in het
teken van Bouwen aan integrale ketensamenwerking.
Voor deze bijeenkomst nodigt Sienergie samen met Innovatiecentrum Syntens lokale MKB-ondernemers in de bouwsector uit die de
kansen rond energierenovatie van
bestaande woningen en bedrijfsgebouwen niet willen missen. Van
harte welkom zijn architecten, ontwerpers, aannemers, installatiebedrijven, isolatiebedrijven, glaszetters, loodgieters enzovoorts, kortom lokale MKB-bedrijven die de
handschoen willen oppakken om
innovatieve producten en diensten
te ontwikkelen voor de verduurza-

ming van de gebouwde omgeving
in de gemeente Aalsmeer. Tijdens
de netwerkbijeenkomst van Sienergie op 28 november gaat SyntensInnovatieadviseur Elly van Wattingen met lokale MBK-bedrijven in
de bouwsector hierover in discussie en wordt de belangstelling voor
deelname aan de eerste integrale
bouwketen voor energierenovatie in
de regio verkent. Stichting Sienergie heeft zich tot doel gesteld om
de verduurzaming van de gebouwde omgeving te versnellen. Sienergie doet dat door te informeren, te
faciliteren en door vraag en aanbod
bij elkaar te brengen. Aanmelden
voor de Netwerkbijeenkomst Bouwen aan Integrale Ketensamenwerking op 28 november kan door een
e-mail te sturen naar info@sienergie.nl. Deelname is kosteloos. Het
programma is te vinden op www.sienergie.nl.

Doen en proeven op 23 november

Open bakkerij bij Vooges
Aalsmeer - Op zaterdag 23 november zijn belangstellenden van harte welkom in de bakkerij van bakker Vooges. Een letterlijk warm welkom wordt gegeven door alle vakmensen en broodkunstenaar Martin Vooges, die prachtige broodproducten, waaronder druiventrossen van brooddeeg, demonstreert.
Ook geweldig om te doen voor jong
en oud is een eigen chocoladeletter
versieren onder leiding van Jasper
Engel. De letter mag na afloop gratis mee naar huis genomen worden.
Echt iedereen wordt hiervoor uitgenodigd, vaste klant zijn van Vooges
is niet nodig. Tijdens de open bakkerij wordt de mogelijkheid gegeven
om te zien hoe het dagelijks brood
wordt gebakken onder deskundige leiding van vakman Richard Versteeg. Alles wat gedemonstreerd
wordt, kan en mag geproefd worden. En geloof het maar, dit is heel
veel! Marsepeinen roosjes mogen in
bloemendorp Aalsmeer natuurlijk
niet ontbreken. Ze worden gemaakt
en desgewenst gegarneerd voorzien
van een zelf gewenste naam. Superbanketbakker Marco Kuin laat be-

zoekers ervaren wat een geweldig
vak bakker zijn is. Op heel enthousiaste wijze toont hij graag zijn kunsten! Eerste broodbakker Sander
Wolvers laat kennis maken met verwenbrood, een bijzondere gelegenheid om voor de komende feestdagen ideeën op te doen. Verder kan
de nieuwste variant van Spelt oliebollen geproefd worden, evenals
de welbekende kakelverse Vooges
oliebollen klaar liggen om in te happen. Wie tot slot de bakkerij vol indrukken verlaat, krijgt nog de gelegenheid om bijzondere broodsoorten en demonstratie lekkernijen
voor een gereduceerde prijs mee te
nemen. Dat is lekker weekend vieren! De open bakkerij is echt een
unieke kans om te beleven dat het
oude ambacht springlevend is en
dat pure kwaliteit niet vanzelf komt.
Daar moet voor gezwoegd worden!
De open dag zaterdag 23 november
is van 9.00 tot 15.00 uur, ingang aan
de achterkant van de bakkerij in de
Gedempte Sloot. Wim en Corine Engel en alle medewerkers hopen vele belangstellenden te mogen begroeten.

dern jasje. Deze manier van spelen
past bij de moderne belevingswereld
van kinderen. In de ruimte zijn uiteenlopende speeltoestellen terug te vinden. Zo kunnen kinderen onder andere rondrennen op een interactieve
vloer, zich voortbewegen door een laserparcours, dansen op het ritme van
de muziek en modern touwtje springen over een laserstraal. Met andere woorden: interactief vermaak voor
de jonge doelgroep, families, kinderfeesten en bedrijfsuitjes. Vrijdag
15 november vindt de officiële opening plaats voor genodigden en pers,

maar aanstaande zaterdag 16 en zondag 17 november is er een openingsprogramma samengesteld om iedereen kennis te laten maken met
Game Studio Aalsmeer. Crown Studio’s Aalsmeer en ConnectAndPlay
maken er in samenwerking met het
evenementenbureau Fanwork een
groot openingsevenement van. Zo zal
er een optreden van Jeronimo zijn en
zal Sinterklaas met zijn Pieten de gasten entertainen in het complex aan de
Van Cleeffkade. Meer informatie is te
vinden op de website van Crown Studio’s Aalsmeer.

Foto : Van links naar rechts: Hans Busscher, Patrick Dols, Quirijn Kemmink en
op de voorgrond de familie Vooges.

Compleet avondje uit met dinerarrangement

Blij verrast tijdens theater
première Grant & Forsyth
Aalsmeer - Naast het bezoeken van
een theatervoorstelling in het Crown
Theater Aalsmeer is het in de maanden november en december ook mogelijk om een arrangement te boeken in combinatie met een 2 of 3 gangen-menu in samenwerking met restaurant Downtown Diner. Het dinerarrangement geldt voor de aankomende voorstellingen van Purper Ladies, Powervrouwen, Willeke Alberti en Opera Familia. De familie Vooges uit Aalsmeer was de eerste klant
die van dit dinerarrangement gebruik heeft gemaakt en dat moest gevierd worden. Tijdens het diner, vooraf gaand aan de première voorstelling ‘An evening with Grant and Forsyth, werden zij blij verrast. Hans Bus-

scher en Patrick Dols van het Crown
Theater en Quirijn Kemmink van restaurant Downtown Diner, overhandigden aan de familie Vooges een tegoedbon voor een voorstelling naar
keuze. Daarnaast mochten zij na afloop van de voorstelling van Grant en
Forysth, de meet en greet sessie bijwonen en maakten tijdens een verloting nog kans op één van de drie tekeningen van Dominic Grant. De familie Vooges heeft genoten van deze avond met een onverwachte mooie
wending. Het bezoeken van een theatervoorstelling in combinatie met een
dinerarrangement maakt een ‘avondje uit’ compleet in Aalsmeer. Op www.
crowntheateraalsmeer.nl is het gevarieerde aanbod te bekijken.
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Campagne ‘Je bent jong
en je wilt werk’ werkt!
Aalsmeer - Wethouders Economische Zaken Ad Verburg en JanWillem Groot van Aalsmeer en Amstelveen hebben een aantal jongeren bezocht die nu bij Waterdrinker
Aalsmeer werken via een campagne tegen jeugdwerkloosheid. Wethouder Verburg: “Deze campagne
is een succes geweest: 25 van 46
(54%) jongeren die intensief begeleid zijn, hebben via deze campagne een plek op de arbeidsmarkt gekregen. Dit aantal kan alleen maar
toenemen. We begeleiden namelijk
nog 21 jongeren. Wij zijn heel blij en
trots op een bedrijf als Waterdrinker
Aalsmeer zich Maatschappelijke
Verantwoord Ondernemer laat zien.
Mogelijk gaan we de campagne
volgende jaar herhalen en dan hoop
ik dat meer Aalsmeerse bedrijven
zich in willen zetten voor werkeloze jongeren.” Directeur Waterdrinker Aalsmeer Mariska Foppen: “Wij
willen graag jongeren aan het werk
helpen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en respect voor
mens en milieu zijn thema’s die voor
Waterdrinker niet meer weg te denken zijn.”
Jeugdwerkloosheid verdubbeld
Door de aanhoudende economische crisis stijgt de werkloosheid.
Ook onder jongeren is de werkloosheid sinds eind 2011 toegenomen.
Volgens het meest recente landelijke CBS-cijfer van februari 2013 is
15% van de beroepsbevolking van
15-25 jaar werkloos. Dit is voelbaar
op onze regionale arbeidsmarkt.
Concreet betekent het dat het voor
jongeren moeilijk is om werk te vinden, vooral werk dat aansluit bij hun

opleidingsniveau. Uit cijfers van juni 2013 blijkt dat in de gemeente Aalsmeer 78 werkloze jongeren
tot 27 jaar zijn geregistreerd. Voor
Aalsmeer betekent dit een verdubbeling ten opzichte van 2012. Wethouder Verburg: “Het aan het werk
helpen van 25 jongeren lijkt niet
veel, maar in deze tijd levert het ook
voor de gemeente veel op. Anders
zouden deze jongeren een uitkering
aanvragen.” Met de campagne ‘Je
bent jong en je wilt… Werk’ wilden
de gemeentes Aalsmeer en Amstelveen minimaal 20 jongeren aan een
werkervaringsplaats of betaalde
baan helpen en ondersteuning bieden aan alle jongeren die zich hebben aangemeld.
Daarnaast was het belangrijk werkzoekende jongeren (tot 27 jaar), die
niet bekend zijn bij gemeente of
UWV, in beeld te brengen. De campagne had bovendien tot doel de
maatschappelijke
betrokkenheid
van werkgevers te stimuleren. In totaal hebben zich 85 jeugdwerkzoekenden aangemeld, hiervan kwamen er 21 uit Aalsmeer. Aan 30 jongeren, die niet op korte termijn konden worden bemiddeld naar de arbeidsmarkt, is ondersteuning geboden in de vorm van hulp bij de verbetering van een CV en coaching.
Van de 85 jongeren heeft 46% (39
jongeren) geen verdere ondersteuning ontvangen, omdat zij na eerste contact aangaven geen interesse meer te hebben of tijdens de
campagne zelf een betaalde baan
of werkervaringsplaats vonden. De
aangeboden ondersteuning heeft
hier mogelijk aan bijgedragen.

