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Winkelcentrum Amstelplein
0297-567001

Pijnaker Aalsmeer

Schade?
Welke schade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

 Mantelzorgers bedankt! 
 
Gemeente Aalsmeer telt meer dan 300 mantelzorgers. Ze zijn een 
onmisbare steun voor zieken of inwoners met een beperking.  
De gemeente zet deze inwoners die meer dan acht uur per week 
voor een ander zorgen jaarlijks in het zonnetje. In de periode 
rondom de landelijke Dag van de Mantelzorg op 10 november, 
vonden er allerlei gratis activiteiten plaats voor mantelzorgers. 
Ook krijgen alle mantelzorgers een cadeaubon.

Cadeaubon voor mantelzorgers
Niet alle Aalsmeerse mantelzorgers zijn echter bekend bij 
Mantelzorg & Meer. Bent u mantelzorger of kent u iemand die 
mantelzorger is, dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen 
naar info@mantelzorgenmeer.nl of te bellen met 020-3335353. 
U of de betrokken mantelzorger krijgt dan ook een cadeaubon 
toegestuurd. U kunt zich hiervoor aanmelden tot 1 december 2015. 

Meer informatie over Mantelzorg & Meer is te vinden op www.mantelzorgenmeer.nl

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem

Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

Zonnepanelen?
Ontvang nu de 
BTW retour!

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

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

Van Vliet Feest 
2015

altijd een verzekerd succes!

0297-327272 | Uiterweg 317 | Aalsmeer
www.verbeekadvies.nl
bedankt, Het was weer top

Vestiging in Aalsmeer Centrum defi nitief!

Lidl: “Locatie Stationsweg 
ideaal voor supermarkt”
Aalsmeer - “Het is niet de inten-
tie geweest om voor onrust en on-
duidelijkheid te zorgen in Aalsmeer. 
Dit is absoluut niet onze intentie ge-
weest en wij willen duidelijkheid ge-
ven over onze visie op de ontwik-
kelingslocatie waar momenteel de 
Rabobank gevestigd is”, schrijft di-
recteur Centrale Diensten, H.L.P. 
van Oorschot van Lidl Nederland in 
een brief op 29 oktober aan de wet-
houders Ad Verburg en Gertjan van 
der Hoeven. “Wij hebben een koop-
overeenkomst gesloten met de Ra-
bobank voor het verwerven van de 
gronden aan de Stationsweg 6. Me-
dio 2016 zal het perceel grond aan 
de Lidl geleverd worden. De loca-
tie is qua ligging, bereikbaarheid en 
omvang ideaal voor de realisatie van 
een supermarkt. Daarnaast zijn wij 
van mening dat de komst van Lidl 
naar het Centrum van Aalsmeer een 
positieve bijdrage zal leveren aan de 

attractiviteit van het  hoofdwinkel-
centrum. Nu wij een koopovereen-
komst hebben gesloten met de Ra-
bobank en de omgevingsvergun-
ning verleend is, staat voor ons vast 
dat wij ons zullen gaan vestigen op 
de locatie.” 

Aanpassingen
De directeur van de Lidl en vast-
goedacquisiteur M.R. de Jong 
schrijven verder signalen te hebben 
opgevangen dat er nog aandacht-
punten en gevoeligheden in het al-
ternatieve bouwplan (plan B, achter 
op het terrein) zitten. Om die reden 
zoekt Lidl nu naar mogelijke op-
lossingen door aanpassing van het 
plan, dan wel andere positionering 
van de supermarkt op het perceel. 
“Hiervoor hebben wij de tijd nodig 
om dit uit te werken en zodoende 
alle gevoeligheden weg te nemen. 
Uiteraard zullen wij bij mogelijke 

aanpassingen van het bouwplan 
overeenstemming moeten bereiken 
met de gemeente”, gaat de brief ver-
der. Parallel aan dit proces wil Lidl 
graag de tijd gebruiken om met de 
gemeente de anterieure overeen-
komst af te ronden en te onderte-
kenen. De Lidl-directeur geeft ver-
der aan alleen op basis van een co-
ordinatieregeling de omgevingspro-
cedure op te willen starten. “Zoals 
eerder aangegeven willen wij de ge-
meente, indien nodig, faciliteren in 
de juridische ondersteuning”, be-
sluiten Van Oorschot en De Jong. 
De brief is ter informatie verstuurd 
door het college naar alle fracties. 
Burgemeester Jeroen Nobel laat in 
een reactie weten dat het college op 
korte termijn nogmaals in gesprek 
gaat met de directie van Lidl. De ge-
meenteraad wordt zo spoedig mo-
gelijk geïnformeerd over de verde-
re voortgang. 

Burgemeester en wethouder 
ontbijten met leerlingen
Aalsmeer - Woensdagochtend 
11 november ontbeten de leerlin-
gen van groep 7 van basisschool de 
Wegwijzer samen met burgemees-
ter Jeroen Nobel en wethouder on-
derwijs, Gertjan van der Hoeven, in 
het gemeentehuis. 
Dit in het kader van de week van 
Het Nationaal Schoolontbijt, waar-
bij ruim 500.000 kinderen van zo’n 
2.600 basisscholen samen ontbijten. 
Met de ontvangst op het gemeen-
tehuis onderstrepen burgemeester 
Nobel en wethouder Van der Hoe-
ven het belang van een gezond ont-
bijt.  
Het is alweer de dertiende keer dat 
het Nationaal Schoolontbijt wordt 
georganiseerd. Met speciaal lesma-
teriaal leren kinderen hoe belang-
rijk een gezond ontbijt is om de dag 
goed te starten. Die aandacht is no-
dig, omdat nog steeds veel kinderen 
niet, niet altijd of niet gezond ont-
bijten. Het Nationaal Schoolontbijt 
heeft de steun van het Voedings-
centrum, Jongeren Op Gezond Ge-
wicht, de Hartstichting en de Maag 
Lever Darm Stichting. Daarnaast is 
Het Nationaal Schoolontbijt sinds 
dit jaar ambassadeur van Gezonde 
School, een samenwerkingsverband 

tussen RIVM Centrum Gezond Le-
ven, onderwijsraden, gezondheids-
fondsen en kennisinstituten.

Donatie 
Aan het einde van het ontbijt over-
handigden de burgemeester en de 
wethouder een cheque van 150 eu-
ro voor de LINDA.foundation aan de 
kinderen. Ieder jaar is er een goed 
doel aan Het Nationaal Schoolont-
bijt verbonden. De LINDA.founda-
tion bezorgt jaarlijks meer dan 2.000 
Nederlandse gezinnen met kinde-
ren onder de armoedegrens een on-
vergetelijke decembermaand, door 
hen eenmalig een set cadeaukaar-
ten te geven waarmee ze bood-
schappen, kleding en cadeautjes 
kunnen kopen. 

Nog maar 2 nachtjes slapen: 
Zaterdag komt Sinterklaas!
Aalsmeer -  En nu is het nog maar 
twee nachtjes slapen. Sinterklaas is 
onderweg naar Aalsmeer en hoopt 
aanstaande zaterdag 14 novem-
ber zijn boot af te kunnen meren 
in de Kanaalstraat, bij het zorgcen-
trum. Hij is onderweg, zo heeft hij la-
ten weten, maar de tocht is zwaar. 
Er staat een harde wind en de gol-
ven zijn hoog. Bovendien valt er veel 
regen. Eigenlijk mist Sinterklaas een 

beetje ‘zijn’ zonnige en warme Span-
je, maar zodra hij voet aan wal zet 
in het Centrum, is de heimwee vast 
direct verdwenen. Vrolijke kinderen 
maken hem warm van binnen en de 
Goedheiligman hoopt dan ook op 
een massale ontvangst door heel 
veel jongens en meisjes. Op de boot 
heeft hij overigens genoeg afl ei-
ding door alle Pieten. Ze zijn druk en 
staan te popelen om de boot te kun-

Garagehouder Johan Baarse 
verongelukt in Duitsland
Aalsmeer - In Duitsland zijn maan-
dagavond 9 november twee Neder-
landse mannen om het leven geko-
men op de snelweg A3. Een van hen 
is garagehouder Johan Baarse. De 
52-jarige Aalsmeerder zat als pas-
sagier in de auto. De auto werd be-
stuurd door de 44-jarige Brabantse 
ondernemer Ronald Moerings, eige-
naar van een waterplantenkwekerij 
in Roosendaal. 
De twee reden in een Ferrari rich-
ting Arnhem. Bij de plaats Hammin-

keln is de sportwagen in een fl auwe 
bocht, vermoedelijk door het nat-
te wegdek, van de weg geraakt. De 
Ferrari botste op een boom en vloog 
in brand. De zwaar beschadigde 
sportauto brandde volledig uit. De 
bestuurder en zijn bijrijder zijn op 
de plek van het ongeluk overleden. 
Jan Baarse verkocht exclusieve au-
to’s vanuit zijn garage aan de Oost-
einderweg. Het bedrijf, waar de vlag 
halfstok is gehangen, is voor nu on-
bekende tijd gesloten.

nen verlaten en alle kinderen te mo-
gen begroeten. De zakken met pe-
pernoten staan klaar, maar de stapel 
slinkt wel snel. Als er maar genoeg 
lekkers voor de vriendjes en vrien-
dinnetjes in Aalsmeer over blijft. Ge-
lukkig zijn de Pieten al via google te 
weten gekomen dat in het Centrum 
een prachtige pepermolen staat... De 
aankomst is om 14.00 uur en daar-
na gaat de ‘stoet’ door de Zijdstraat, 
naar de molen, en op weg naar het 
gemeentehuis voor de offi ciële ont-
vangst door burgemeester Jeroen 
Nobel. Na de begroeting volgt een 
gezellige middag voor alle kinde-
ren. Ze mogen zingen en dansen en 
kunnen vast en zeker lachen om alle 
gekke capriolen door de Pieten. Wat 
er allemaal precies gaat gebeuren 
in het gemeentehuis, blijft een ver-
rassing. “Het wordt hééél leuk”, laat 
Sinterklaas tot slot nog weten. Vol-
gende week zaterdag 21 november 
brengt Sinterklaas met zijn Pieten 
een bezoek aan Kudelstaart.

Sieraden weg na 
woninginbraak

Aalsmeer - Op zondag 8 novem-
ber is tussen drie uur in de middag 
en half negen ‘s avonds ingebroken 
in een woning aan de Aalsmeerder-
weg, hoge nummering. Via een kie-
praam aan de achterzijde van het 
huis hebben de dieven zich toegang 
verschaft. Alle kamers zijn door-
zocht. De inbrekers zijn er vandoor 
gegaan via de schuifpui met siera-
den en een merktas. Een week er 
voor, op maandag 2 november, is 
nabij de inbraak door enkele be-
woners een verdachte man gezien, 
die foto’s van diverse huizen maak-
te. Mogelijk heeft deze fotograaf 
te maken met de inbraak. Ziet u 
vreemde situaties, voor u onbeken-
de personen in uw buurt? Bel gerust 
0900-8844. De politie hoopt samen 
met inwoners het aantal inbraken in 
woningen en bedrijven laag te hou-
den. Het ging goed, dit was de eer-
ste na een groot aantal weken in-
braakvrij. 

Caravan gestolen
Aalsmeer - Tussen vrijdag 6 en 
maandag 9 november is een cara-
van gestolen vanaf een afgesloten 
terrein op de Middenweg. De ca-
ravan vol met kampeerspulletjes is 
van het merk ‘Fendt’ en stond met 
sloten vast. Kenteken is WVT-Z20.
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

128e jaargang

oplAgE: 17.500

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

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 Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, 
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tAnDArts
In geval van klachten buiten 
de praktijkuren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

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

klAcHten 
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

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 Kudelstaart, 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
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer 
tel. 0297-347510.
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
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Van 16 tot en met 21 november
Collecte voor kinderen 
met een handicap 
Aalsmeer - Duizenden vrijwilligers 
gaan binnenkort weer op pad om 
geld in te zamelen voor kinderen en 
jongeren met een handicap. Zij ko-
men aan de deur tijdens de landelij-
ke collecteweek van NSGK (Neder-
landse Stichting voor het Gehandi-
capte Kind) van 16 tot en met 21 no-
vember.
 