Chanoux wint biertapwedstrijd
Aalsmeer - Zaterdagavond 9 november organiseerde café Sportzicht haar jaarlijkse biertapwedstrijd.
De gasten mochten nu zelf plaats
nemen achter de tap. Alle deelnemers hebben de eerste twee rondes getapt. De acht beste tappers
gingen door naar de derde ronde. Uiteindelijk bleven er vier deelnemers over. Deze gingen de strijd
met elkaar aan in de laatste ronde.
De moeilijkheidsgraat in deze ronde
was het serietappen. Er moest een
fluitje en drie kleintjes achter elkaar
getapt worden. De biertap kampioen
van 2007 probeerde indruk te maken

op de jury door middel van zijn eigen
t shirt en mooie schort. Uiteindelijk
bleek Chanoux Groeneveld de beste tapper te zijn en zij mag zich een
jaar lang kampioen biertapwedstrijd
2013 noemen. Op de tweede plaats
eindigde Arran Gatting, op de derde
plaats Danny Bloos, en Mike Griffioen ging er met de vierde plaats
vandoor. Het bier vloeide zaterdag
rijkelijk uit de tap. Dit jaar bestond
de jury uit, Jan Zekveld (oud eigenaar van het café), Ben de Koff (huidige eigenaar van het café), Remona
Mulder (werkzaam bij het café) en
nieuw jurylid Yvon Kooiman.

ingezonden
Geen geld voor nieuw asfalt?
Aalsmeer - Wij, de bewoners van
de Aalsmeerderweg – tussen Stommeerkade en Machineweg - gaan
de vierde week in van de dubbele
afsluiting. Om in de Ophelialaan, de
Oosteinderweg of het dorp te komen, maken we sindsdien een heuse wereldreis. Het geheel gaat tot
en met de eerste week december
duren. Je denkt dan in eerste instantie: dat is nodig!
Wel, in week één werd wel één
gaatje in het wegdek van de brug
gemaakt. In week twee werd de asfalt-laag verwijderd. Daarna? Nooit
meer iemand gezien! Nou ja, wel
een verdacht persoon, die bij nader
inzien wel eens politieman zou kunnen zijn. Die staat daar vlakbij de
afzetting naast zijn mountainbike te
kijken wie er met de auto gebruik
maakt van het fietspad om naar de
Stommeerkade te gaan. Kan makkelijk, maar is een dure grap, want
deze bromsnor schrijft wel je nummer op en stuurt een bekeuring als
rekening van wel 120 euro voor je

gemakzucht. Duurder kan de gemeente het niet maken, wel moeilijker… Maar goed; opletten of hij er
wel of niet staat is het devies. Ondanks dat dit een hemel schreiende
situatie is waarbij je verwacht dat
de gemeente er alles aan doet om
dit ongemak zo kort mogelijk te laten duren, gebeurt er werkelijk, helemaal niets. Ook vandaag wanneer
ik dit schrijf, maandag 11 november,
gebeurt er weer niets. Er moet wat
aan de fundering gebeuren en een
nieuw laagje asfalt. Dat is het. Zou
de gemeente wachten tot er voldoende bekeuringsgeld binnen is
om het ‘project’ af te maken? Hoewel ik geen specifiek verstand van
wegwerkzaamheden heb, schat ik
dat dit klusje wel binnen één week
geklaard had kunnen zijn. Een totaal gebrek aan respect voor zijn inwoners heeft dit gemeentebestuur.
Schandalig!
Theo J G van der Schaaf
Aaslmeerderweg 14
tvds@xs4all.nl.

Kom en ontdek!

Restaurant 8cht eten + drinken

Eén van de vier genomineerden

Tuinbouw Ondernemersprijs
voor Waterdrinker Aalsmeer?
Aalsmeer - Woensdag 6 november
zijn de genomineerden voor de Tuinbouw Ondernemersprijs bekend gemaakt. Waterdrinker is één van de
vier finalisten. “Een grote eer. Deze
nominatie is een enorm mooi compliment! Naast een compliment voor
het bedrijf zelf, zien wij deze nominatie vooral ook als een blijk van
waardering voor al onze relaties”, aldus Waterdrinker. Juist de samenwerking binnen en buiten de sector
is voor Waterdrinker heel belangrijk.
Begin dit jaar is het Aalsmeerse bedrijf al verkozen tot Onderneming
van het Jaar in Noord-Holland. De
publiciteit, die dit opgeleverd heeft,
is enorm. “We merken dat steeds
meer partijen ons weten te vinden
als partner in verschillende innovatieve projecten, maar ook als locatie voor de organisatie van bijeenkomsten en congressen. Intern
zorgt zo’n nominatie voor een enorme positieve boost en trots gevoel”,
vervolgt de Cash & Carry groothandel. Waterdrinker bevindt zich in gezelschap van drie prachtige bedrijven: Schoneveld Breeding uit Twello, Kwekerij 4Evergreen uit Steenbergen en Westende Fruitteelt uit
Fijnaart. Het belooft een spannende verkiezingsavond te worden 8
januari in Keukenhof! De jury beschrijft Waterdrinker als volgt: Waterdrinker Aalsmeer heeft zich in 40
jaar tijd ontwikkeld tot een trend-

settend en internationaal opererende Cash & Carry, groothandel en exporteur van kamer- en tuinplanten.
Met een ongeëvenaard assortiment
waar bijzondere, exclusieve en ‘vergeten’ planten een eigen plaats krijgen, is Waterdrinker een verbindende schakel tussen diverse ketenpartners. Het feit dat Waterdrinker
partijen van binnen- en buiten de
keten, nationaal en internationaal,
samenbrengt om gezamenlijk te
komen tot innovaties en kennisdeling wordt door de jury zeer gewaardeerd. Waterdrinker is voorgedragen door Greenport Aalsmeer. Info:
www.tuinbouwondernemersprijs.nl

Aalsmeer - Aan het einde van de
Pontweg op nummer 28 staat het
authentieke pand waar voorheen
’t Oude Veerhuys gevestigd was.
Sinds kort is daar restaurant 8cht
eten + drinken. 8cht bestond al
ruim vijf jaar in Amstelveen, maar
eigenaar Chris Severien is verhuisd
met zijn zaak, omdat de locatie in
Aalsmeer meer voldoet aan al zijn
wensen en hij het gewoon vele malen passender vindt bij zijn persoonlijkheid. Hij is aan het woord: “Sterker nog ‘dit pand past mij als een
jas’. Aangezien ik vroeger al graag
en veel in Aalsmeer kwam, was ik
er als de kippen bij toen ik zag dat
deze locatie vrij kwam. Vaste gasten
hebben zelfs al tegen mij gezegd dat
het net is of ze in mijn huiskamer terechtkomen. Het voelt voor velen
als thuiskomen. Uitspraken die mij
veel doen en waardoor ik gesterkt
wordt dat deze beslissing een heel
goede is.” De inrichting is flink veranderd. Niet alleen is de kwast gehanteerd, de vloer is aangepakt, de
tafels en stoelen zijn vernieuwd en
er is uiteraard een compleet andere
menukaart. Het, in sommige ogen,
oubollige, is helemaal verdwenen.
Daarvoor in de plaats is Aalsmeer
een trendy, sfeervol restaurant rijker. Chris komt uit een hardwerkend gezin en is horecaman in hart
en nieren. Ooit begonnen als afwashulp, veel ervaring opgedaan in andere bedrijven en inmiddels dus
kok en gastheer in zijn eigen eetgelegenheid 8cht. “Waarbij de acht
symbolisch is, want horizontaal gebruikt wordt als teken van oneindigheid. We hebben de 8 rechtop gezet, omdat wij ook staan voor aandacht. Voor u, voor het eten en het
drinken”, aldus de gezellige uitbater. De unieke locatie en sfeervolle ambiance zijn al de perfecte ingrediënten voor een ontspannen diner. Nieuw bij restaurant 8cht is de
houtskoolgrill, waarmee de lekkerste seizoensproducten op klassieke wijze boven het vuur worden bereid. Er staat tonijnsteak op de kaart,
maar ook verse kreeft en oesters.

(Deze kunnen aangewezen worden
in de aanwezige kreeftenbak). Vooraf kan bijvoorbeeld genoten worden
van een verse carpaccio, maar ook
Vitello Tonato en escargots staan
op de kaart. Naast (maaltijd)salades maakt chefkok Fedor verse pasta’s, Spaanse tapas, lamsbout, sukade rundvlees en zelfs een Zwitserse
kaasfondue. Daarop zegt eigenaar
Chris: “Die ongedwongen sfeer die
om zo’n warm kaasfonduetje heen
hangt, daar hou ik van. Naast de gebruikelijke kaart bieden we ook veel
wisselende menu’s. Op dit moment
is het wildseizoen van start gegaan.
Daar doen we vanzelfsprekend aan
mee. We werken met duurzame producten, altijd dagvers en huisgemaakt. Wanneer gasten van te voren hun dieetwensen aangeven, zoals glutenvrij, dan houden wij daar
rekening mee. Ook alle andere wensen buiten de menukaart om, zijn
bespreekbaar.” Verder zijn er kidsmenu’s te bestellen, is er een dessertkaart (mét kaasplank!) en een
uitgebreide lunchkaart. Een flesje
(huis)wijn is al te verkrijgen vanaf
16,50 euro. In de maand november
krijgen gasten 10% openingskorting
op de gehele à la carte-kaart, exclusief de drankjes. Iedere achtste van
de maand zal de 8cht van 8cht gehandhaafd blijven. Dit betekent een
met zorg samengesteld driegangen keuzemenu voor slechts vierentwintig euro. Kijk voor de uitgebreide menukaart en verdere informatie op de website www.8cht.nl of
bel voor reserveringen 0297-324762.
Er is genoeg gratis parkeergelegenheid voor de deur en er is gratis Wifi. Openingstijden zijn van dinsdag
tot en met zaterdag van twaalf tot
twaalf en zondag van vier tot elf uur.
De keuken sluit om tien uur. Chris
Severien en zijn team staan te popelen om u de goede sfeer en smakelijke gerechten te laten proeven.
“Kom en ontdek. We hebben sowieso de lekkerste koffie van de Pontweg!”
Door Miranda Gommans

Vijf heerlijke gerechten op vijf locaties

Wandel Gangen Menu met live
muziek en Beaujolais Primeur
Aalsmeer - Op donderdag 21 november wordt weer een Wandel Gangen Menu georganiseerd in het Centrum. Met een kaart voor het Wandel Gangen Menu krijgen de deelnemers vijf verschillende gerechten
op vijf verschillende locaties aangeboden. Op deze derde donderdag
in november mag ook de Beaujolais Primeur weer uit de fles. Bij café
bar Joppe en café De Praam wordt u
daarom naast een heerlijk gerechtje
ook op een glas Beaujolais Primeur
getrakteerd. Een leuke avond om gezellig met familie, vrienden of collega’s uit eten te gaan, want naast lekker eten en een goed glas wijn wordt
u ook verwend met goede livemuziek. Met een kaart voor het Wandel
Gangen Menu eet u op een avond op
vijf verschillende locaties. De volgorde van het menu is volledig vrij, maar
aangeraden wordt om te starten bij
café de Praam waar vanaf 18.00 uur
een carpaccio uit de keuken van het
Wapen van Aalsmeer wordt geserveerd. Café de Praam schenkt er een
glas Beaujolais Primeur bij. In restaurant het Wapen van Aalsmeer worden deelnemers getrakteerd op een
tongrolletje met zalm en Hollandaise
saus en ratatouille en bij restaurant
De Halve Maen kan genoten worden

van een hazenpeper geserveerd met
rode kool en aardappelmousseline.
Bij café bar Joppe wordt een lamsspiesje met een Marokkaanse aardappelsalade geserveerd. Ook krijgt
u hier weer een glas Beaujolais Primeur aangeboden. Bij De Oude Veiling kan gekozen worden uit kruidige
champignons met roomkaas en verse kruiden op toast of een koffieplateau met een lekkere verrassing.
Live-muziek
Behalve met lekker eten worden bezoekers ook verwend met goede
livemuziek. Zo speelt zanger en gitaris Hein Meier bij Het Wapen van
Aalsmeer, maakt zanger en entertainer Glenn Palm zijn opwachting bij
café de Praam en bij café bar Joppe laat de Braziliaanse zanger en gitarist Marcello Santos van zich horen. De muziek bij De Oude Veiling is
nog een verrassing. Kaarten à 27,50
euro voor het Muzikaal Wandel Gangen Menu zijn tot en met woensdagavond 20 november te koop bij restaurant de Halve Maen in de Dorpsstraat 24, De Oude Veiling in de
Marktstraat 19 en restaurant Het
Wapen van Aalsmeer in de Dorpsstraat 15. Voor meer informatie www.
aalsmeercentrum.nl.

Dio en Mooi parfumerie: Echte
aanwinsten voor Zijdstraat!
Aalsmeer - Vol trots hebben Piet,
Jolanda, Joost en Kim van der
Zwaard afgelopen donderdag 7 november officieel hun twee nieuwe
speciaalzaken in de Zijdstraat 1618 geopend. Met een glas prosecco werd met vrienden en collegaondernemers geproost op de Dio
(natuur)drogisterij en de Mooi parfumerie. Veel complimenten heeft
de familie in ontvangst mogen nemen, van de genodigden, de vertegenwoordigers van Dio en Mooi en
de dagen er na van de bezoekers
en terecht. Een unieke combinatie, twee winkels met elkaar verbonden in een frisse look, meer merken,
ruimer van opzet, maar ook met de
vertrouwde interessante aanbiedingen en, als vanouds, met een goed
advies op maat. Met de opening van
Mooi parfumerie is de vijfenvijftigste winkel van deze snel groeien-

de franchiseformule een feit. Mooi
heeft als missie ‘Iedereen helpen
nog mooier te maken’ en daarom
wordt elke week in de winkel in de
Zijdstraat speciale workshops georganiseerd door de Mooi Beautyschool. Iedereen kan meedoen, individueel of met een groep. Tijdens
de workshop wordt van alles geleerd over de eigen huidtype, wat
de optimale verzorging is voor dag
en nacht, welke make-up het beste past en hoe dit aangebracht dient
te worden. Voor de eerste driehonderd klanten lagen afgelopen vrijdag 8 november heerlijke goodiebags klaar, maar ook zij die zaterdag binnen stapten, zijn getrakteerd
en wel op twintig procent korting
op alles. Dio (natuur)drogisterij en
Mooi parfumerie: Echte aanwinsten
voor het centrum. Bezoeken is zeker
een aanrader!

Quooker informatiedag
bij Philippo Keukens
Aalsmeer - Quooker is een kraan
die direct kokend water levert. Dat
geeft op vele momenten van de dag
gemak: Bij het zetten van thee en
het koken van een eitje tot het bereiden van pasta, het vullen van een
kruik of het uitkoken van een babyflesje.
De Quooker Fusion is een mengkraan en kokend waterkraan in één.
Zowel koud als warm en kokend
water komen uit dezelfde kraan.
Door zijn vormgeving en technisch
vernuft is hij veilig, energiezuinig,

solide en gaat hij een leven lang
mee. Dat maakt Quooker een ware revolutie voor in de keuken. Geinteresseerd in de Quooker? Iedere belangstellende is van harte welkom op zaterdag 23 november bij
Philippo Keukens aan de Aalsmeerderweg 83. Van 10.00 uur tot 17.00
uur staat de Quooker adviseur klaar
voor alle vragen en deze dag kan
nog geprofiteerd worden van de
gratis montage actie. Voor meer informatie: 0297-361606 of kijk op de
site van Philippo Keukens.
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DE T EK MST
SMARTHOMES IN UITHOORN

TYPE
2051

TYPE
2054

Compleet vanaf

Compleet vanaf

€ 237.900 v.o.n.

€ 271.900 v.o.n.

STARTERSLENING MOGELIJK

UNIEK, INDIVIDUEEL EN COMPLEET.
JOUW SMARTHOME
IN UITHOORN LEGMEER-WEST.

Nu niet kopen
kost geld

Kies je huis, Kies je gevel en Kies je kleur, zo maak je je huis uniek en individueel.
Woon compleet, want de keuken, het sanitair en het tegelwerk zijn inclusief!

WWW.DETOEKOMST.NU

Alle huizen zijn standaard uitgerust met de elektronische installatie VORMOtica.

/DETOEKOMSTUITHOORN

KOM NAAR DE START VERKOOP OP DONDERDAG 14 NOVEMBER A.S. VAN 18.00-20.00 UUR
IN HOTEL-RESTAURANT HET ‘RECHTHUIS’, SCHANS 32 IN UITHOORN.

EEN VORMHUIS. WOON BETER, LEEF GOEDKOPER
Raad unaniem over
nota ‘Waar Aalsmeer
voor staat’
Aalsmeer - Donderdag 7 november heeft de gemeenteraad unaniem de notitie ‘Waar Aalsmeer voor
staat’ aangenomen. Met de vaststelling van deze notitie staan de kaders
voor verdere uitwerking van de zorg
voor ouderen en chronisch zieken,
jeugdhulp en mensen die moeilijk
aan de slag komen vast. Vanaf 2015
is de gemeente verantwoordelijk
voor deze taken. De raad vindt het
belangrijk dat alle Aalsmeerders, zoveel mogelijk op eigen kracht, meedoen aan de samenleving. De gemeente biedt daarbij ondersteuning, maar heeft te maken met forse bezuinigingen van het Rijk. Eén
ding staat voorop: Aalsmeer wil de
zorg beter, slimmer, efficiënter en
goedkoper organiseren dan het Rijk
nu doet. Kernwoorden hierbij zijn:
wijkgericht, dichtbij inwoners en bij
voorkeur via één toegang. De uitgangspunten van hoe de gemeente de zorg wil gaan regelen staan in
Nota ‘Waar Aalsmeer voor staat’. De
uitdaging waar de gemeente voor
staat is om ook in moeilijke tijden
die zorg zo goed mogelijk te organiseren en overeind te houden. Het
uitgangspunt hierbij is een betrokken gemeente te blijven die kan loslaten maar mensen nooit laat vallen.
Helaas kan de gemeente niet alles
meer doen. Door de bezuinigingen
van het Rijk moet de gemeente versoberen, maar blijft verantwoordelijk

en aanspreekbaar voor kwetsbare
mensen. Goede, betaalbare zorg blijven bieden aan de mensen die het
echt nodig hebben. Het is belangrijk
dat alle inwoners van Aalsmeer mee
kunnen doen aan de maatschappij, waarbij inwoners en hun sociale
omgeving een bijdrage aan het oplossen van problemen leveren. Eén
ding staat voorop: Aalsmeer wil de
ondersteuning beter, slimmer, efficiënter en goedkoper organiseren
dan het Rijk nu doet. Wijkgericht en
dus dichtbij de inwoners en bij voorkeur via één toegang tot de hulp:
‘Eén gezin, één plan, één hulpverlener. In de nota zijn diverse uitgangspunten verwerkt. Op basis van deze
uitgangspunten werkt een team van
mensen nu diverse deelonderwerpen uit, zoals het vormgeven van sociale teams en het houden van gesprekken met betrokken instellingen om te komen tot verbeteringen. Sociale teams helpen bewoners die er zelf (tijdelijk) niet uitkomen. Met de pilot die binnenkort van
start gaat onderzoekt de gemeente
wat de beste werkwijze is om bewoners goede zorg te bieden. Het uitgangspunt is dat de gemeente de
taken die overkomen komen uit het
Rijk gaat uitvoeren binnen het budget wat door het Rijk beschikbaar
wordt gesteld. Vragen en/of ideeën?
Mail naar aalsmeerzorgvoorelkaar@
amstelveen.nl.