Gewoon kind zijn
In onze samenleving zijn veel drem-
pels waardoor  kinderen en jon-
geren met een handicap niet ge-
woon kunnen meedoen. Veel kin-
deren met een handicap gaan bij-
voorbeeld naar aparte scholen. Of 
ze gaan helemaal niet naar school. 
De speeltuin in de buurt is voor hen 
vaak niet toegankelijk, evenmin als 
de sportclub, de theatercursus of 
de arbeidsmarkt. Daardoor staan zij 
vaak aan de zijlijn. NSGK helpt om 
deze drempels uit de weg te ruimen. 
Zodat zij gewoon kunnen spelen, le-
ren, wonen en werken, sámen met 
niet-gehandicapte leeftijdgenoten. 
NSGK kan dit werk doen dankzij de 
hulp van vele donateurs en vrijwilli-
gers, die zich daarvoor belangeloos 
inzetten. Zoals vrijwilliger Louis van 
Veen zegt: “Het idee dat ik gehandi-
capte kinderen kan helpen aan een 
beetje extra geluk in een toch vaak 
lastig leven geeft me veel voldoe-
ning.” Met de opbrengst van de col-
lecte steunt NSGK projecten voor 
kinderen en jongeren met een han-
dicap in heel Nederland. Wilt u we-
ten wat NSGK in uw regio doet? Op 
de website www.nsgk.nl ziet u re-
cent ondersteunde projecten op 
een landkaart. Wanneer u inzoomt 
op uw woonplaats, ziet u welke NS-
GK-projecten daar mede mogelijk 
worden gemaakt dankzij uw steun. 
Heeft u geen collectant aan de deur 

gehad maar wilt u toch een bijdra-
ge overmaken? Dat kan door de let-
ters NSGK te sms-en naar nummer 
4333 (eenmalige gift van 2,50 euro), 
of met een online donatie via www.
nsgk.nl. NSGK is in het bezit van het 
CBF-keurmerk. Dit garandeert dat 
ze op een verantwoorde manier om-
gaat met de giften die zij ontvangt.

Kerstconcert Con Amore
Rijsenhout - Om in de juiste stem-
ming te komen, geeft mannenkoor 
Con Amore uit Aalsmeer op za-
terdag 12 december een sfeervol 
Kerstconcert in de Nieuwe Ontmoe-
tingskerk in Rijsenhout. Con Amo-
re, alom bekend om haar enthousi-
aste en muzikaal hoogwaardige op-
tredens, heeft ook meegewerkt aan 
de succesvolle Toren-CD, voor de 
totstandkoming van de Rijsenhout-
se kerktoren. 
Uiteraard biedt het programma het 
traditionele Kerstrepertoire, waar-
onder ‘Stille Nacht’, ‘De nacht was 
Zwijgend’ en het echt voor een 
mannenkoor geschreven ‘Cantique 
de Noë’. Maar er is ook ruimte voor 
verrassende nieuw ingestudeerde 
nummers. Voor de mannen van Con 

Amore is de Kerst al aangebroken 
tijdens de repetities. Er wordt hard 
en met veel plezier aan gewerkt om 
bezoekers straks een heerlijke en 
verrassende muziekavond in Kerst-
stemming te bezorgen!
De heren hopen samen met velen 
een heerlijke muzikale avond te mo-
gen beleven die de donkere dagen 
voor Kerst verlichten zal met zang 
en gezelligheid.
Het concert begint om 20.00 uur 
(zaal open vanaf 19.00 uur) in de 
Ontmoetingskerk aan de Werf 2. 
Kijk voor meer informatie op www.
pknrijsenhout.nl. Het reserveren 
van kaarten à 6 euro kan bij het se-
cretariaat van Con Amore via 06-
24227973 of via de kerk: concert@
pknrijsenhout en 0297-360844.

Week tegen kindermishandeling
Doe mee met de actie en 
post een selfie-foto
Aalsmeer - “Er is maar één iemand 
nodig om de cirkel van geweld te 
doorbreken. Kom dus in actie bij 
een vermoeden van kindermishan-
deling.” Deze oproep doet wethou-
der Gerjan van der Hoeven, die ver-
antwoordelijk is voor jeugdhulp. De 
oproep wordt gedaan in het kader 
van de Week tegen kindermishan-
deling die plaats vindt van 16 tot en 
met 21 november. Om deze oproep 
kracht bij te zetten wordt landelijk 
de social-media campagne #laat-
zenietbarsten gelanceerd. In Neder-
land worden jaarlijks 119.000 kinde-
ren mishandeld. In Aalsmeer wer-
den vorig jaar 130 meldingen ge-
daan over vermoedens van kinder-
mishandeling. Landelijk zijn er dus 
119.000 omstanders nodig om de 
cirkel van fysiek en verbaal geweld 
te doorbreken. Met de campag-
ne #laatzenietbarsten probeert de 
organisatie 119.000 selfie-foto’s te 
verzamelen om te symboliseren dat 
er zoveel alerte omstanders nodig 
zijn om kinderen onbezorgd, vrolijk 
en onbevangen te laten opgroeien. 
De gemeente Aalsmeer is sinds 1 
januari 2015 aangesloten bij het re-

gionale meldpunt Veilig Thuis. Veilig 
Thuis valt onder regie van het Am-
sterdamse GGD. Inwoners en pro-
fessionals kunnen hier terecht om 
gevallen of vermoedens van kinder-
mishandeling en huiselijk geweld te 
melden. Veilig Thuis geeft ook infor-
matie, advies en acute bijstand. Er is 
namelijk een interventieteam zeven 
dagen per week, dag en nacht pa-
raat. Veilig Thuis is bereikbaar on-
der nummer 0800-2000 (gratis). Op 
de website 020veiligthuis.nl staat al-
le informatie.  
Wethouder Gertjan van der Hoeven: 
“Het is belangrijk dat mensen in ac-
tie komen als ze zich zorgen maken 
om een kind. De meeste mensen 
vinden het  lastig om met betrokke-
nen zelf in gesprek te gaan als ze 
een vermoeden van kindermishan-
deling hebben. Als men opziet te-
gen zo’n gesprek,  is mijn dringen-
de advies om wel met Veilig Thuis 
te bellen. Daar krijgt men een hulp-
verlener aan de telefoon die samen 
met de beller bekijkt welke stappen 
gezet kunnen worden en welke pro-
fessionele hulp nodig is. Bellen kan 
ook anoniem”.

In Memoriam
Architect Hendrik Roelf Aiking
Aalsmeer - Het is inmiddels eni-
ge jaren geleden dat mijn aandacht 
voor het werk van architect Aiking 
werd opgewekt. Natuurlijk was hij 
wel bij mij bekend, want er werden 
zo hier en daar wel wat fraaie ont-
werpen van zijn hand gebouwd in 
Aalsmeer en Amstelveen. Zijn late-
re stijl was een mix van ouderwet-
se architectuur, stenen gevels, grote 
schoorstenen en veel houtwerk, met 
moderne details. Hij gebruikte in 
zijn latere werken steevast de kleu-
ren donkergroen en donkerrood als 
accent op de luiken van de kozijnen. 
Mijn diepere interesse werd veroor-
zaakt door de sloop van één van 
zijn woningen aan de Legmeerdijk.  
Een fraai woonhuis voor de kweke-
rij van de familie Blom. Dit woonhuis 
moest wijken voor de aanleg van 
een weg en een rotonde ter plaat-
se van Greenpark en de Loeten. Ik 
vroeg mij toen af waar de archie-
ven van architect Aiking gebleven 
zouden zijn en daar is de zoektocht 
naar Aiking mee begonnen.
Via een wederzijdse kennis kwam ik 
er achter dat hij nog in leven was 
en in Velp woonde. Ik heb hem een 
brief geschreven en gevraagd of we 
een keer zouden kunnen afspreken 
om te praten over zijn archieven en 
zijn, in Aalsmeer, gerealiseerde wer-
ken.
Het duurde enige tijd voor ik een 
teken van leven terug kreeg, maar 
toen het telefoontje van zijn zoon 
kwam, was er dezelfde week een 
ontmoeting. Hij kwam bij mij op be-
zoek in zijn karakteristieke plus-
four en we hebben een alleraar-
digst gesprek gevoerd over veel za-

ken in Aalsmeer, maar ook daarbui-
ten. In het gesprek, met twinkelen-
de ogen, kwam ook het architecten-
bureau Berghoef ter sprake en Ai-
king vertelde dat hij daar begin ja-
ren vijftig nog een aantal jaren ac-
tief is geweest. Na de periode bij 
Berghoef heeft hij besloten om als 
zelfstandig architect, werkend van-
uit Amsterdam, verder te gaan. In 
Aalsmeer heeft hij dan een flinke re-
latiekring opgebouwd en dat resul-
teerde in een aantal fraaie ontwer-
pen, die in de gemeente werden ge-
realiseerd. Het winkel-woonhuis van 
de firma Van der Bilt in de Ophelia-
laan is daar een goed voorbeeld 
van, maar ook de drive-in woningen 
aan de Jac. P. Thysselaan zijn ge-
bouwd naar het ontwerp van Aiking.
Na onze eerste afspraak volgde 
een tweede, ik heb hem in de au-
to een rondleiding door het huidige 
Aalsmeer gegeven. Telkens verras-
te hij mij weer, want langs veel we-
gen in de gemeente hoorde ik hem 
zeggen “Dat is ook van mij.” Rijdend 
door de Dorpsstraat bleek dat het 
pand van het garagebedrijf  (later 
Met en Co) gesloopt was. Dat raak-
te hem ten zeerste omdat hij dat zelf 
zijn fraaiste ontwerp vond. Het werd 
een leerzame middag.
Later ben ik op bezoek geweest in 
Velp en heb met zijn zoon het ar-
chief bekeken dat op de zolder van 
een schuur veilig is opgeborgen. 
Deze week bereikte mij het droevige 
bericht dat hij, na een kort ziekbed, 
vredig is ingeslapen. Hendrik Roelf 
Aiking is 97 jaar oud geworden.

Dick Kuin

Afscheid Protestante Gemeente
van dominee Van Popering
Aalsmeer - De leden van de Protes-
tantse Gemeente Aalsmeer hebben 
op zondag 8 november in de Open 
Hof Kerk afscheid genomen van hun 
predikant, dominee Van Popering.          
De reden van vertrek is dat domi-
nee Van Popering met emeritaat 
gaat. Na zijn studie theologie aan 
de Rijksuniversiteit Utrecht is domi-
nee Van Popering meer dan 35 jaar 
werkzaam geweest als predikant in 
vier gemeenten.
Op 16 maart 1980 is hij bevestigd 
als predikant van de hervormde Ge-
meenten Ilpendam en Watergang.
Zijn tweede gemeente was de Her-
vormde Gemeente te Windesheim 
(bij Zwolle) vanaf 1 juli 1984. Van-
af 2 september 1990 was hij werk-
zaam in de Hervormde Gemeente in 
Zuid-Beijerland. 
Op 10 september 2000 startte hij 
zijn werkzaamheden bij de Her-
vormde Gemeente te Aalsmeer (wijk 
Zuid) als opvolger van dominee Ro-
denburg. Deze gemeente fuseerde 
op 1 juli 2008 met de Gereformeer-
de Kerk van Aalsmeer. Hieruit is de 
Protestantse Gemeente Aalsmeer 
gevormd waar dominee Van Pope-
ring aan verbonden werd als predi-
kant, samen met dominee Prins. 
Het afscheid begon met een kerk-
dienst geleid door dominee Van Po-
pering zelf in een door gemeente-
leden en genodigden geheel gevul-
de Open Hof Kerk. Tijdens de kerk-
dienst nam de jeugd afscheid van 
hem middels een filmpje en een ca-
deau dat zij aanboden in het kinder-
moment. Na de kerkdienst werd af-
scheid genomen door de voorzitter 
van de kerkenraad, die de dominee 
onder andere memoreerde als een 
betrokken predikant die uitgaat van 
de menselijke maat en altijd geïnte-
resseerd in het wel en wee van zijn 
gemeenteleden. De voorzitter stel-
de dat het geen definitief afscheid 
is, omdat dominee Van Popering en 
zijn vrouw in Aalsmeer blijven wo-

nen en hij sprak de wens uit hen 
nog vele jaren te mogen ontmoe-
ten in de Open Hof Kerk. Vervolgens 
werd een symbolisch cadeau aan-
geboden namens de gemeentele-
den van de Protestantse Gemeente 
Aalsmeer. Ook mevrouw Van Pope-
ring werd bedankt voor haar steun 
aan haar man bij de uitoefening van 
zijn werk. Dit bedankje ging verge-
zeld met een mooie bos bloemen. 
Tenslotte was er de mogelijkheid 
om persoonlijk afscheid te nemen 
van dominee Van Popering. Hiervan 
maakten velen gebruik door hem de 
hand te schudden en al het goede 
toe te wensen voor de toekomst.

Oecumenische 
viering zondag

Aalsmeer - Op zondag 15 no-
vember  wordt er weer een oecu-
menische viering gehouden in de 
Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat. 
Het thema van de viering is: Be-
zielde stilte. De dienst is samen-
gesteld door dominee Teus Prins 
van de Open Hof kerk en de litur-
giegroep van de Raad van Kerken 
in Aalsmeer. Muzikale medewer-
king wordt verleend door Wilma 
Broere op piano en Erica de Rid-
der op dwarsfluit. Organist is Ruud 
Kooning. Er is geen kinderopvang 
en kindernevendienst. Aanvang: 
10.00 uur. De liturgiegroep van de 
Raad van Kerken nodigt u van harte 
uit bij deze dienst aanwezig te zijn.

Koffie-ochtend in 
Lichtbaken

Rijsenhout - Op dinsdag 17 novem-
ber zijn belangstellenden weer har-
telijk welkom in Het Lichtbaken aan 
de Aalsmeerderweg in Rijsenhout. 
De gezamenlijke kerken bieden een 
gezellige morgen aan. De koffie staat 
om 10.00 uur klaar. Kerkelijk gebon-

den of niet, iedereen is hartelijk wel-
kom. Rond half twaalf gaat een ie-
der weer naar huis. Verdere informa-
tie bij Klaas Kersloot via 0297-323774 
of bij Gre Tuinstra via 0297-331545.

Gastendienst in 
de Oosterkerk

Aalsmeer - Op zondag 15 novem-
ber wordt in de Oosterkerk weer 
een gastendienst gehouden. Thema 
is ‘Geluiden van God – Hosea’. Veel 
mensen gaan liever naar de film dan 
naar de bibliotheek. Beelden zeg-
gen vaak meer dan woorden. Voor 
wie niet graag leest, volg het verhaal 
van Hosea. Zijn leven is als een film.

Zondag kan eenieder in de Oos-
terkerk aan de Oosteinderweg 269 
komen kijken en luisteren naar het 
thema-verhaal. De dienst begint om 
10.00 uur. Voor de kinderen is er 
crèche en kinderdienst. Vragen of 
inlichtingen: Betty Boor, tel. 321636.

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. en 16.30u. met 
ds. C.D. Affourtit, Amsterdam.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 
 Zaterdag 17u. in Kloosterhof 

Woord-communievering met M. 
van Zoelen. Zondag 9.30u. in 
Karmelkerk eucharistieviering 
met Samuel met samenzang. Om 
14u. Poolse dienst met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
 Zondag geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met ds. G.H. 
Fredrikze uit Harderwijk.

Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 

Zondag 10u. dienst met dhr. N. 
Gillebaard uit Amsterdam.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag 9.30u. eucharistievie-

ring, vg. Leo Aarts m.m.v. dames- 
en herenkoor.

Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijk-

steunpunt Seringenhorst in de 
Parklaan 27. Op dinsdag 24 no-
vember met Peter Slagter: De 
profetie van Jesaja.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98. 
Maandag 16 november om 20u. 
met ds. Oscar Lohuis.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag van 
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot 
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
 Zondag dienst om 10u. met ds. 

Jan Martijn Abrahamse. 
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Zondag dienst om 10u. Spreker: 

Rob van Rossum. Babyoppas en 
kinderwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
 Zondag diensten om 10u. en 

16.30u. met ds. M. Hogenbirk. 
Oppasdienst kinderen 0-3 jaar 
en zondagsschool voor jeugd 
basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. 
 Zondag 10u. oecumenische 

dienst met ds. Teus Prins. Thema: 
Bezielde stilte. Opvang 0-4 jaar 
via oppas@dgaalsmeer.nl. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. 
 Zondag diensten om 10u. en 

16.30u. 
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 

247. Zondag 10u. oecumenische 
dienst met ds. Teus Prins in DGA.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
 Zondag om 10u. dienst met ds.  

C.A.E. Groot uit Barneveld. Orga-
nist: Theo Griekspoor.

- Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag om 10u. gas-
tendienst met ds. Westerman.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst met 
dovenvertolking en vertaling in 
Engels. Spreker: Ken Gott. Baby-
oppas en aparte bijeenkomsten 
voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

Zondag 
15 november 
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Muziek/Theater
Donderdag 12 november:
* Musical Spijt! in Crown Theater. 
Voorstelling om 19u.
Vrijdag 13 november:
* Pianogala in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 20.30u.
Zaterdag 14 november:
* Lustrumconcert popkoor Soundsa-
tion in The Beach, Oosteindereweg 
247a vanaf 20u. M.m.v. Harmonie.
* Optreden The Anchor Creek in ca-
fé Joppe, Weteringstraat vanaf 21u.
* Benefietavond met optredens Riet-
veld Band en Jan  Leliveld in West-
einder Paviljoen vanaf 20u.
* Jazz-concert Bernard van Rossum 
kwartet in Bacchus, Gerberastraat 
vanaf 21.30u.
* Nachtruis, techno feest, in N201, 
Zwarteweg van 22 tot 05u.
Zondag 15 november:
* Theater ‘Verboden voor Ouders’ 
met Jochem van Gelder in Crown 
Theater. Voorstelling om 11u.
* ACOV brengt Petite Messe in 
Open Hof kerk, Ophelialaan, 15.30u.
* The Blues Forever Project in The 
Shack, Schipholdijk 253b in Oude 
Meer vanaf 16u.
Woensdag 18 november:
* Voorstelling Anthony Fokker in 
Crown Theater Aalsmeer om 15u. 
(jeugd) en 19u. (standaard). 
Zaterdag 21 november:
* Back in Time, classic dance party 
in The Beach vanaf 21u.
* Cabaret ‘Morgen klaart het op’, Pe-
pijn Schoneveld in Bacchus v/a 21u.

Films/Toneel/Comedy
Donderdag 12 november:
* Badaboom comedy club in Stu-
dio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade van-
af 20.30u.
Vrijdag 13 november:
* Revue ‘777’ door Toneelvereniging 
Kudelstaart in Dorpshuis v/a 20.15u. 
Ook op 21 en 28 november.
* Nostalgische films en foto’s in 
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 
3 vanaf 20u.
13 en 14 november:
* Toneel door de Rijzenspelers ‘Al-
les voor de tuin’. Start voorstellingen 
vrijdag en zaterdag 20.15u.
Tot en met 23 november:
* Dagelijks films: Club van Sin-
terklaas, Hotel Transsylvanië, De 
Sneeuwkoningin, Keet en Koen 
en De Boskampi’s. Voor volwasse-
nen: Spectre, Ja, ik wil, Still Alice in 
Crown Cinema, Van Cleeffkade.

Exposities
Zaterdag 14 november:
* Expositie over Tweede Wereld-
oorlog in Crash Museum in fort 
Aalsmeer, Aalsmeerderbrug. En ver-
koop boeken en vliegtuigmodellen. 
Open van 11 tot 16u. 
14 en 15 november:
* Thematentoonstelling ‘De Redding 
van Aalsmeer’ in Historische Tuin, 
ingang Praamplein. Open zaterdag 
en zondag 13.30 tot 16.30u
* Happy Meal museum open, Leg-
meerdijk 269. Zaterdag en zondag 
van 11 tot 17u.
* Huiskamermuseum open. Van 
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag 
van 12u. tot 17u.
Tot en met 15 november:
* Olieverfschilderijen van Jannie 
Harting en foto’s Seringenpark van 
Sjaak Koningen in zorgcentrum 
Aelsmeer, Molenpad. 
Tot en met 22 november:
* Tentoonstelling ‘Reizen’ door Jac-
kie Sleper in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: Donderdag tot en met 
zondag van 14 tot 17u. 
Tot begin januari:
* Expositie Bob v/d Heuvel in ge-

meentehuis. Schilderijen en portret-
ten. Te zijn tijdens openingstijden.  
* Expositie met 200 beroemde schil-
derijen van Rembrandt en meer in 
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade. 
Donderdag 19 november:
* Opening expositie Reint Baarda bij 
Eveleens Makelaardij, Punterstraat. 
Vanaf 17u.

Diversen
Donderdag 12 november:
* Ouderensoos in Dorpshuis Ku-
delstaart van 13.30 tot 16.30u. Iede-
re donderdagmiddag.
* Drie jaar Borrel Aalsmeer in res-
taurant Welkom Thuis, Stommeer-
weg vanaf 17u.
* Sjoelen bij BV Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat 55 v/a 20u.
* Competitie bij Sjoelclub Aalsmeer 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Speelavond DES in De Reede, Rij-
senhout vanaf 19.30u.
* Lezing over Zuideiland in Nieuw 
Zeeland bij Groei & Bloei in buurt-
huis Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
Vrijdag 13 november:
* Groot Aalsmeers Dictee in Wapen 
van Aalsmeer, Dorpsstraat, 18.30u.
* Klaverjassen BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Zaterdag 14 november:
* Aankomst en bezoek Sinterklaas 
en Pieten aan Centrum vanaf 14u.
* Kraakmarathon voor koppels in 
café Sportzicht, Sportlaan, 13-01u.
* Bazaar Doopsgezinde Gemeente 
in Zijdstraat van 10.30 tot 17u. In-
brengen donderdag en vrijdag van-
af 13u.
* Verkoop producten uit Israël in ‘t 
Baken, Sportlaan, 13 tot 16u.
Maandag 16 november:
* Speelavond Allen Weerbaar in het 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Keuring bij Viva Aquaria in buurt-
huis Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
Dinsdag 17 november:
* Koffie in het Lichtbaken, Aalsmeer-
derweg te Rijsenhout vanaf 10u.
* Koffieochtend in Open Hof kerk, 
Sportlaan 86. Iedere dinsdag 10u.
* Lezing over dromen bij Zin-Inn in 
Doopsgezinde Gemeente, Zijdstraat 
55 vanaf 20u.
* Darten in het Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 20u.
Woensdag 18 november:
* Inloop bij Oost-Inn van 9 tot 12u., 
lunch 12-13u. en creatieve avond 
19.30 tot 21.30u. in De Mikado, Ca-
tharina Amalialaan 66.
* Nivon-middag over Art Nouveau in 
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 
vanaf 14.30u.
* Sint-bingo bij buurtvereniging 
Honrmeer in buurthuis Roerdom-
plaan vanaf 20u.
* Lezing door Bob van den Heuvel in 
gemeentehuis vanaf 20u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Donderdag 19 november:
* Sjoelcompetitie in dorpshuis De 
Reede, Rijsenhout vanaf 19.30u.
Vrijdag 20 november:
* Sintkienavond bij Supporters Ver-
eniging in dorphuis Kudelstaart 
vanaf 20.30u.

Vergaderingen
Vrijdag 13 november:
* Extra algemene ledenvergade-
ring ANBO in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan vanaf 14u.
Dinsdag 17 november:
* Vergadering commissie ruimte en 
economie gemeentehuis vanaf 20u.
Woensdag 18 november:
* Wijkoverleg Stommeer over N196 
en De Tuinen in de Parklaan 27 van 
20 tot 22u.
Donderdag 19 november:
* Vergadering commissie maat-
schappij en bestuur in gemeente-
huis vanaf 20u.