Inbraken huizen
via balkons
Aalsmeer - Op dinsdag 5 november is rond zeven uur in de avond ingebroken in een woning aan de Uiterweg. Via het balkon op de eerste verdieping hebben de dieven
zich toegang tot het huis verschaft.
De balkondeur is geforceerd. De inbrekers hebben de hele slaapkamer
overhoop gehaald. Ook is flink huis
gehouden in de badkamer. Zo goed

als zeker zijn de dieven niet beneden
geweest. Ontvreemd zijn in ieder geval sieraden. Dezelfde 5 november is
ook via inklimming ingebroken in
een huis aan de Kudelstaartseweg.
Om binnen te komen hebben de
dieven een ruit van het balkon ingegooid. Ook hier zijn de slaapkamer
en de badkamer grondig doorzocht.
De buit bedraagt meerdere sieraden.

ingezonden

Poging inbraak
in woning

Passantenvoorzieningen op de
Historische Tuin goed nieuws!

Kudelstaart - Op vrijdag 8 november is tussen half vier in de
middag en half zeven ‘s avonds
geprobeerd in te breken in een
woning in de Ampèrestraat. Dieven hebben getracht via een raam
aan de voorzijde het huis te betreden. Er is schade ontdekt aan
het kozijn. Zo goed als zeker zijn
de inbrekers niet binnen geweest.

De gemeenteraad ging onlangs in
meerderheid akkoord met het voorstel om op de Historische Tuin passantenvoorzieningen te vestigen in
combinatie met een theehuis. Leek
het er eerst op dat het plan, na jaren van werk en de inzet van velen,
het niet zou halen, uiteindelijk is het
toch goed gekomen.
Ook wij hebben ons er aanvankelijk
over opgewonden dat dit plan afgeschoten dreigde te worden. Voorzieningen zijn nodig om de recreatieve functie van het Centrum te verbeteren. Daar dringen ondernemers
al jaren op aan. Deze voorzieningen
kunnen nu worden ondergebracht
op de Historische Tuin, als een belangrijk en aantrekkelijk onderdeel
van het centrum in de directe nabijheid van het winkelgebied. We zijn

blij dat deze kans door CDA, PACT
en AB is onderkend en dat dit tot
een positief besluit heeft geleid.
Het lijkt er op dat dit traject een
mooi voorbeeld is geworden van
datgene waar onder andere ook het
Ondernemersfonds voor is opgericht: het verbinden van partijen om
samen sterker te staan voor wat van
belang is om het Centrum de toekomst in te loodsen. Door dit project
wordt de Historische Tuin nog meer
onderdeel van het Centrum en kunnen we het gebied samen nog interessanter maken voor consument
en recreant. Dat is goed nieuws, en
dat mag ook wel eens worden gezegd.
Bestuur Ondernemersfonds
Meer Aalsmeer

Voorbereidingen gemeente
op (koude, gladde) winter
Aalsmeer - De komende maanden
staan het personeel en het materieel van de Meerlanden namens de
gemeente klaar voor de bestrijding
van gladheid. Afgelopen dinsdag 5
november heeft het college van burgemeester en wethouders het gladheidsbestrijdingsplan voor de komende winter vastgesteld. Wethouder Ad Verburg: “We hebben samen met de Meerlanden weer de
nodige voorbereidingen getroffen om de gladheid in Aalsmeer te
kunnen bestrijden komende winter. De strooiploegen van de Meerlanden staan klaar en gaan bij nacht
en ontij met man en macht aan de
slag om de doorgaande routes begaanbaar te maken.” Gladheidbestrijding richt zich op het begaanbaar houden van de hoofdrijwegen en belangrijke fietspaden zoals de busroutes en toegangswegen
naar scholen en winkelcentra. De
gemeente doet ook een beroep op
de bewoners en bedrijven om stoe-

pen schoon te houden. Op een later tijdstip kan ook dit jaar weer gratis strooizout opgehaald worden bij
de Gemeentewerf. De gemeente zal
dit moment later bekendmaken. De
gemeente kan niet alle wegen begaanbaar houden wanneer het glad
is. De meest belangrijke doorgaande wegen en fietsroutes worden gestrooid. Wegen in woonwijken, stoepen en wandelpaden worden bijvoorbeeld niet gestrooid. Bij extreme weersomstandigheden, zoals hevige sneeuwval, zorgt de gemeente dat eerst de belangrijkste
doorgaande routes gestrooid of geschoven worden. De andere wegen
komen dan op een later moment
aan de beurt. Informatie over actuele strooiacties en de regionale gladheidverwachting zijn van eind oktober tot begin april te volgen op twitter.com/@Meerlanden. De strooiroutes en de actuele weersverwachting zijn te vinden op de website www.aalsmeer.nl.

Sieraden en geld
uit huis gestolen
Aalsmeer - Op dinsdag 5 november is tussen elf uur in de
ochtend en elf uur ‘s avonds ingebroken in een hoekwoning in
de Apollostraat. Aan de voorzijde
hebben de dieven een benedenraam geforceerd. Het hele huis is
doorzocht. De inbrekers zijn er
vandoor gegaan met sieraden en
een geldbedrag.

Gereedschap uit
bestelbussen weg
Kudelstaart - In de nacht van
dinsdag 5 op woensdag 6 november is ingebroken in een
tweetal in Kudelstaartse wijken
geparkeerde bestelbusjes. Uit
de wagens zijn gereedschappen
gestolen. De politie raadt aan
geen (dure) boren, tangen en
machines in bestelbusjes te laten zitten, zeker niet in wagens
met bedrijfslogo’s.

Fietser belandt
op motorkap
Aalsmeer - 18: Aalsmeer - Op
dinsdag 5 november om vier in
de middag heeft een aanrijding
plaatsgevonden op de Zwarteweg. Een 64 jarige bestuurder
van een bestelauto uit Aalsmeer
draaide vanaf de N196 de Zwarteweg op en wilde vervolgens
linksaf de Witteweg inrijden. Hij
zag hierbij de aankomende fietser over het hoofd. Er kon niet
tijdig meer geremd worden. De
54 jarige fietser uit Aalsmeer
kwam ten val en belandde met
zijn hoofd op de motorkap van
de bus. De politie en de ambulance zijn ter plaatse geweest.
De 54 jarige hoefde na controle niet naar het ziekenhuis. Hij
heeft wel diverse schaafwonden
opgelopen.

Rijverbod
Aalsmeer - Op donderdag 7 november om half tien in de avond
heeft de politie in de Ophelialaan
een automobilist tot stoppen gemaand. De bestuurder, een 18 jarige man, bleek te diep in het alcoholglaasje gekeken te hebben. Hij
heeft een rijverbod van twaalf uur
opgelegd gekregen. Hij zat op de
grens, net z’n rijbewijs niet kwijt.

Bekeuring voor
dronkenschap
Aalsmeer - Op woensdag 6 november om kwart voor zes in de
avond kreeg de politie een melding dat op de Stommeerkade
een man onwel was geworden.
De 44 jarige man uit Aalsmeer
was gevallen en had een hoofdwond opgelopen. Toen agenten
hem wilden helpen, werd hij lastig. Hij is daarom aangehouden
en meegenomen naar het bureau.
De 44 jarige bleek teveel alcohol
gedronken te hebben. Hij heeft
een bekeuring gekregen voor
openbare dronkenschap. Later is
de man door zijn partner opgehaald en mee naar huis genomen.