Improviseren in het Crown Theater
Leuk: Moord oplossen 
met inspecteur De Cock
Aalsmeer - Een volle zaal heeft de 
voorstelling ‘Baantjer Live’ gisteren, 
woensdagavond 4 november, ge-
trokken. De bezoekers leefden mee 
en losten samen met inspecteur De 
Cock en zijn trouwe maatje Vledder 
een misdaad op. Leuk om betrokken 
te worden bij een show. Peter Tuin-
man speelt de rol van inspecteur De 
Cock. Hij volgt wijlen Piet Römer op, 
die bekend stond als de echte De 
Cock, met C, O, C, K. Zijn zoon Pe-
ter Römer speelt commissaris Bui-
tendam en assistent Vledder wordt 
gespeeld door Beau Schneider. Een 
normale voorstelling was het niet, 
dit kondigde Tuinman al eerder aan 
in deze krant en hij had niets teveel 
gezegd. Het publiek werd gevraagd 
mee te werken aan het oplossen 
van een moord. Dit begon gelijk bij 
aanvang, ging door in de pauze, tot 
in de laatste minuut. Telkens werd 
het publiek om advies gevraagd. 
Leuk voor het publiek, maar overi-
gens ook voor de spelers. Tuinman 
eerder in deze krant: “Het is iedere 

avond anders. We moeten flink im-
proviseren.” 

Spijt! en Verboden voor Ouders
Vanavond, donderdag 12 november, 
een voorstelling die eigenlijk ieder-
een moet gaan zien. ‘Spijt!’ naar het 
boek van Carry Slee. Een ingrijpend 
verhaal over gepest worden en de 
gevolgen hiervan. De aanvang is 
19.00 uur. Zondag 15 november kan 
door (groot)ouders en kinderen ge-
noten worden van de leuke, onge-
dwongen kindervoorstelling ‘Verbo-
den voor ouders’ door Jochem van 
Gelder om 11.00 uur. Woensdag 18 
november zijn er twee voorstellin-
gen van de fascinerende filmthea-
tervoorstelling over Anthony Fokker 
in het Crown Theater, om 15.00 en 
om 19.00 uur. Tip: ‘Karel de Kok en 
de Pakjeskluis van Sinterklaas’ op 
zaterdag 28 november om 11.00 uur. 
Kijk voor het volledige program-
ma en het bestellen van tickets op 
www.crowntheateraalsmeer.nl
Foto: www.kicksfotos.nl

Jazz: Bernard van Rossum 
kwartet in café Bacchus
Aalsmeer - “Hij speelt te gek”, zei 
pianist Christian Pabst, toen hij Ber-
nard van Rossum anderhalf jaar ge-
leden introduceerde in Bacchus. En 
hij bleek gelijk te hebben. Nu komt 
de Nederlands-Spaanse tenorsaxo-
fonist aanstaande zaterdag met zijn 
eigen kwartet naar Aalsmeer. Ber-
nard van Rossum is nu in Amster-
dam gehuisvest. Hij groeide op in 
een multiculturele omgeving, is ge-
boren en getogen in Spanje met een 
Engelse moeder en een Nederland-
se vader. Na een rockende jeugd als 
drummer, ontdekte hij de saxofoon 
en daarmee de wereld van de jazz. 
In 2009 kwam hij naar het Amster-
dams Conservatorium, waar hij les 
kreeg van Jasper Blom, Ferdinand 
Povel en Jurre Haanstra. In novem-

ber 2013 kreeg hij daar zijn master-
diploma. Bernard is ook leider van 
de BvR Flamenco Big Band, waar-
mee hij de Meerjazz International 
Big Band Competition won. Van zijn 
kwartet hebben de pianist Xavi Tor-
res en de drummer Joan Terol een 
Catalaanse achtergrond, de bassist 
Marco Zenini is geboren in Rome. 
Het wordt een boeiende ervaring, 
deze jonge virtuozen met elkaar te 
zien musiceren.
Het KCA jazzconcert van het Ber-
nard van Rossum kwartet in cultu-
reel café Bacchus aan de Gerbe-
rastraat begint zaterdag 14 novem-
ber om half tien ‘s avonds. Toegang: 
uw gift. Inlichtingen Pierre Tuning, 
tel. 0297-360355 en Reinoud Staps, 
tel. 0297-325304.

Kees Dusink met The Blues 
Forever Project in The Shack
Oude Meer - Kees Dusink pre-
senteert zondagmiddag 15 novem-
ber The Blues Forever Project in 
The Shack. Gitarist Kees Dusink is 
geen onbekende in The Shack. Me-
nig keer heeft hij op het podium ge-
staan met de succesvolle Twelve 
Bar Bluesband, waar hij leadgitarist 
was. Als 12BBB na tien jaar stopt, 
start Kees zijn Blues Forever Pro-
ject naar aanleiding van het num-
mer ‘Marian’, wat hij ooit eens voor 
zijn vrouw geschreven had. Na eni-
ge tijd vond hij de juiste muzikan-
ten die hem muzikaal wilde steu-
nen met dit project: Frans Ogier op 
drums, Bas Buis op gasgitaar, Wil-
lem van der Schoof op de Ham-
mond en één van de beste blues 
harp spelers die Nederland rijk is: 
Robin van Roon. De bedoeling was 
om gewoon met bevriende musi-
ci een mooi product te maken, zon-
der de CD officieel uit te brengen. 

Uiteindelijk werd de keuze gemaakt 
om toch maar een CD op te gaan 
nemen. Grotendeels eigen werk en 
uit eerbetoon werden er twee num-
mers van Kees’ grote gitaarheld Pe-
ter Green aan toe gevoegd. Het was 
dus een projectband die na het af-
ronden van de CD weer zou ophou-
den. Maar gezien het grote succes 
wordt er nog eens goed nagedacht 
over de toekomst, want dit smaakt 
naar meer! De eerste set is instru-
mentaal, waarna de tweede set uit-
gebreid wordt met gastmuzikant Fat 
Harry (Harold van Dorth). Al met al 
weer zo’n muzikaal hoogstandje!
Voor in de agenda: Vrijdag 20 no-
vember undercoversessie The Black 
Keys, zondag 22 november The Dy-
namite Bluesband en zaterdag 28 
november Soulmachine! The Shack 
is zondag 15 november geopend 
vanaf 15.00 uur. Het optreden be-
gint om 16.00 uur. Entree 7,50 euro. 

Eenmalig op donderdag 19 november

Film en meer tijdens Ladies 
Night in Crown Cinema
Aalsmeer - Eenmalig op een don-
derdag! Weer een toffe Ladies Night 
inclusief welkomstdrankje, 2-gan-
gendiner en luxe Goodiebag in 
Crown Cinema op 19 november. 
Een gezellige avond uit met vrien-
dinnen, je zus, moeder, tante noem 
het maar op! De bioscoop in Stu-
dio’s Aalsmeer heeft weer leuke 
stands geregeld en ook aan het no-
dige entertainment is gedacht. Laat 
je verassen en vooral meeslepen 
in de onhandigheden van drie ko-
mische vrouwen in de film ‘Bunga-
low‘. Want dat Lies Visschedijk, An-
ne Marie Jung en Eva van der Gucht 
de humor aan de kont hebben han-
gen mag wel duidelijk zijn. Ditmaal 
zijn de dames werkzaam op een va-
kantiepark. In het suffe De Lustho-
ve werken deze drie vrouwen en ze 
zijn hun leven meer dan zat. Ze be-
sluiten de criminele parkmanager te 
chanteren om genoeg geld bij el-
kaar te krijgen voor een ander le-
ven. Hun baas blijkt een geducht te-
genstander: hij schakelt een team 

low-budget huurmoordenaars in 
om zijn anonieme chanteerders te 
vinden. Onze drie heldinnen zullen 
alles op alles moeten zetten om dit 
te overleven. De Ladies Night be-
gint om 18.00 uur en duurt tot rond 
23.30 uur.

Spectre en Sinterklaas
De bioscoop aan de Van Cleeffkade 
trakteert deze week en dit weekend 
nog op de James Bond film ‘Spect-
re’ op vrijdagavond (21.00 uur), za-
terdagmiddag (14.00 uur), zon-
dagavond (21.00 uur) en maan-
dag in de middag (16.00 uur) en ‘s 
avonds (21.00 uur). Kinderen kun-
nen in het pluche plaatsnemen voor 
onder andere ‘Sinterklaas & Di-
ego: Het geheim van de ring’ en ‘De 
Club van Sinterklaas en de verdwe-
nen schoentjes’. Kijk voor het volle-
dige programma op www.crownci-
nema.nl. 
Kaarten reserveren, ook voor de La-
dies Night, kan via info@crowncine-
ma.nl of bel 0297-753700. 

Nog drie voorstellingen te gaan
Geslaagde première ‘777’
Kudelstaart - De kop is er af: Afge-
lopen zaterdag speelde toneelver-
eniging Kudelstaart voor de eerste 
keer hun zelfgeschreven Revu ‘777’ 
die vrijwel geheel in het teken staat 
van het lustrumjaar dat Kudelstaart 
dit jaar viert. Echter ook als niet-Ku-
delstaarter is het zeker de moei-
te waard, zo bleek wel uit de en-
thousiaste reacties na afloop van 
de avondvullende voorstelling. De 
drie verlichte zevens die prominent 
op het podium aanwezig waren, 
vormde door het hele stuk heen een 
prachtig decor. De zang was ook dit 
jaar weer van hoog niveau en aan-
gezien er dit jaar gekozen is voor 
veel bekende liedjes kon het pu-
bliek gemakkelijk meezingen, mede 
dankzij het immens grote projectie-
scherm. Complimenten aan de pro-
fessionele techniek! Maar er werd 
vooral gelachen; onder andere van-
wege de 7 dwergen met hun uitda-
gende praatjes, om de meiden die 
hun verliefde vriendin op brute wijze 
vanuit de 7e hemel terug op aarde 
brachten en om de nonnen op zoek 

naar de 7 zonden, echter zo kuis als 
ze eruit zagen, waren ze niet. Dit al-
les werd afgewisseld met een aan-
tal swingende dansen waardoor het 
geheel een zeer afwisselend stuk 
vermaak vormt. Heeft u het afgelo-
pen zaterdag gemist? Niet getreurd, 
komende vrijdag de 13e kunt u in 
de herkansing in het Dorpshuis van 
Kudelstaart, evenals zaterdag 21 en 
zaterdag 28 november. De kaart-
jes zijn te koop bij Gall en Gall in 
Kuddelstaart en Bakkerij Vooges 
te Aalsmeer en indien de voorstel-
lingen niet zijn uitverkocht, kunt u 
ook op de avond zelf aan de deur 
toegang verkrijgen. Vanaf 19.30 
uur openen de deuren en om 20.15 
uur is een spectaculaire opening 
met de dansers van de toekomst. 
Laat u verrassen door hetgeen TVK 
al maanden voorbereid heeft en 
wat zeker de moeite waard is! Een 
avondje vermaak voor slechts 10 
euro en daarnaast gezelligheid na 
afloop aan de bar waar met elkaar 
nog even nagepraat wordt! 
Foto: www.kicksfotos.nl

Optredens Rietveld en Jan Leliveld
Benefiet Music at the Poel
Aalsmeer - Op zaterdag 14 no-
vember wordt een benefietavond 
georganiseerd door Team Timmer-
man in het Westeinder Paviljoen aan 
de Kudelstaartseweg: Music at the 
Poel. Team Timmerman organiseert 
meestal sportieve activiteiten voor 
een goed doel, dit jaar Ons Twee-
de Thuis, maar hoopt nu met mu-
ziek gelden bijeen te vergaren. Be-
zoekers worden getrakteerd op een 
optreden van de Aalsmeerse band 
Rietveld en de Aalsmeerse zanger 
Jan Leliveld gaat van zich laten ho-
ren. De zes heren van de Rietveld 
Band gaan de bezoekers laten swin-
gen op popmuziek, countrytunes, 
rauwe blues en andere, niet Ne-
derlandse meezingers en meedan-
sers. De Rietveld Band onderscheidt 
zich door gebruik van muziekinstru-

menten die niet dagelijks op poppo-
dia te horen zijn, zoals viool, accor-
deon, mandoline en banjo en veel 
meerstemmig gezongen nummers. 
Rietveld bestaat uit Dick Kuin, Hans 
Millenaar, Ron Schalkwijk, Piet van 
Leeuwen, Remco de Hundt en Leen 
Mulder. 
Zanger Jan Leliveld hoeft weinig in-
troductie. De man van onder ande-
re het lied ‘Aalsmeer’ brengt plezier 
op menig feest. Meezingen met zijn 
Nederlandse repertoire mag. Als het 
publiek het maar gezellig heeft, is 
zijn motto. 
De benefietavond begint om 20.00 
uur en iedereen, die zin heeft in de 
swingend avondje uit, is welkom. 
Wel geld meenemen, het is tot slot 
een benefietavond en er wordt en-
tree gevraagd.

Zaterdagavond livemuziek
‘The Anchor Creek’ in Joppe
Aalsmeer - De middelbare school-
vrienden Samuel Norbury (drums 
en zang) en Tom de Groot (gitaar) 
zijn begonnen als enkel een blues-
rock-duo dat uitmonde in het be-
staan van The Anchor Creek. Deze 
hardwerkende band heeft een unie-
ke mix van blues, rock en soul, dat 
tijdens live shows op het publiek los 
gelaten wordt. Met de toevoeging 
van Dick Thole (bas) was de band 
compleet en begon een lange peri-
ode van repeteren en schrijven van 
nieuwe nummer en de band is nu 
klaar om vele zalen plat te spelen. 

In 2015 resulteerde dit in hun de-
buut album ‘Familie. Het album be-
vat enkele scherpe en snijdende gi-
taar riffs, melodieus en bewegen-
de melodieën en een gefundeerde 
ritmische sectie van drum en bas. 
Het album is een mix van snelle 
rock ‘n roll met experimentele zach-
te liedjes. De tour van The Anchor 
Creek ter ondersteuning van ‘Fa-
milie’ breekt nu aan en deze begint 
aanstaande zaterdag 14 november 
in café Joppe in de Weteringstraat 
vanaf 21.30 uur. Kom kijken en ge-
nieten. De toegang is gratis.

STAGE
MUSIC SHOP

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl 

Dé vioolspecialist

SINT-AANBIEDING:

SCHOENCADEAU: SINT-TIP:

Kaartspel
(noten leren lezen)
 € 8,50

Ukekele's
(voor alle leeftijden)

vanaf €29,95

Mondharmonica
voor kinderen

(diverse kleuren) € 5,50

Stoere en 'zoete' 
gitaren voor kinderen

vanaf  € 69,-

Stoere en 'zoete' 
SINT-TIP:

Pianogala vrijdag in Bacchus
Aalsmeer -  De spanning stijgt, er 
wordt hard gestudeerd, de lat ligt 
hoog. Aanstaande vrijdag 13 no-
vember is het weer zover, het jaar-
lijkse piano-gala in cultureel café 
Bacchus onder de bezielende lei-
ding van Lisa Kaaijk! Traditioneel 
staat de piano deze avond cen-
traal, maar eigenlijk zijn gewoon al-
le instrumenten welkom tijdens de-
ze open avond voor muzikaal talent. 
Vrijdag kunnen naast pianisten ook 

saxofonisten en zangers (essen) 
verwacht worden en wie weet wat 
nog meer. Het repertoire loopt uit-
een van klassiek tot jazz en van folk 
tot pop, maar ook de combinatie hu-
mor en muziek is toegestaan. Kom 
dus vrijdagavond kijken en luiste-
ren naar de helden die in ongeveer 
vijf minuten zichzelf spetterend pre-
senteren! Het pianogala begint om 
20.30 uur, zaal open vanaf 20.00 uur, 
en de toegang is gratis. 

Derde Nachtruis met 5 DJ’s
Aalsmeer -  Zaterdag 14 novem-
ber is alweer de derde editie van 
het techno evenement Nachtruis in 
N201. Als Techno liefhebber kun je 
tegenwoordig prima in Aalsmeer te-
recht. Na twee veelbelovende edi-
ties staat het concept Nachtruis 
als een huis en kijkt de organisatie 
uit naar een drukke editie. Ook dit 
feest wordt weer flink uitgepakt met 
mooie ‘octostrip’ LED verlichting om 
N201 een techno waardige licht-
show te geven.  Niet minder dan vijf 
DJ’s zullen hun Techno stijlen ten 
gehore brengen: Uiteraard de resi-
dent DJ’s Meneer Marcel en Jor-D. 

Rajiv Jay organiseert in Hoofddorp 
de Tech Fabrik feesten en zal de 
avond openen. Folker Zwart is be-
kend van het Amsterdamse Techno 
concept ‘Schwung’ en zal een ex-
tra lange Techno trip verzorgen. Ste-
ve Mulder heeft met meer dan 90 
releases op zijn naam zich bewe-
zen als absolute powerhouse tech-
no producent. Verwacht een Techno 
feest zoals het hoort te zijn: sfeer-
vol door de aangepaste lichtshow, 
moddervet geluid en stevige techno. 
Het feest is van 22.00 tot 5.00 uur. 
Kaarten à 10 euro zijn nog beperkt 
online verkrijgbaar. Leeftijd is 18+.  

AGENDA





Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het 
vastgestelde bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  Den 
Haag op grond van artikel 8.2 lid 1 sub a van de Wet ruimte-
lijke ordening beroep worden ingesteld door:
1  degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad 

kenbaar hebben gemaakt
2  belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet 

in staat te zijn geweest hun zienswijze bij de gemeente-
raad kenbaar te maken

Naast het schriftelijk instellen van beroep is het mogelijk di-
gitaal beroep aan te tekenen bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Via de link https://digitaal-
loket.raadvanstate.nl/ is het vooralsnog alleen voor burgers 
mogelijk om het beroep digitaal in te dienen.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroeps-
termijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek 
om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit 
niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Besluit hogere grenswaarden
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeursgrens-
waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting zal 
worden overschreden vanwege het industrielawaai van indus-
trieterrein Schiphol-Oost. Uit het onderzoek blijkt tevens dat 
geluidreducerende maatregelen onvoldoende mogelijk zijn. In 
samenhang met het bestemmingsplan hebben burgemeester 
en wethouders daarom besloten tot de vaststelling van hogere 
grenswaarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting 
voorbereid. Het besluit hogere grenswaarden ligt met de bij-
behorende stukken tegelijkertijd met het bestemmingsplan ter 
inzage met ingang van 13 november 2015 t/m 24 december 
2015. Het besluit hogere grenswaarden kan worden ingezien 
op het gemeentekantoor van Aalsmeer dan wel Amstelveen tij-
dens de hiervoor genoemde openingstijden en via de website 
van Aalsmeer (als bijlage bij het bestemmingsplan). Belang-
hebbenden die tijdig hun zienswijze hebben kenbaar gemaakt 
dan wel kunnen aantonen rederlijkerwijs daartoe niet in staat 
te zijn geweest, kunnen gedurende de voornoemde termijn 
tegen het besluit hogere grenswaarden vast te stellen beroep 
indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. Het beroepschrift dient te worden gericht aan de Af-
deling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA  Den Haag. Naast het schriftelijk instellen 
van beroep is het mogelijk digitaal beroep aan te tekenen bij 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Via 
de link https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ is het voorals-
nog alleen voor burgers mogelijk om het beroep digitaal in 
te dienen.

RepaRatIe BestemmIngsplan ‘WoonaRken’

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat 
de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van 29 ok-
tober 2015 het bestemmingsplan “Woonarken” opnieuw heeft 
vastgesteld. Het besluit volgt op de uitspraak van 29 juli 2015 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
(zaaknummer: 201401876/1/R1) over het besluit van 19 de-
cember 2013 tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Woon-
arken’. De Afdeling is van oordeel dat de planregeling onvol-
doende zekerheid biedt dat in het geval van een calamiteit 
een woonark waarop de zogenaamde beëindigingsregeling van 
toepassing is in afwijking van die regeling mag worden ver-
vangen door een woonark met dezelfde afwijkende afmeting.

Bestuurlijke lus
De Afdeling heeft de gemeenteraad opdracht gegeven om het 
voornoemde gebrek te repareren en (binnen 26 weken) een 
nieuw besluit te nemen, zonder dat daarbij (opnieuw) toepas-
sing hoeft te worden gegeven aan afdeling 3.4 van de Awb. 
Dit betekent dat de gehele bestemmingsplanprocedure niet 
opnieuw behoeft te worden gedaan. 

Wijziging van het bestemmingsplan
Aan de opdracht van de Afdeling is uitvoering gegeven door 
aan de planregels van het bestemmingsplan “Woonarken” toe 
te voegen een nieuw lid artikel 9.4 sub e, dat luidt: 

“in afwijking van het bepaalde onder d mag een woonark die 
is opgenomen op de lijst van bestaande woonarken met af-
wijkende maten in bijlage I of II van dit bestemmingsplan na 
het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden 
vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag voor het veranderen 
of vernieuwen van die ark wordt gedaan binnen twee jaar na de 
dag waarop de woonark teniet is gegaan”; 

Voor het overige blijven de planregels en planverbeelding on-
gewijzigd. 

ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende verbeel-
ding, regels en toelichting ligt met ingang van 13 november 
2015 t/m 24 december 2015 voor een ieder ter inzage gedu-
rende zes weken op de volgende wijze:

Het plan is digitaal beschikbaar gesteld via:
- De landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.nl 

door te zoeken op planidentificatiecode NL.IMRO.0358.
WOONARKEN-VG02

- De gemeentelijke voorziening rechtstreeks via http://0358.
ropubliceer.nl, of via de website www.aalsmeer.nl

U kunt er ook voor kiezen de papieren stukken in te zien: 
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis 

van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openingstij-
den: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8.30-
14.00 en woensdag van 08.30-20.00 uur)

- de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis Amstel-
veen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (openingstij-
den balie: maandag, dinsdag en woensdag tussen 8.30-
15.30 uur, donderdag tussen 8.30-16.30 uur en vrijdag 
tussen 8.30-12.30 uur)

Beroep
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzage 
legging tegen de bij het nieuwe vaststellingsbesluit aange-
brachte wijzigingen beroep in stellen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  
Den Haag. Naast het schriftelijk instellen van beroep is het 
mogelijk digitaal beroep aan te tekenen bij de Afdeling Be-
stuursrechtspraak van de Raad van State. Via de link https://
digitaalloket.raadvanstate.nl/ is het vooralsnog alleen voor 
burgers mogelijk om het beroep digitaal in te dienen. Voor 
de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschul-
digd. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek 

officiële mededelingen
12 november 2015

BekendmakIngen snel en makkelIjk te vInden op 
WWW.oveRheId.nl

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informe-
ren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. Sinds 4 
november publiceert gemeente Aalsmeer alle officiële publica-
ties en bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl, 
onderdeel van www.overheid.nl. 

hoe blijft u op de hoogte? 
U kunt vanaf 4 november op meerdere manieren op de hoogte 
blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat 
u prettig vindt. 
- Kijk op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. Klik 

op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage. Daar 
vindt u uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken 
en directe links naar deze website. U kunt zoeken op post-
code, maar ook per thema of op de kaart; 

- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie 
over bekendmakingen per email; 

- Installeer een speciale app op uw mobiele telefoon en u 
ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De app 
van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.

- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op 
deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie 
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omge-
vingsvergunningen opvragen en inzien. 

vanaf 1 oktoBeR 2015 Is de dIenstveRlenIng 
BIj de BalIe BouWen & veRgunnIngen en BalIe 
BedRIjven geWIjzIgd

U kunt (in het raadhuis van Gemeente Amstelveen) tijdens de 
openingstijden zonder afspraak terecht voor:
-  het inzien van bouwtekeningen en bouwdossiers uit het 

archief
-  algemene informatie over bouwprojecten en bestemmings-

plannen
-  dossiers die ter inzage liggen
Voor vragen over vergunningvrij bouwen kunt u 24 uur per dag 
terecht op www.omgevingsloket.nl. Voor al uw overige vragen, 
zoals adres specifieke en specialistische vragen over onder an-
dere bouwen, bedrijven en bestemmingsplannen kunt u een 
afspraak maken via 020-5404911.

veRgadeRIng dInsdag 17 novemBeR 2015

Agenda voor de vergadering van de gecombineerde commissie 
Ruimte & Economie en Maatschappij & Bestuur op dinsdag 17 
november 2015, 20.00 uur 

tijd agenda- onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Gecombineerde Commissie Ruimte & 
  Economie en Maatschappij & Bestuur, 
  de heer R.K. van Rijn
20.02 2. Vaststelling van de agenda
20.05 3 Nota kostenverhaal Bovenwijkse 
  Voorzieningen Aalsmeer 2015
20.35 4 Huisvestingsverordening Aalsmeer 2016
21.05 5. Najaarsrapportage 2015
 21.50 6. Voorbereidingskrediet herinrichting 
  raadzaal Aalsmeer
22.05  Vragenkwartier
22.20  Sluiting

teR Inzage kadeRnota aalsmeeRse lokale omRoep

Er is een nieuwe kadernota Aalsmeerse lokale omroep. Van 
12 november tot 24 december 2015 ligt de kadernota ter 
inzage op het gemeentehuis. U kunt schriftelijk uw reactie 
sturen naar: Het College van Burgemeester en Wethouders 
van Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG Aalsmeer o.v.v kadernota 
Aalsmeerse lokale omroep of door een e-mail te sturen aan:  
info@aalsmeer.nl onder vermelding van: kadernota Aalsmeer-
se lokale omroep. 

ontWeRp omgevIngsveRgunnIng In afWIjkIng van 
het BestemmIngsplan, uIteRWeg 214

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht bekend, dat zij voornemens zijn met 
toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 30 van die wet 
omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten aanleg-
gen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening op 
het adres Uiterweg 214 ten behoeve van het dempen van een 
deel van een bestaande watergang. De gronden worden ge-
bruikt teneinde recreanten met campers te kunnen faciliteren. 
De ontwerpomgevingsvergunning met bijbehorende stukken 
ligt met ingang van vrijdag 13 november 2015 t/m donderdag 
24 december 2015 ter inzage. 

doelstelling
Het gebruik van de betreffende gronden voor kampeerterrein 
voor campers is in strijd met de ter plaatse geldende bestem-
mingsplannen `Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.’, “Woonarken” 
en “Uiterweg 1985”. Nu het project in strijd is met de ge-
bruiksvoorschriften van de geldende bestemmingen en er geen 
binnenplanse vrijstellingsmogelijkheden zijn en het project 
tevens niet valt onder de zogenoemde ‘kruimelgevallenrege-
ling’ als bedoeld in artikel 4 van Bijlage II van het Bor, kan 
het plan alleen door middel van het andere mogelijkheden zijn 
om aan het project medewerking te verlenen, is het worden 
gerealiseerd met toepassing van de buitenplanse afwijking ex 
artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o Wabo, mits voorzien van 
een goede ruimtelijke onderbouwing. 

Inzien ontwerp omgevingsvergunning 
De ontwerpomgevingsvergunning ligt met de bijbehorende 
stukken, waaronder de ruimtelijke onderbouwing, met ingang 
van vrijdag 13 november 2015 t/m donderdag 24 december 
2015 voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB09xT-
OW01, en

- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuur-
visies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm

- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeen-
tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden 
van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 

gemeente aalsmeeR
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

openIngstIjden BalIe BuRgeRzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, 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 be-
reikbaar 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 vergun-
ningen.

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 informa-
tie 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 bestuurssecretari-
aat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar 
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: 
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

InspReken In de CommIssIeveRgadeRIng 
oveR een geagendeeRd ondeRWeRp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. 
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel 
een korte vragenronde volgt. 

Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende 
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via 
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297-
387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de ver-
gadering.

oveRIge loketten en InfoRmatIe 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening, 
jeugdhulp): 
ma. di. do. vr. 08.30-12.00 uur
woensdag 13.00-16.30 uur

Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do. 08.30-17.00 uur 
vr 08.30-12.30 uur 

Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.

Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

seRvICelIjn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of mel-
dingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkda-
gen 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.

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.

CalamIteItentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

veRkeeRsBesluIten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.of-
ficielebekendmakingen.nl.

meeR Info
Volg ons op Facebook en Twitter.

uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 8.30-
20.00 uur

- de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Am-
stelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale 
balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag 8.30–
15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 
uur)

Indienen zienswijze
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een 
ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mon-
delinge zienswijze naar voren te brengen. U kunt er ook voor 
kiezen uw zienswijze digitaal in te dienen via de gemeente-
lijke website door op de hiervoor genoemde webpagina de 
optie ‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties worden ge-
richt aan Burgermeester en wethouders (postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbe-
schikking “Uiterweg 214_camperterrein”. Degene die buiten 
de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling 
zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact 
opnemen met het algemene tel. 0297-387575.

BekendmakIng WIjzIgIng gemeensChappelIjke 
RegelIng omgevIngsdIenst nzkg 2016 
(z-2015/054559)

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer brengen ter open-
bare kennis dat de wijziging gemeenschappelijke regeling Om-
gevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2016 vanaf heden tot 17 
december 2015 in het raadhuis voor een ieder ter lezing is 
neergelegd en tegen betaling van de kosten algemeen ver-
krijgbaar wordt gesteld. Na de vaststelling van de wijziging 
door de deelnemende gemeenten is deze te raadplegen op de 
website van de gemeenschappelijke regeling www.odnzkg.nl. 
De gemeenteraad behandelt de wijziging in de vergadering 
van 17 december 2015. Deze wijziging komt voort uit de wij-
ziging in de Wgr. Hierin zijn wijzigingen opgenomen omtrent 
de samenstelling en stemverhoudingen van het Algemeen Be-
stuur en het Dagelijks bestuur.

staRtnotItIe WonIngBouWloCatIe meeRvalstRaat/
RoeRdomplaan vRIjgegeven vooR InspRaak

Belanghebbenden kunnen van donderdag 12 november tot 
vrijdag 11 december schriftelijk reageren op deze concept 
startnotitie. Bij de projectlocatie Meervalstraat/Roerdom-
plaan worden de school en gebouwen voor maatschappelijke 
voorzieningen gesloopt en vervangen door woningbouw. De 
geplande woningbouw is bedoeld voor senioren, starters en 
(jonge) gezinnen. Er gaat deels gebouwd worden in de goed-
kope (huur)en koopwoningensector.

geef uw reactie!
Het College van B&W wil graag de mening en adviezen verne-
men van belanghebbenden over de concept startnotitie Meer-
valstraat/Roerdomplaan. Van 12 november tot 11 december 
2015 ligt de concept startnotitie ter inzage op het gemeen-
tehuis. U kunt schriftelijk uw reactie sturen naar: Het College 
van Burgemeester en Wethouders van Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG Aalsmeer o.v.v concept startnotitie Meervalstraat/
Roerdomplaan of door een e-mail te sturen aan: info@aals-
meer.nl onder vermelding van: ‘Startnotitie Meervalstraat/
Roerdomplaan. 

meer informatie 
De concept startnotitie is te downloaden op: www.aalsmeer.
nl/project-hornmeer

vastgesteld BestemmIngsplan ‘1e heRzIenIng 
BestemmIngsplan sChInkelpoldeR - tegenoveR mR. 
jaC. takkade 8’ en BesluIt hogeRe gRensWaaRden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening be-
kend, dat de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering 
van 29 oktober 2015 het bestemmingsplan ‘1e herziening be-
stemmingsplan Schinkelpolder - tegenover Mr. Jac. Takkade 8’ 
met de daarop betrekking hebbende stukken ongewijzigd heb-
ben vastgesteld. . Burgemeester en wethouders maken tevens 
bekend, dat ten behoeve van dit plan, op grond van artikel 
110a van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden hebben 
vastgesteld voor de geprojecteerde woning.

plangebied en doelstelling
De projectlocatie is gelegen aan de rand van het glastuinge-
bouw Schinkelpolder. Op dit moment is het perceel in gebruik 
als schapenweide. Het bestemmingsplan maakt een woning 
mogelijk onderaan de dijk van de Mr. Jac. Takkade, aansluitend 
op de overige woonbebouwing langs de dijk. Initiatiefnemers 
van het plan zijn de eigenaren van het aan de andere zijde van 
de dijk gelegen kwekersbedrijf. Het betreft één van de laatste 
bedrijven die nog actief is in de voor Aalsmeer zo kenmer-
kende seringenteelt. De nieuwe woning in de nabijheid van 
het bedrijf is van belang voor een efficiënte bedrijfsvoering 
en waarborgt dat het bedrijf ook in de toekomst voortgezet 
zal kunnen worden. Het behoud van het cultureel erfgoed van 
de trekheestercultuur is een belangrijke overweging om in dit 
geval aan het verzoek om een woning te mogen oprichten in 
de nabijheid van het bedrijf medewerking te geven. 

Inzien bestemmingsplan
Het bestemmingsplan bestaat uit een planverbeelding en 
planregels en gaat vergezeld van een toelichting. Vanaf 1 ja-
nuari 2010 geldt het digitale bestemmingsplan als het rechts-
geldige bestemmingsplan. Het raadsbesluit tot vaststelling 
en het vastgestelde bestemmingsplan liggen met de bijbe-
horende stukken gedurende 6 weken van 13 november 2015 
t/m 24 december 2015 op de volgende wijze voor een ieder 
ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.01B-VG01, en
- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/

web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuur-
visies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm

- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeen-
tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden 
van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 
uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 8.30 
uur tot 20.00 uur, en

- bij de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via cen-
trale balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag 
8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-
12.30 uur)

Een ieder die een zienswijze heeft ingediend tegen het ont-
werpbestemmingsplan ontvangt een reactie, waarin aange-
geven wordt op welke wijze de gemeenteraad de ingediende 
zienswijze in haar besluitvorming heeft betrokken. 
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vervolg op volgende blz.



officiële mededelingen
12 november 2015

om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, 
dat vereist. 

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroeps-
termijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek 
om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit 
niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

ontWeRp omgevIngsveRgunnIng In afWIjkIng van 
het BestemmIngsplan, uIteRWeg 214

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht bekend, dat zij voornemens zijn met 
toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 30 van die wet 
omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten aanleg-
gen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening op 
het adres Uiterweg 214 ten behoeve van het dempen van een 
deel van een bestaande watergang. De gronden worden ge-
bruikt teneinde recreanten met campers te kunnen faciliteren. 
De ontwerpomgevingsvergunning met bijbehorende stukken 
ligt met ingang van vrijdag 13 november 2015 t/m donderdag 
24 november 2015 ter inzage. 

doelstelling
Het gebruik van de betreffende gronden voor kampeerterrein 
voor campers is in strijd met de ter plaatse geldende bestem-
mingsplannen `Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.’, “Woonarken” 
en “Uiterweg 1985”. Nu het project in strijd is met de ge-
bruiksvoorschriften van de geldende bestemmingen en er geen 
binnenplanse vrijstellingsmogelijkheden zijn en het project 
tevens niet valt onder de zogenoemde ‘kruimelgevallenrege-
ling’ als bedoeld in artikel 4 van Bijlage II van het Bor, kan 
het plan alleen door middel van het andere mogelijkheden zijn 
om aan het project medewerking te verlenen, is het worden 
gerealiseerd met toepassing van de buitenplanse afwijking ex 
artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o Wabo, mits voorzien van 
een goede ruimtelijke onderbouwing. 

Inzien ontwerp omgevingsvergunning 
De ontwerpomgevingsvergunning ligt met de bijbehorende 
stukken, waaronder de ruimtelijke onderbouwing, met ingang 
van vrijdag 13 november 2015 t/m donderdag 24 december 
2015 voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB09xT-
OW01, en

- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuur-
visies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm

- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeen-
tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden 
van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 
uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 8.30-
20.00 uur.

- de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Am-
stelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale 
balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag 8.30–
15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 
uur).

Indienen zienswijze
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een 
ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mon-
delinge zienswijze naar voren te brengen. U kunt er ook voor 
kiezen uw zienswijze digitaal in te dienen via de gemeente-
lijke website door op de hiervoor genoemde webpagina de op-
tie ‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties worden gericht 
aan Burgermeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG 
Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbeschik-
king “Uiterweg 214_camperterrein”. Degene die buiten de 
openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling 
zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact 
opnemen met het algemene tel. 0297-387575.

meldIngsplICht vooR evenementen 2016 
(> 2000 aanWezIge peRsonen op pIekmoment 
en/of RIsICovolle* evenementen)

In 2011 is bepaald dat een meldingsplicht geldt voor evene-
menten met meer dan 2000 personen dat op het piekmoment 
tijdens het evenement aanwezig kan zijn (inclusief personeel 
en eventuele artiesten) en/of risicovolle evenementen. Van-
wege de beschikbare capaciteit bij politie, GHOR en brand-
weer, is het belangrijk om vroegtijdig inzicht te hebben in 
het aantal evenementen met meer dan 2000 personen en/of 
risicovolle evenementen in 2016. Op basis hiervan kan er be-
ter worden ingespeeld op knelpuntperiodes. Evenementen die 
plaats zullen vinden in het jaar 2016 met een aanwezigheid 
van meer dan 2000 personen op zowel de openbare weg als 
in gebouwen en/of risicovolle evenementen, moeten daarom 
vóór 1 december 2015 zijn gemeld bij de gemeente Aalsmeer.

let op: een evenement dat is aangemeld op een bepaalde 
datum of data, mag in beginsel niet meer wijzigen. Een eve-

nement kan pas definitief plaatsvinden als daarvoor naast de 
aanmelding ook een vergunning is aangevraagd en afgegeven 
door de gemeente Aalsmeer. 