Man valt flauw
Aalsmeer - Op woensdag 6 november om kwart over een in de middag
zijn politie, ambulancedienst en de
GGD opgeroepen om hulp te verlenen bij een onwel geworden man bij
een bedrijf aan de Legmeerdijk. De
68 jarige man uit Zevenhuizen bleek
flauw gevallen te zijn. In aanwezigheid van de hulpdiensten is hij weer
bij gekomen.
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kinder- en jeugdkrant

Zaterdag in Centrum, volgende week:

Handbal jeugd

Sinterklaas in Kudelstaart

‘Dikke winst’ E1 op Velo
Aalsmeer - De tweede competitiewedstrijd stond afgelopen zaterdag voor de E1 handballers op het
programma. Vorige week werd er
nipt gewonnen in Den Haag, deze week werd er thuis gespeeld in
de Bloemhof. Helaas zonder Wessel
en Robin, die even uitgeschakeld
zijn vanwege een blessure. Gelukkig waren de mannen wel aanwezig om hun eigen team aan te moedigen. Dit bood kansen voor Lars en
Dylan, die hun debuut konden maken in de E1. Vertrouwd onder de
lat van Aalsmeer stond keeper Cody. Het eerste doelpunt was voor de
kant van de dames van Velo. Snel
daarna gooide Maik een prima lage bal, die voor de keepster onhoudbaar was. Lesley maakte direct twee mooie doelpunten vanaf
de linker opbouw in de verre hoek.
Als snel was het 3-1 in het voordeel
van de mannen van Aalsmeer. Na
een tegendoelpunt van Velo, was
Lars scherp en scoorde een prima
goal. In de aanvallen die volgenden liet Lesley zich niet kennen en
scoorde er drie op rij. Cody gooide
een prachtige break, die Matt vervolgens keurig af kon ronden. De
ruststand was 9-3 voor Aalsmeer.
Na de rust was huisdj Vince helemaal klaar voor de tweede helft.
Met muziek en al zat hij op de bank
om de toch al gezellig sfeer te verhogen. Bij ieder doelpunt, voor of
tegen, liet hij een stevige beat ho-

Collecte en bezoek
Sinterklaas vindt het ook erg leuk
om met een aantal Pieten bij u thuis
te komen. Voor meer informatie en
reserveren kan contact opgenomen
worden via sinterklaaskudelstaart@
gmail.com. Wacht hier niet te lang
mee, want Sint zijn agenda is snel
vol! De organisatie van de Sinterklaasintocht in Kudelstaart is in
handen van Carnavalsvereniging De
Pretpeurders. Van 18 tot en met 22
november komen de leden en vrijwilligers van de vereniging collecteren in Kudelstaart. Zij hopen dat
iedereen een bijdrage levert om het
kinderfeest weer mogelijk te maken.

Met Mr Finney op avontuur

ren kletsen. We kregen honderd euro. Het was voor een goed doel. Het
was voor War Child. De burgemeester gaf ons het geld. En ze heet Jobke Vonk. De burgemeester was heel
aardig. Ze had een mooie keten om
haar nek. De burgemeester vertelde
daar over. Op de ene kant stond het
wapen van Aalsmeer en op de andere kant het wapen van Nederland.
Na het ontbijt gingen we met zijn allen op de foto en kregen we nog een
rondleiding door het gemeentehuis.”

Aalsmeer - De meeste mensen en
kinderen zullen inmiddels bekend
zijn met het figuurtje Mr Finney, uit
de (voor)leesboeken van Prinses
Laurentien. Er is nu ook een musical van gemaakt door Theater Terra,
die met de hele familie bezocht kan
worden. Theater Terra, bekend van
Kikker, Koning van Katoren en Koekeloere, heeft er een gloednieuw
en muzikaal verhaal van gemaakt,
waarbij allerlei leuke liedjes voorbij
komen, met gekke scènes en mooie
poëtische beelden. Op 30 oktober
vond de première plaats en prinses Laurentien was daarbij aanwezig met haar kinderen én met tekenaar Sieb Posthuma, die de boekjes
illustreert. Ook Jeroen van Koningsbrugge liep over de rode loper. Zijn
vrouw speelt een van de hoofdrollen in de musical die gemaakt is met
poppen en een prachtig decor heeft.
Het is spannend en vrolijk tegelijk
en heeft een thema, want het gaat
over afval en het klimaat, zonder dat
het belerend wordt. Even een voorbeeld: “Waar gaat de wind eigenlijk
naartoe?”, vraagt Mr Finney. Met zijn
beste vriend Slak kijkt hij naar buiten. Daar heerst een woeste storm.
Slak zucht: “Mr Finney wil ook altijd
alles weten…” Opeens horen ze een
geluid dat nóg harder klinkt dan de
stormwind. Hoest er nou iemand?
Buiten vinden ze een ziek dier dat
verdwaald is. Mr Finney belooft deze vreemdeling thuis te brengen.
Voortgeduwd door de harde wind

gaan ze op reis. Slak verwacht veel
problemen, maar gelukkig krijgt Mr
Finney hulp van zijn vliegende vriendin Pinky Pepper. Samen beleven ze
een spannend avontuur dat eindigt
op de bodem van de zee... Na afloop
van de première, waar veel landelijke pers op af was gekomen, vertelde prinses Laurentien in de camera dat Theater Terra er een fantastische voorstelling van heeft weten
te maken. “Echt de wereld van Mr
Finney zoals we het bedoeld hebben. Kinderen begrepen de grapjes en volwassenen begrepen weer
ándere grapjes. Het was prachtig en sprankelend. Het commentaar van alle aanwezigen achteraf
zei genoeg. Iedereen was positief!”,
aldus een trotse Prinses van Oranje. Op woensdagmiddag 27 november wordt de voorstelling gespeeld
in het Crown Theater in Aalsmeer.
Kaartjes zijn nú te koop voor slechts
13,50 euro per stuk. Bezoek de vernieuwde website voor beelden van
de voorstelling en actuele prijsinformatie: www.crowntheateraalsmeer.
nl of bel: 0900-1353.

wacht werd in de studio en toen was
het moment aangebroken om plaats
te nemen op de tribunes in de studio. De kinderen hadden een mooie
plek. Helaas verloor de Jozefschool
in het Zapp duel, maar ondanks dat
was het een leuke en leerzame ochtend in Hilversum.
Kijk deze hele maand november op
zaterdag om 8.45 uur naar Zapp live
op Nederland 3, want ook de andere
groepen 7 en 8 van de Jozefschool
gaan strijden in het Zapp duel.

Groepen vier Jozefschool
speuren rond het Egelpad
Aalsmeer - De groepen vier van
de Jozefschool hebben de afgelopen weken gewerkt aan een project
over egels. Op maandag 4 november hebben alle kinderen het Egelpad gelopen. De natuurouders hadden een speurtocht rond de school
uitgezet met allerlei vragen en op-

drachten over egels. Zo hebben de
kinderen onder andere geleerd wat
een egel eet, hoe ze een zieke egel
kunnen herkennen en wat de gevaren zijn voor de egel. Het weer
werkte helaas niet mee deze dag,
maar dat mocht de pret niet drukken.

Prijsvraag
Heb je net als Mr Finney ook een
goede en interessante vraag? Mail
deze dan naar info@crowntheateraalsmeer.nl. En misschien win je
hiermee wel een prachtig boek van
Mr Finney!
Door Miranda Gommans

‘Het mooiste visje van de
zee’ bij De Zevensprong

Jozefschool 7 in Zapplive
Aalsmeer - Zaterdag 2 november
was de Jozefschool groep 7B uitgenodigd voor het televisieprogramma Zapplive. De kinderen werden
al vroeg op school verwacht en met
de bus vertrokken zij richting Hilversum. Reuze spannend, maar erg
leuk.
Bij binnenkomst was er nog een
school aanwezig waar de Jozefschool tegen moest strijden in het
Zapp duel. Een meneer kwam uitleg
geven wat er van de kinderen ver-

de intocht worden automobilisten
en (brom)fietsers verzocht tussen
13.30 en 15.30 uur rekening te houden met overlast op de Herenweg
en Kudelstaartseweg. De Herenweg
zal tijdens de aankomst ter hoogte
van de Loswal voor verkeer worden
afgesloten. Wanneer de Sint en de
kinderen de Kudelstaartseweg bereiken, wordt deze tussen het Robend en het Dorpshuis afgesloten
voor verkeer.

Kindervoorstelling in Crown Theater

Kletsen met burgemeester!
Aalsmeer - Groep 5 van basisschool
De Wegwijzer heeft ontbeten met de
burgemeester. De leerlingen hebben
hier een verhaaltje over geschreven:
“Ontbijten met de burgemeester op
maandag 4 november. Dat gingen
de kinderen uit groep 5 van De Wegwijzer doen. We gingen naar het gemeentehuis. In de kelder van het gebouw stonden gedekte tafels voor ons
klaar. We aten allemaal een broodje.
Het was heel lekker en gezellig. De
burgemeester ging met veel kinde-

Kudelstaart – Volgende week zaterdag 23 november om 14.15 uur
komen de Sint en zijn Pieten aan op
de Loswal aan de Herenweg, waarna in het Dorpshuis een gezellig
feest voor de jeugd plaatsvindt. Op
een feestelijk versierde Loswal zet
Sinterklaas onder begeleiding van
muziek voet aan wal en wordt hij
hopelijk door vele kinderen welkom
geheten. Vervolgens loopt de goedheiligman met zijn Pieten naar het
Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg. Aldaar vindt een gezellig Sinterklaasfeest plaats voor de kinderen van 4 tot en met 8 jaar. Natuurlijk wordt er gezongen en gefeest met de Zwarte Pieten en Sinterklaas zal ook blij zijn met een
mooie tekening of een leuk plakwerkje. Om de kinderen voldoende
ruimte te geven, kunnen ouders niet
worden toegelaten op deze middag. Het Dorpshuis is geopend vanaf 14.45 uur. Om 16.30 uur loopt het
feest ten einde en kunnen de kinderen worden opgehaald. De organisatie vraagt de ouders om hun
kind een briefje met telefoonnummer mee te geven. In verband met

ren. Cody heeft als een tijger staan
keepen, geweldige reddingen heeft
hij gemaakt! Collin pakte nog een
mooi doelpunt mee vanuit de hoek.
Jort speelde Maik nog een keer
prima aan en ook die bal wist het
net te raken. Het was al snel 15-5.
Matt ging nog een keer alleen op
de keeper af en maakte een prachtig show-doelpunt! De linkshandige hoekspeler tilde met gemak zijn
been op en de bal ging onderhands
tussen de benen van de keepster
door. Eén minuut voor tijd mocht
Cody ook nog even meespelen in de
aanval, waardoor de mannen met 7
stonden. Maik maakte het laatste
doelpunt en de eindstand was 20-6.
Aanstaande zaterdag 16 november
is het schoolhandbaltoernooi in de
Bloemhof. En zondag 17 november
spelen de E1 mannen een uitwedstrijd in Kwintsheul om 11.30 uur tegen Quintus E1.

Wegwijzer in Concertgebouw
Aalsmeer - Op dinsdag 12 november bezochten de kinderen van
groep 4 van De Wegwijzer het Concertgebouw in Amsterdam. Van tevoren waren in de klas al vijf liedjes aangeleerd en hadden de leerlingen geluisterd naar verschillende
muziekinstrumenten. Het programma heette: Machtige muziek, op
zoek naar mooie muziek. Het ging
over de Grote Generaal, de baas van
het Concertgebouw, die zijn verjaardag vierde. Op drie verschillende locaties vertelden zijn medewerkers
prachtige verhalen over hem. Ook
werden er liedjes gezongen over de
bijzondere dingen die de Grote Generaal allemaal gedaan heeft. Maar

de Grote Generaal blijkt niet zo aardig te zijn als hij zich voordoet. Hij
houdt nlamelijk alleen van orgelmuziek en andere instrumenten wil
hij niet horen. Daarom hebben een
aantal muzikanten een geheim orkest opgericht: de Vrije Vogels. In de
Grote Zaal van het Concertgebouw
werd de jarige Grote Generaal toegezongen door de kinderen, begeleid door de Vrije Vogels en andere
musici van het Nederlands Philharmonisch Orkest. Dit klonk zo mooi
dat zelfs de Grote Generaal erdoor
werd ontroerd en een beetje moest
huilen. Het feest werd afgesloten
met een prachtig lied dat door de
Grote Generaal werd gezongen.

Rijsenhout - Vrijdagochtend 8 november hebben de kinderen van groep
1 en 2 van O.B. S. De Zevensprong een
interactieve muziek- en bewegingsles
gevolgd van Pier K. Mandy van Bleek
kwam deze ochtend op school om in
het speellokaal met de kinderen aan
de slag te gaan. Allereerst hebben de
jongens en meisjes de golven van de
zee nagedaan met bewegingen en
muziekinstrumenten en later kwamen
er visjes bij. Ze hebben ook een lied
geleerd over de grote, zoute zee. Alle kinderen kregen een visje en mochten deze laten zwemmen in het wa-

ter, dit natuurlijk op bijpassende muziek. De kinderen genoten van deze les en samen hebben ze veel plezier beleefd aan het uitspelen van
het verhaal ‘Het mooiste visje van de
zee’. Ook mochten alle kinderen diverse muziekinstrumenten bespelen en
het geheel klonk heel mooi. Het was
een fijne, leerzame ochtend en de kinderen van de Zevensprong weten nu
heel veel over de zee en de vissen. Het
verhaal gaat over vriendschap en natuurlijk hebben ze tijdens deze interactieve les geleerd, dat vrienden maken heel fijn is .
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Voetbal eerste klasse zaterdag

Verlies Aalsmeer van R.C.L.: 0-5
Aalsmeer - Ook R.C.L., bivakkerend op de één na laatste plaats,
nam afgelopen zaterdag met speels
gemak de drie punten mee naar Leiderdorp. De eerste 15 minuten was
er nog niets aan de hand. De van
een langdurige blessure terugkerende Thomas Harte stond na 50 seconden voor doelman Michael Verhoef, maar de goed uit zijn doel komende goalie stond een Aalsmeers
doelpunt in de weg. Dit was aan
Aalsmeerkant de eerste en tevens
de laatste kans die zich voordeed.
Aalsmeer had twee vleugellamme spitsen – Giano Bonam en Salih Yildiz - die de gehele wedstrijd
hun man niet voorbijkwamen. Alleen Thomas Harte maakte het zijn
tegenstanders Nick van Bemmel
en Leroy Westrienen soms moeilijk.
Doelman Verhoef had deze middag
een ‘makkie’, behalve dat ene moment in de eerste minuut hoefde hij
deze middag niet meer in te grijpen.
Toen Wesley van Schaik in de 28e
minuut bij een 0-1 achterstand na
een overtreding met een gestrekt
been, het veld met rood moest verlaten, kreeg Aalsmeer geen vat
meer op de wedstrijd. Toen het drie
minuten later 0-2 werd kon men de
bui al zien hangen (niet boven het

veld). De goed fluitende Cees Post
uit Den Haag had, met uitgezonderd de rode kaart, een rustige middag aan de Dreef. Anthony Servinus hoopte in een aanvallende 3-33 opstelling in de tweede helft nog
een aansluitingstreffer te krijgen.
Maar Aalsmeer heeft op dit moment
onvoldoende niveau voor de eerste
klasse. Men doet zijn best. Als Ray
Smidt niet zo uitmuntend had staan
keepen, waren er dubbele cijfers
gehaald. Zelfs in blessure tijd moest
hij vanaf de penaltystip die de stand
op 0-5 bracht nog een keer zwichten. Aalsmeer deed het in die eerste
20 minuten helemaal niet slecht. De
eerste kans was voor Aalsmeer met
Thomas Harte als aanjager. R.C.L.
liet via Ozan Demirbas en Nick Permanand die al gevaarlijk doorkwamen in de 16e minuut zien dat het
een moeilijke middag zou worden.
Voorin bij Aalsmeer kwam men tekort en zodoende kon rechtsback
Rick Harteveld vaak gevaarlijk opkomen en een goede voorzet afleveren. In de 21e minuut was het raak.
Een dieptepass van Tommy Sinteur
bracht Nick Permanand vrij voor Ray
Smidt. Met een strak schot stond de
0-1 op het scorebord. In de 31e minuut werd het door Nick Scheurwa-

Deel twee landelijke competitie

Veel persoonlijke records
voor zwemmers Oceanus
Aalsmeer - Op zondag 10 november is het tweede deel van de landelijke competitie gezwommen in
Vlaardingen. Er werd gestart met
de estafetteploeg. De vier jongens,
Yves-Maurice Vork, Aage Vermeeren, Ruben van Vierzen en Bart
Sommeling van Oceanus, zwommen
erg goed en wonnen de estafetterace van Vlaardingen en Leiden.
Ze scherpten hun tijd met aan met
ongeveer 6 seconde. Het jongere
team, bestaande uit Thomas Weening, Amber Celie, Finn Vos en Jane Sommeling, werd tweede van de
drie ploegen. Een goede start van
de wedstrijd. De wedstrijd werd vervolgd door de 400 meter wisselslag
voor dames waarbij Fabiënne Vork
en Dana Bosman aan de start kwamen. Beiden deden het uitstekend.
Fabiënne scherpte haar tijd aan
met ongeveer 4 seconde en zwom
nu 5.27,59. Dana zette een keurige
nieuwe tijd neer van 6.18,06. De 100
meter vlinderslag voor heren werd

gezwommen door Jos Vergeer, Vincenth Moolhuijsen en Michael van
Amstel.
Voor de verrassing van de wedstrijd
zorgde Jos die ingeschreven was
met 1.08,50 en die opeens 1.01,90
zwom op deze afstand. Een geweldige prestatie. Michael zwom later
in de wedstrijd een mooie persoonlijk record op de 400 meter wisselslag. De 100 vlinderslag voor junioren werd gewonnen door Bart Sommeling. Hij zwom 1.04,32. Opvallend
waren de verbeteringen van Aage
Vermeeren en Roan van Bakel. Op
de 100 meter schoolslag waren Lianne Bouwmeester en Artemis Kalemis aan de beurt Lianne zette een
prachtige persoonlijk record neer en
zwom 1.19,14. Helaas nog net niet
genoeg voor de NJK-limiet. Op de
400 meter vrije slag kwamen Thomas Verouden, Wessel de Jong en
Martijn van de Zwaard aan de start.
Thomas won het programmanummer en zwom in 4.23,37 een mooi

Handbal eredivisie heren

Eindelijk winst voor Aalsmeer!
Aalsmeer - Jaren lang wisten de
mannen van FIQAS Aalsmeer niet
te winnen bij Quintus in Kwintsheul. De laatste overwinning daar
stamde uit het seizoen 2009/2010.
Tot afgelopen zaterdag. In de eerste helft van de wedstrijd ging de
strijd nog een tijd lang gelijk op.
Er werd veel gemist aan Aalsmeer
kant, maar Quintus had nog meer
moeite met scoren en dus was er
wel steeds een (kleine) voorsprong
voor de mannen van René Romeijn. Met name cirkelspeler Samir Benghanem wist veel doelpunten te maken.
Bij 12-12 kwam Quintus nog één
keer op gelijke hoogte, maar in de
slotminuten van de eerste helft waren de Aalsmeerders doeltreffender. En zo gingen de ploegen rusten bij een 12-14 stand. Na de pauze zette FIQAS Aalsmeer meteen
weer aan en wist de marge te vergroten tot vier: 12-16. Quintus probeerde het wel en kwam af en toe
nog even dichtbij de aansluiting,
maar verder dan 19-20 (en even later 20-21) kwamen ze niet. In deze fase kwam Remco van Dam lekker op gang en schoot de ballen er
van afstand makkelijk in. Keeper
Gaby Birjovanu verrichtte het no-