De melding dient de volgende gegevens te bevatten:
- NAW- gegevens van de aanvrager
- Naam van het evenement
- Locatie van het evenement
- Het soort evenement(karakter)
- Overige benodigde vergunning(en)
- Doelgroep en gemiddelde leeftijd van de bezoekers
- Datum(s) waarop het evenement plaatsvindt
- Tijden van het evenement
- Aanwezigheid van het aantal personen op het piekmoment
- Aanwezigheid van het aantal personen gedurende de ge-

hele dag

hoe doet u een melding betreft een evenement met meer 
dan 2000 personen op het piekmoment of risicovol is?
U stuurt het meldingsformulier met bovenstaande gegevens 
naar: 
Gemeente Aalsmeer
afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer

Voor nadere informatie: www.aalsmeer.nl of afdeling Veilig-
heid, Vergunningen en Handhaving, tel. (020) 5404911. 

* Een risicovol evenement hangt af van meerdere factoren. 
Denk b.v. aan de aard en omvang van de activiteiten, de 
te verwachten overlast, het publiek dat op een evenement 
afkomt of de locatie van het evenement.

Wet algemene BepalIngen omgevIngsReCht 

aanvRagen omgevIngsveRgunnIngen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij 
de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Rea-
geren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Dorpsstraat 93 (Z-2015/059255), het maken van een 

kleine aanbouw aan de voorgevel (ontvangen 2 november 
2015)

- Gaffelstraat 10 (Z-2015/060026), het oprichten van een 
schuur (ontvangen 05 november 2015)

- Karperstraat 44 (Z-2015/059790), het aanbrengen van een 
trap naar zolder (ontvangen 3 november 2015)

- Lisdoddestraat 156 (Z2015/059520), afwijken van het be-
stemmingsplan t.b.v. huisvesting arbeidsmigranten

- Vlinderweg 11 (Z-2015/59767), het oprichten van een 
nieuwe woning (ontvangen 3 november 2015)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Julianalaan 104 (Z-2015/059246), het verwijderen van 

asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning (ont-
vangen 2 november 2015);

- Machineweg 87 (Z-2015/060216), het verwijderen van as-
besthoudende materialen uit een mutatiewoning (ontvan-
gen 5 november 2015).

ontWeRp omgevIngsveRgunnIng In afWIjkIng van 
het BestemmIngsplan “landelIjk geBIed oost”, 
hoRnWeg 81
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht bekend, dat met ingang van 13 november 
2015 t/m 28 december 2015 voor een ieder ter inzage ligt de 
“ontwerp omgevingsvergunning in afwijking van het bestem-
mingsplan ‘Landelijk Gebied Oost’, Hornweg 81” met de daarop 
betrekking hebbende stukken. 

doelstelling
Het project voorziet in de (her)bouw van een vrijstaande 
woning. Van toepassing op de projectlocatie is het bestem-
mingsplan “Landelijk Gebied Oost” en de gebiedsaanduiding 
bestemming “Luchthavenverkeerszone-LIB-Beperkingen ge-
bied bebouwing”. Het bouwplan is in strijd met de bepaling 
artikel 14 van het geldende bestemmingsplan. Het bouwplan 
kan worden gerealiseerd, mits voorzien van een verklaring van 
geen bezwaar artikel 8.9 Wet luchtvaart. 

Inzien ontwerp omgevingsvergunning 
De ontwerp omgevingsvergunning ligt met de bijbehorende 
stukken met ingang van 13 november 2015 t/m 28 december 
2015 voor een ieder ter inzage:

Indienen zienswijze
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een 
ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mon-
delinge zienswijze naar voren te brengen. U kunt er ook voor 
kiezen uw zienswijze digitaal in te dienen via de gemeentelijke 
website door op de hiervoor genoemde webpagina de optie 
‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties worden gericht aan 
Burgermeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aals-
meer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbeschikking’ 
“Hornweg 81”. Degene die buiten de openingstijden inzage wil 
hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 

wil brengen kan daarvoor contact opnemen met het algemene 
tel. 0297-387575.

veRleende omgevIngsveRgunnIngen, 
RegulIeRe pRoCeduRe *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) 
te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u 
bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Kastanjelaan 23 (Z-2015/042445), het wijzigen en uit-

breiden van de bestaande uitbouw (verzonden 5 november 
2015);

- Legmeerdijk 165 (Z-2015/050107), het vervangen van be-
drijfsbebouwing (verzonden 5 november 2015);

- Mijnsherenweg 45 C 01 t/m 45 C 12 (Z-2015/050505), het 
bouwen van 12 bedrijfsboxen ten behoeve van agrarisch 
gebruik (verzonden 3 november 2015);

veRleende omgevIngsveRgunnIng, 
uItgeBReIde pRoCeduRe **
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.10 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning kunt u beroep indienen. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze adver-
tentie.
- Zwarteweg 116a (Z-2015/033809), het veranderen en wij-

zigen van een begane grond ten behoeve van kamerver-
huur; (verzonden 5 november 2015);

veRgunnIngsvRIje aanvRagen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat voor de volgende aanvraag geen omgevingsvergun-
ning vereist is:
- Roerdomplaan 100 (Z-2015/050898), het plaatsen van 

een schuur en een erfafscheiding (verzonden 2 november 
2015); 

geaCCepteeRde meldIng(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Julianalaan 104 (Z-2015/059246), het verwijderen van 

asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning (ver-
zonden 6 november 2015)

- Legmeerdijk 313 ( Z-2015/059049), het deels slopen van 
gebouw 10 links van de toren van Flora Holland (verzonden 
5 november 2015)

- Linnaeuslaan 2 (Z-2015/058953), het verwijderen van fun-
damenten en oude kassen (verzonden 2 november 2015)

- Oosteinderweg 457 (Z-2015/058840), het verwijderen van 
asbesthoudende materialen (verzonden 3 november 2015)

- Rietwijkeroordweg 52 (Z-2015/057853), melding Activitei-
tenbesluit m.b.t. het oprichten van een bedrijf voor het 
bereiden van maaltijden (verzonden 4 november 2015)

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

nIet geaCCepteeRde meldIng(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) niet is/zijn geaccepteerd:
Oosteinderweg 25 (Z-2015/053918), melding Activiteitenbe-
sluit m.b.t. het uitbreiden van een loods (verzonden 22 ok-
tober 2015);
- Stommeerweg 72a (Z-2015/059077), melding brandveilig 

gebruik van een bistro (verzonden 5 november 2015);
Niet geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hier-
tegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

CommIssIe RuImtelIjke kWalIteIt 
(vooRheen WelstandsCommIssIe)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commis-
sie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de 
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert 
op de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis 
van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Am-
stelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een 
vooroverleg.

evenementen

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

evenementenveRgunnIng (veRleend)*

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie.

- Kudelstaartseweg 226-228, 1433GR (Z-2015/051512), 
Winterfair, verleend 3 november 2015

- Hornweg 187, 1432GH (Z-2015/028479), Rings Gala, ver-
leend 2 november 2015

ColleCtes

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen 
wij u naar de site van www.cbf.nl.

exploItatIeveRgunnIng (veRleend)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de on-
derkant van deze advertentie.
- Ophelialaan 102, 1431HM (Z-2015/056176) Restaurant 

OH! verleend 3 november 2015
- Zijdstraat 77, 1431EB (Z-2015/056276), restaurant Polle-

pels, verleend 3 november 2015

teRRasveRgunnIng (veRleend)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is verleend. Tegen 
de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u 
dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant 
van deze advertentie.
- Ophelialaan 102, 1431HM (Z-2015/056176) Restaurant 

OH! verleend 3 november 2015
- Zijdstraat 77, 1431EB (Z-2015/056276), restaurant Polle-

pels, verleend 3 november 2015

IngetRokken aanvRagen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Ophelialaan (Z-2015/050911), Braderie, ingetrokken 3 no-

vember 2015

geaCCepteeRde meldIng(en)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Sportlaan 44, 1431HZ (Z-2015/059639), Optreding van 

een band in Cafe Sportzicht, verleend 4 november 2015
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

teR Inzage

t/m 26-11-15 ontwerp omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan “Uiterweg-Pla-
soevers 2005 e.o.” en het bestemmingsplan 
“Woonarken”, Uiterweg 417c ws 2 (met bijbe-
horende stukken)

pRoCeduRe 
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt 
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op 
www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende 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 8.30-12.00 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te 
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en don-
derdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor 
een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de 
afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergun-
ningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van 
verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd be-
roepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending 
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling 
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

vooR meeR InfoRmatIe: WWW.aalsmeeR.nl

vervolg van vorige blz.

Woningen in Meervalstraat en Roerdomplaan

Startnotitie projectlocatie 
Hornmeer ter inzage
Aalsmeer - Het College van B&W 
heeft de concept startnotitie Meer-
valstraat en Roerdomplaan vrijge-
geven voor inspraak. Bij de pro-
jectlocatie Meervalstraat/Roerdom-
plaan worden de school en gebou-
wen voor maatschappelijke voorzie-
ningen gesloopt en vervangen door 
woningbouw. De geplande woning-
bouw is bedoeld voor senioren, 
starters en (jonge) gezinnen. Er gaat 
deels gebouwd worden in de goed-

kope (huur) en koopwoningensec-
tor. Voordat de concept startnotie 
is vrijgegeven voor inspraak is een 
intensief participatieproces door-
lopen. Het doel van de eerste par-
ticipatiebijeenkomst van 21 april 
was het inventariseren van de wen-
sen en ideeën van omwonenden 
en overige belanghebbenden. Op 
24 augustus is een tweede bijeen-
komst georganiseerd. Vooraf is ter 
inspiratie een concept startnotitie 

opgesteld en rondgestuurd. Tijdens 
deze avond stond het gesprek tus-
sen belanghebbenden centraal. Op 
basis van de opbrengsten van de-
ze tweede participatiebijeenkomst 
is de concept startnotitie aange-
past en aangevuld. Deze aangepas-
te startnotitie is nu vrijgegeven voor 
inspraak. 