Speelavond bij
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 18 november houdt buurtvereniging Allen Weerbaar weer een kaartavond.
Klaverjassen en jokeren staan op het
programma. Er wordt gekaart in het
Middelpunt in de Wilhelminastraat
vanaf 20.00 uur. Om 19.30 uur gaat
de zaal open voor koffie of thee en
inschrijving. Het klaverjassen op 4
november is gewonnen door Jan de
Nooij met 5075 punten, op twee Matty van Tol met 4992 punten en op drie
is Theo Wahlen geëindigd met 4965
punten. Bij het jokeren behaalde
Marty Groenendijk de hoogste eer.

dige goede stopwerk en daardoor
kon FIQAS Aalsmeer weer uitlopen
tot 20-24 en kwam in de slotfase
niet meer in gevaar. Het werd uiteindelijk 23-27 en de eerste winst
sinds jaren was een feit. Na afloop
vond de begeleiding dat de ploeg
een extra compliment verdiende
dat het was blijven handballen ondanks de niet sterk fluitende Belgische scheidsrechters. Ook in ondertal en zelfs in dubbel ondertal
lukte het nog om te blijven scoren. Door deze zege behoudt FIQAS Aalsmeer de tweede plaats
op de ranglijst. Komend weekend is er BeNeLux Liga, waarin de Aalsmeerse ploeg het gaat
opnemen tegen twee Luxemburgse teams. Zaterdagavond 16 november speelt FIQAS Aalsmeer
om 20.45 uur tegen Handbal Kaerjeng, zondagmiddag 17 november wordt om 14.30 uur aangetreden tegen Red Boys Differdange.
Dubbel genieten van tophandbal
in De Bloemhof aan de Hornweg.
Op 23 november wordt de competitie hervat.
Inzet genoeg bij dames
Op zaterdag 9 november gingen
de dames van FIQAS Aalsmeer
naar Geleen voor een ontmoeting met V&L. Deze Limburgse
ploeg stond maar één plaats hoger op de ranglijst. De Aalsmeerse dames hebben momenteel ech-

Programma
handbal
Zaterdag 16 november
20.30 u: FIQAS Aalsmeer, heren 1
- H.b. Kaerjeng
(BeNeLux Liga)
Zondag 17 november
9.30 u: FIQAS Aalsmeer, jongens
B3 – Houten
10.30 u: FIQAS Aalsmeer, D2
- DSG
11.20 u: FIQAS Aalsmeer, D1
– Wasmeer

ter 0-2. Dit bleef ook de ruststand.
Wissel 40e minuut: Chico van Soelen voor Nick Duijn. Aalsmeer probeerde met tien man in de tweede helft aanvallend wat te betekenen. Dit pakte verkeerd uit. Nadat
eerst Ray Smidt zich voor de aanstormende Rick Harteveld wierp en
de bal tot corner verwerkte moest
hij nog vele malen handelend optreden. Wissel 54e minuut: Tim Millenaar voor Salih Yildiz. Nadat eerst
Nick Permanand Ray Smidt op zijn
weg vond in de 57e minuut moest
hij toch zwichten in de 61e minuut
voor een vrijgespeelde Ozan Demirbas: 0-3. Wissel 75e minuut:
Mark Ruessink voor Thomas Harte. Ray Smidt hield in deze fase wel
zes doelrijpe kansen met vaak gevaar voor eigen leven eruit. Op een
schot van Frank Hillebrandt in de
81e minuut die vrij voor hem opdook, moest hij toch het hoofd buigen: 0-4. In blessuretijd moest hij
nog een penalty van Ozan Demirbas doorlaten. Deze bracht de eindstand op 0-5. Een terechte overwinning van R.C.L. die nu met 10 punten weer middenmoter is geworden.
Aalsmeer blijft met 4 punten stevig
op de laatste plaats. Zaterdag 16
november speelt Aalsmeer uit tegen Haaglandia/Sir Winston in Rijswijk, locatie Sportpark Prinses Irene aan de Schaapsweg 2. Aanvang
14.30 uur.

Sjoelcompetitie
in De Reede

Immanuël schaatst voor Uganda
Rijsenhout – Op 11 november hebben de leerlingen van groepen 6, 7
en 8 van CBS Immanuël, net als zo’n
200 andere scholen, meegedaan
met de actie van Plan Nederland:
Schaatsen voor water.
Door rondjes te schaatsen op de
Jaap Edenbaan in Amsterdam hebben de kinderen heel veel geld opgehaald om op basisscholen in
Uganda toiletten te bouwen, drinkwatervoorzieningen aan te leggen,
lessen en trainingen te geven over
hygiëne en ouders en leerlingen te

leren om samen de nieuwe voorzieningen op school te onderhouden
en schoon te houden. De leerlingen hebben, na de warming-up van
Annamarie Thomas, heel enthousiast geschaatst. Ieder op zijn of haar
eigen tempo. Na en uurtje rondjes
schaatsen kwamen sommige met
tranen en blaren van het ijs, maar
dit mocht de pret niet drukken. Het
precieze bedrag dat de leerlingen
hebben opgehaald is liefst 3.600 euro. De schoolleiding is heel trots op
alle schaatskanjers.

Jack van Muijden
persoonlijk record. Michelle Meulenbroek, Anouk van Noord, Aïcha
Croes en Sam Eveleens kwamen
aan de start op de 200 meter rugslag. Michelle eindigde als tweede,
Anouk en Aïcha haalden een persoonlijk record. Bij de dames 50
meter schoolslag behaalde Danique Gielen een persoonlijk record
en zwom de afstand in 38,88 seconde. Vincenth Moolhuijsen won
het programmanummer op de 200
meter vrije slag, maar zwom helaas
wel iets boven zijn tijd. De 200 meter wisselslag is onlangs nog op de
LAC gezwommen, dus des te moeilijker om opnieuw je tijd aan te
scherpen. Het lukte bij sommigen
toch. Amber Bellaart zwom 12 seconde van haar tijd af, evenals Ruben van Vierzen, Sebastian van der
Born en Rick Moens persoonlijke
records zwommen. Ruben won het
programmanummer, maar greep op
0,07 seconde naast de NJK limiet.
Bij de meisjes won Jane Sommeling
op de 50 meter schoolslag en zwom
de afstand in 43,06. De wedstrijd
werd afgesloten met twee estafettes. Komend weekend gaat een deel
van de zwemmers naar de Sport
Emotion Cup in Amsterdam en een
ander deel gaat deelnemen aan de
Driekamp in Bussum.
ter te maken met nogal wat blessureleed en verschenen dus minder optimaal aan de start dan ze
hadden gewild. Toch speelden ze
de eerste helft nog behoorlijk sterk
en gingen de rust in met slechts
drie punten achterstand. Dit dankzij hard werken en het spelen als
collectief. In de tweede helft werden echter teveel kansen gemist
om goed bij te kunnen blijven. Ook
had FIQAS Aalsmeer het in deze
fase een stuk moeilijker in de dekking. Daardoor liep de achterstand
toch nog flink op en werd uiteindelijk verloren: 30-16 voor V&L. Aan
strijd en inzet had het echter niet
gelegen. Komend weekend hebben de dames geen wedstrijd omdat de wedstrijd tegen SEW is verplaatst. Ze komen weer in actie op
zaterdag 23 november.
Loterij met vele prijzen
Misschien zijn ze al aan de deur
geweest om loten te verkopen: leden van handbalvereniging FIQAS
Aalsmeer. De club houdt namelijk
ook dit jaar weer een super loterij. En de prijzen zijn extra mooi: de
hoofdprijs is een scooter, maar er
zijn bijvoorbeeld ook een LCD televisie, een i Pad, een Weber barbecue, een weekendje weg en vele
andere fraaie prijzen te winnen, in
totaal meer dan honderd. De loten
kosten maar 50 eurocent en de gehele opbrengst komt ten bate van
de club. Op zaterdag 14 december
verricht de notaris de trekking en
dat belooft een feestelijke gebeurtenis te worden, compleet met een
Kerstbingo.
12.10 u: FIQAS Aalsmeer, meisjes
B2 - Nieuwegein
13.10 u: FIQAS Aalsmeer, jongens
B2 - Aristos
14.10 u: FIQAS Aalsmeer, meisjes
A1 - WeHaVe
14.30 u: FIQAS Aalsmeer, heren 1
- Red Boys D.
(BeNeLux Liga)
15.20 u: FIQAS Aalsmeer, dames 4
- Havas
16.30 u: FIQAS Aalsmeer, heren 5
– SDS´99
16.50 u: FIQAS Aalsmeer, heren 2
– Handbal Venlo
(Eerste Divisie)

Rijsenhout – Op donderdag 7 november is er weer gesjoeld in De
Reede. In de Hoofdklasse is Dirkjan Baardse op één geëindigd met
2004 punten, 2. Jan Joore 1845 punten, 3. Thomas 1838 punten. Klasse
A: 1. Arnold v/d Linden 1753 punten, 2. Leo van Faassen1676 punten,
3. Gert Lanser1663 punten. Klasse B:
1. Hans Schijf 1617 punten, 2. Plonie
Verdel 1577 punten, 3. Elisa Arendse
en Els v/d Linden, elk 1538 punten.
Klasse C: 1. Edwin Eikelenboom 1533
punten, 2. Karel Eekhoff 1475 punten
en 3. Rina Korenwinder 1472 punten.
De volgende sjoelavond is op donderdag 21 november vanaf 20.00 uur.

Henk wint bij
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis van 13.30 tot 16.30 uur. Klaverjassen en jokeren staan op het programma, er is ook gelegenheid voor
rummicub en hartenjagen. Op donderdag 7 november is het klaverjassen gewonnen door Henk van Wichen met 5441 punten. Jaap Spaargaren werd tweede met 5430 punten en als derde eindigde An Uiterwaal met 5042 punten. Bij het jokeren eindigde Kees van der Meer
op de eerste plaats met 108 punten.
Leden en nieuwe spelers zijn welkom. Voor inlichtingen kan contact
opgenomen worden met mevrouw
R. Pothuizen via 0297-340776.

Klaverjasmarathon
bij BV Oostend

Wedstrijden Veldvoetbal
Zaterdag 16 november:
AALSMEER
Haaglandia/winston 1 - Aalsmeer 1 14.30 u
Beursbengels 2 - Aalsmeer 2
12.00 u
Aalsmeer 3 – Weesp 2
14.30 u
Aalsmeer 4 – Roda’23 5
14.30 u
Jos/Watergraafsmeer 8 - Aalsmeer 5 10.30 u
Altius 3 - Aalsmeer 6
11.30 u
Aalsm/RKAV.Vet.1-VVZ’49 Vet.1
14.30 u

RKDES E5 – SCW E3
RKDES F1 – Sp.Martinus F1
RKDES F2 – Kon.HFC F7
RKDES F3 – CTO’70 F2
Hillegom F10 – RKDES F4
VVC F8 - RKDES F5
RKDES F6 – TABA F8
RKDES F7 – Roda’23 F15
De Meer F6 – RKDES F8

Vrouwen

Vrouwen

Aalsmeer VR.1 – ’s Gravelands VR.114.30 u

Zevenhoven VR.1 - RKDES VR.1

RKAV

Meisjes

Aalsm/RKAV Vet.1 – VVZ’49 Vet.1

14.30 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren

VVC A1 - J.A.United A1
HBC B3 - J.A.United B2
HBC B4 - J.A.United B3
J.A.United C1 – IJmuiden C1
Legm.vogels C1 - J.A.United C2
ADO’20 C5 - J.A.United C3
J.A.United C4 – AMVJ C2

14.30 u
15.00 u
11.15 u
12.30 u
11.00u
13.00 u
14.30 u

Pupillen
J.A.United D1 – Alliance’22 D1
J.A.United D2 - Hillegom D2
EDO D4 - J.A.United D3
J.A.United D4 – F.C.Amsterdam D3
J.A.United D5 - BSM D2
Geel Wit D4 - J.A.United D6
J.A.United D7 – Pancratius D 11M
Roda’23 E3 - J.A.United E2
Sp.Martinus E4 - J.A.United E3
RCH E2 - J.A.United E4
SCW E1 - J.A.United E5
J.A.United E6 – AFC E 10
J.A.United E7 - Overbos E7
J.A.United E8 – VVC E7
J.A.United E9 – Pancratius E11
J.A.United E10 – RKAVC E5
J.A.United E11 – DCG E8
J.A.United E12 – CSW E7
UNO F1 - J.A.United F1
J.A.United F2 – Hertha F1
J.A.United F3 - DSOV F3
VVC F4 - J.A.United F4
NieuwSloten F4 - J.A.United F5
J.A.United F6G - DSOV F6
Alliance’22 F11G - J.A.United F7G
J.A.United F8 – SCW F3

11.30 u
11.30 u
12.00 u
11.30 u
11.30 u
10.00 u
9.00 u
9.00 u
10.00 u
10.15 u
8.45 u
9.30 u
11.00 u
9.30 u
11.00 u
11.00 u
11.00 u
9.30 u
9.30 u
9.00 u
9.00 u
8.30 u
9.00 u
9.00 u
8.30 u
9.00 u

Meisjes
J.A.United MA.1 – RCH MA.1
14.30 u
J.A.United MB.1 - OSV MB.1
12.30 u
VSV MC.1 - J.A.United MC.1
13.00 u
Zwanenburg MC.1 - J.A.United MC.212.15 u
J.A.United MD.1 - Onze Gazellen MD.111.00 u
J.A.United ME.1 – Hertha ME.2
9.30 u

RKDES

Pupillen
Arsenal D2 - RKDES D1
RKDES D2 – Haarl.Ken.land D2
RKDES D3 – SCW D2
RKDES D4 – Ouderkerk D6
RKDES E1 – Roda’23 E2
KDO E1 - RKDES E3
SCW E2 - RKDES E4

9.30 u
9.30 u
9.30 u
11.00 u
11.00 u
11.00 u
8.45 u

Tos Actief MB.1 - RKDES MB.1
RKDES ME.1 – DIOS ME.2
SCW 1 – JOS/Watergr.meer 1
SCW 2 – Ouderkerk 2
SCW 3 – Ouderkerk 3
SCW 5 – RAP 10
Alliance’22 Vet.1 - SCW Vet.1
SCW Vet.2 – De Germaan Vet.1
Overbos Vet.2 - SCW Vet.3

9.30 u
11.00 u
11.00 u
11.00 u
8.30 u
8.30 u
9.30 u
9.30 u
8.30 u

14.30 u

14.30 u
9.30 u
14.30 u
12.00 u
13.00 u
15.00 u
14.30 u
15.00 u
14.30 u

Junioren
SCW A1 – Argon A4
SCW B1 – VVC B3
AMVJ 1 - SCW C1
SCW C2 – UNO C4

12.00 u
10.00 u
12.30 u
8.45 u

Pupillen
RKDES D3 - SCW D2
SCW E1 – J.A.United E5
SCW E2 - RKDES E4
RKDES E5 - SCW E3
SCW F1 – DIOS F1
Overbos F5 - SCW F2
J.A.United F8 - SCW F3

9.30 u
8.45 u
8.45 u
9.30 u
8.45 u
8.45 u
9.00 u

Vrouwen
Hertha VR.1 - SCW VR.1

14.30 u

Meisjes
SCW MB.1 – GeuzenM’meer MB.2 10.15 u
SCW MC.1 – DEM MC.1
9.45 u

Zondag 17 november:
RKAV
RKAV 1 - Buitenveldert 1
RKAV 2 – Buitenveldert 3
RKAV 3 – Swift 6
RKAV 4 – Roda’23 7
HSV’69 2 - RKAV 5
Ouderkerk 7 - RKAV 6

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

RKDES
DSS 1 - RKDES 1
Nieuw Utrecht 2 - RKDES 2
RKDES 3 – SDZ 2
Pancratius 4 - RKDES 4
Arsenal 4 - RKDES 5
KDO 5 - RKDES 6
RKDES 7 – KDO 7

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

Junioren
RKDES A1 – Zwanenburg A1
Waterwijk B1 - RKDES B1
RKDES B2 – Waterwijk B2
ZSGO/WMS C2 – RKDES C1
Tos Actief C3 - RKDES C2
Foto: Jaap Maars

12.00 u
12.45 u
14.00 u
9.30 u
10.00 u

Aalsmeer – Zaterdag 11 januari is
dé dag dat iedereen weer klaverjassen mag. De jaarlijks terugkerende Nieuwjaarsmarathon wordt deze dag georganiseerd door buurtvereniging Oostend in ’t Middelpunt
in de Wilhelminastraat 55. De marathon begint om 14.00 uur, de zaal
is open vanaf 13.30 uur. De marathon duurt tot 21.00 uur, uiteraard
met tussenpauze, waarin een versnapering en een drankje genuttigd kunnen worden. De kosten bedragen 10 euro per persoon, inclusief koffie of thee (maximaal 2) en
broodjes. Opgeven kan bij Maarten van der Vaart via 06-28254726
of vaart@hetnet.nl. Vol is vol!

Programma
ZABO vijf
Aalsmeer - De competitie van de
ZABO zaalvoetbal wordt zaterdag
16 november voortgezet met speelronde vijf. Speellocatie is ditmaal
sporthal de Bloemhof aan de Hornweg. De toegang is gratis. Om 18.35
uur speelt als eerste LEMO tegen
Lemo Gaat Los. Om 19.20 uur volgt
Piller Sport tegen Schijf Grondboringen. Om 20.05 uur gaat Holex het
opnemen tegen La Furia Roja. Om
20.50 uur is het veld voor Polonia
Aalsmeer tegen Amsec Beveiliging
en om 21.35 uur tot slot is de wedstrijd tussen Heemhorst Watersport
en VVZS. Stand: Schijf Grondboringen 4-10, VVZS 4-10, LEMO 4-9,
Piller Sport 4-7, La Furia Roja 4-6,
Heemhorst Watersport 4-4, Holex
4-4, Amsec Beveiliging 4-3, Polonia
Aalsmeer 4-3, Lemo Gaat Los 4-1.

Klaverjassen bij
De Geluksvogels
Kudelstaart – Zin in een gezellige avond klaverjassen? Iedereen
is van harte welkom bij klaverjasclub De Geluksvogels op de woensdagavond in het Dorpshuis in Kudelstaart. Vanaf 20.00 uur worden
de kaarten verdeeld. Het klaverjassen op 6 november is gewonnen
door Bert v/d Jagt met 5270 punten,
op twee Pauline Kroonenberg met
5227 punten en op drie is Jan Raadschelders geëindigd met 5111 punten. De poedelprijs was deze week
voor Sjaan Bon met 3597 punten.

OVAK-Soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag 20
november vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het
klaverjassen op 6 november is gewonnen door Rinus Buskermolen
met 5332 punten, op twee Dirk Tromp
mt 5133 punten en op drie is Wil ter
Horst geëindigd met 5022 punten.