Het College van B&W wil graag de 
mening en adviezen vernemen van 
belanghebbenden over de concept 
startnotitie Meervalstraat/Roer-
domplaan. Van 12 november tot 11 
december ligt de concept startnoti-
tie ter inzage op het gemeentehuis. 
U kunt schriftelijk uw reactie sturen 
naar: Het College van Burgemeester 
en Wethouders van Aalsmeer, post-
bus 253, 1430 AG Aalsmeer o.v.v 

concept startnotitie Meervalstraat/
Roerdomplaan of door een e-mail te 
sturen aan: info@aalsmeer.nl onder 
vermelding van: ‘Startnotitie Meer-
valstraat/Roerdomplaan. Na 11 de-
cember worden de reacties ver-
werkt en wordt de startnotitie met 
alle adviezen en inspraakreacties 
ter vaststelling voorgelegd aan de 
Gemeenteraad. Dit gebeurt naar 
verwachting in maart 2016. De vol-
gende stap is het opstellen van het 
ontwerp bestemmingsplan.
De woningbouwlocatie Meer-
valstraat en Roerdomplaan maakt 
onderdeel uit van het project Horn-
meer. Het project Hornmeer houdt 
onder andere de realisatie in van 
een fusieschool, een nieuwe sport-
hal, een voetbalcomplex, de reno-
vatie van het Hornmeerpark en wo-

ningbouw. Door dit project komt er 
meer ruimte voor sport, groen, re-
creatie, (sociale) woningbouw en 
onderwijs voor alle Aalsmeerders.
De concept startnotitie is te down-
loaden op: www.aalsmeer.nl/pro-
ject-hornmeer

Storing verlichting 
rond Dreef

Aalsmeer - Aan de Dreef, op de 
Zwarteweg en in de Roerdomplaan 
is een hardnekkige storing aan de 
straatverlichting. Liander is hier ge-
lijk mee aan de slag gegaan, maar 
de oorzaak is moeilijk te vinden. 
Liander heeft dinsdag 10 november 
geprobeerd de stroom om te leg-
gen, zodat weer een aantal lichten 
branden. Op maandag 16 novem-
ber is het bodemonderzoek binnen. 
Dit is verplicht als je in de grond 
gaat graven in verband met moge-
lijke vervuiling. Liander gaat volgens 
planning vanaf deze datum de ver-
lichting definitief repareren.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/
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Nieuwe uitdaging Toonkunstkoor
Verhaal ‘Faust’ in Aalsmeer
Aalsmeer - Het Toonkunstkoor 
Aalsmeer begint 17 november aan 
een nieuwe uitdaging. Het koor 
is van huis uit een oratoriumkoor 
en zingt de gebruikelijke klassie-
ke koorwerken, zoals recentelijk de 
Nelson mis van Haydn en het Requi-
em van Mozart.
Voor het komende jaar studeert het 
koor een recent geschreven werk 
in dat op 21 november zijn premiè-
re zal beleven in Voorschoten. Ni-
co Hovius, dirigent van het kamer-
koor aldaar en van het Koninklijk 
Toonkunstkoor Aalsmeer, heeft mu-
ziek geschreven bij een versie van 
het Faust verhaal, dat geschreven 
is door Gert Jan Slump. Het verhaal 
is een aanpassing van de legende 
Faust van Waardenburg.
In dit verhaal betrekt de rondreizen-
de chirurgijn Faust kasteel Waar-
denburg aan de Waal bij Zaltbom-
mel om daar op zoek te gaan naar 
de steen der wijzen.
Faust krijgt daar bezoek van de dui-
vel die hem aanbiedt zeven jaar lang 
hem te helpen de steen der wijzen 
te vinden op voorwaarde dat na die 
zeven jaar zijn ziel voor de duivel zal 
zijn. De duivel blijkt hem echter niet 

te kunnen helpen met zijn weten-
schappelijk onderzoek en daarom 
geeft Faust hem onmogelijke op-
drachten. Na vier jaar heeft de dui-
vel er genoeg van en wil hij het con-
tract verbreken, maar daar wil Faust 
niet aan. Als Faust na zeven jaar op 
het punt staat de steen der wijzen te 
onthullen, is hij te laat en komt de 
duivel zijn ziel opeisen.
Slump heeft echter aan dit verhaal 
zijn eigen draai gegeven en de dui-
vel vervangen door een vrouw, Lu-
ci Fèr genaamd. Hierdoor krijgt het 
verhaal een heel andere lading.
De rollen worden vertolkt door een 
sopraan en een bariton, het koor re-
ageert als toeschouwer of volk op 
de gebeurtenissen.
De compositie wordt geheel in het 
Nederlands gezongen, wat voor het 
koor een aparte ervaring zal zijn. Als 
u denkt dat dit ook voor u een inte-
ressante ervaring kan zijn en u zou 
willen meezingen, dan kunt u zich 
aanmelden op dinsdagavond in de 
Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat. 
Het koor repeteert daar vanaf 19.45 
tot 22.00 uur. U bent van harte wel-
kom. Vooral mannen kan het koor 
goed gebruiken.

Jury unaniem enthousiast
Flora behaalt 1e plaats op 
streekfestival Bodegraven
Kudelstaart - Zaterdag 7 november 
heeft muziekvereniging Flora onder 
leiding van dirigent Dick-Jan Veer-
beek deelgenomen aan het streek-
festival in Bodegraven. De jury, be-
staande uit Alex Schillings (gere-
nommeerd jurylid, dirigent, docent, 
voorzitter van de Bond van Orkest-
dirigenten) en Jacob Slagter (voor-
malig solo-hoornist van het Konink-
lijk Concertgebouw Orkest, thans 
veelgevraagd jurylid en (gast)diri-
gent) beoordeelde de twee muziek-
stukken ‘Adornia’ en ‘La Storia’.
Voor ‘Adornia’ kreeg Flora gemid-
deld 84,25 punten, volgens de ju-
ry met een overtuigend intro ge-
speeld, mooi orkestspel met een 
mooie warme klank, een genoegen 
om naar te luisteren! ‘La Storia’ werd 
geopend met een mooie fanfarek-
lank volgens de jury en gespeeld 

met een smaakvolle opzet, dit werk 
werd eveneens gewaardeerd met 
84,25 punten. Voor de twee muziek-
stukken werd gemiddeld 84,25 pun-
ten gescoord, goed voor de eerste 
prijs! In haar eindrapport was de ju-
ry unaniem enthousiast over het op-
treden van muziekvereniging Flo-
ra, de aanpak van dirigent Dick-Jan 
Veerbeek, iemand die leeft voor de 
HaFaBra, de klank en dan met name 
de bugelklank van het orkest. Muzi-
kanten en dirigent zijn heel blij met 
dit mooie resultaat.
Wilt u ook deel uit maken van dit or-
kest? Nieuwe muzikanten, ervaren 
of onervaren, jong of oud zijn van 
harte welkom. Loop eens binnen tij-
dens een repetitie. Het orkest repe-
teert op maandagavond van 20.00 
tot 22.00 uur in het clubgebouw aan 
de Wim Kandreef 1 te Kudelstaart. 

Laatste kaarten voor gezellige avond

Concert ‘Soundsation’ in 
The Beach zaterdag
Aalsmeer - Popkoor Soundsation 
onder leiding van Irma Zethof viert 
dit jaar haar eerste lustrum en dus 
tijd aanstaande zaterdag 14 novem-
ber voor een concert met een ex-
tra tintje. Het thema is Soundsa-
tion in Harmonie en dat is de re-
den dat gast tijdens dit concert de 
Aalsmeers Harmonie is met dirigent 
Maron Teerds. Een paar ‘gouwe ou-
we’ uit het repertoire van afgelopen 
5 jaar zullen ten gehore worden ge-
bracht, maar ook veel nieuwe songs. 
Met als klap op de vuurpijl een aan-
tal liederen samen met Aalsmeers 
Harmonie. De Aalsmeers Harmo-

nie zal uiteraard ook zelf een aantal 
nummers ten gehore brengen. Een 
muzikale avond, die u niet mag mis-
sen, in The Beach aan de Oostein-
derweg 247. De zaal gaat open om 
19.30 uur en de eerste tonen zullen 
vanaf 20.00 uur klinken. Na afloop 
van het concert kan nog gezellig na-
gepraat worden in de bar van The 
Beach. Kaarten zijn alleen nog ver-
krijgbaar bij de leden van het koor 
en de Aalsmeers Harmonie of bij 
de ingang van The Beach een half 
uur voor aanvang. De toegangsprijs 
is 12,50 euro en dit is inclusief een 
consumptie in de pauze.

Prachtig concert Rodion Trio
Muzikale misdaad loont!
Aalsmeer - Zondag 8 november 
bracht het Rodion Trio in de Oud-
katholieke Kerk aan een selecte 
groep een concert ten gehore dat 
de uren deed omvliegen. Het mag 
een vondst genoemd worden dat 
het jeugdige en zeer talentvolle trio 
bestaande uit: Diederik Omée (kla-
rinet), Annelies Vrieswijk (saxofoon) 
Mark Toxopeus (piano) in een deel 
van hun repertoire de misdaad als 
uitgangspunt heeft opgenomen. 
Moord, overspel en verraad blijkt 
een verrukkelijke bron voor schrij-
vers en componisten. Maar Trio Ro-
dion voegt er nog iets heel bijzon-
ders aan toe. De gecomponeer-
de stukken - ooit geschreven door 
onder andere Bach, Bizet en Liszt 
- voor stem, zijn op een ingenieu-
ze wijze door Mark Toxopeus zo ge-
arrangeerd dat de piano, klarinet en 
saxofoon de stemmen hebben over-
genomen. Woorden lijken daardoor 
overbodig geworden. Hoewel daar-
mee de vooraf gegeven uitleg van 
Diederik Omée geen recht wordt 
gedaan, want deze is geweldig. De 
spanning die hij met zijn voorgedra-
gen tekst weet op te bouwen, maakt 
het tot een waar luisterfeest. Mede 
daardoor wordt de combinatie van 
taal en klank een vorm van theater. 
Dat zij naast bekende componisten 
ook kiezen voor onbekende en ver-
geten componisten maakt het re-
pertoire er alleen maar interessan-
ter op. De Italiaanse Carlo Gesu-
aldo (1566-1613) leek het school-
voorbeeld van slechtigheid. Toen 
hij zijn vrouw en haar minnaar aan-
trof in bed, schoot hij hen beiden 
dood en vond dat hij daar volkomen 
het recht toe had. Hoe de beroem-
de en geliefde Carmen (Bizet 1838-
1875) de mannen wist te verleiden 
en misbruik van hen maakte. Diede-
rik vertelt het verhaal met zeggings-
kracht en de wijze waarop het Ro-
dion Trio de instrumenten bespeeld 
wordt Carmen een vrouw van vlees 
en bloed. Geweldig hoe de saxo-
foon en klarinet met elkaar in ‘ge-

sprek’ gaan, hoe de piano spran-
kelende tonen laat horen. Alsof je 
als toehoorder rechtstreeks getui-
ge bent van een eeuwenoud ver-
haal. Wanneer de nieuwe liefde van 
Carmen - een stierenvechter - op de 
horens van de stier genomen wordt 
en sterft - voel je dat. Kijk, als je zo 
kunt spelen dat je de tranen van de 
ex geliefde over zijn wangen ‘ziet’ 
rollen wanneer Carmen tegen hem 
zegt: ‘ik houd niet meer van jou’, ben 
je gewoon een top musicus! Twin-
tig minuten duurde het stuk van 
de volkomen vergeten componist 
Emil Reznicek (1860-1945). Ook 
hier speelt de liefde die eindigt in 
verraad en moord een rol. Hoe na 
een hevige twist - sterk en over-
tuigend gespeeld - uiteindelijk de 
schoonheid van het Siberisch land-
schap wordt vertolkt doet je bijna in 
de trein stappen om de gehoorde 
schoonheid ook in werkelijkheid te 
zien. Muzikale misdaad loont, zeker 
wanneer deze wordt vertolkt door 
het Rodion Trio! Het volgende klas-
siek KCA concert is zondag 10 ja-
nuari 2016. Pianist Erwin Rommerts 
Weerstra komt dan naar de Oudka-
tholieke Kerk. Voor meer inlichtin-
gen: 0297 329592
Janna van Zon

‘Sursum Corda’ op festival
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
7 november heeft muziekvereni-
ging Sursum Corda deelgenomen 
aan het Streekfestival in Bodegra-
ven. Daar werden twee stukken ge-
speeld die beoordeeld werden door 
een jury. De muzikanten hadden er 
zin in en vol passie werden de stuk-
ken ‘Crossroads’ en ‘Utopia’ ge-
speeld. Beide juryleden gaven het 
orkest voor hun uitvoering 78,5 pun-
ten. Het was een geslaagd optreden 
en de vereniging gaat door op de 
ingeslagen weg onder de bezielen-

de leiding van dirigente Elivera van 
Sloten. 

Oliebollenactie
Maar, eerst gaat de vereniging ko-
mend weekend weer oliebollen bak-
ken en verkopen. Vrijdag 13 novem-
ber wordt er gebakken en zijn de 
oliebollen vanaf 10.00 uur te koop. 
Nog oliebollen bestellen? Bel dan 
met 06-16128449 of reageer via fa-
cebook of de website. Een zakje met 
vijf oliebollen kost 3 euro. Voor twee 
zakken wordt 5 euro gevraagd.

Veel Sinterklaas op lokale omroep
Burgemeester Nobel te 
gast bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Komende week zal Sin-
terklaas veel te horen zijn op de lo-
kale omroep. Naast een live uit-
zending van de intocht, wordt er al 
vooraf contact met hem gezocht op 
de stoomboot. Burgemeester No-
bel zal de goedheiligman natuurlijk 
ontvangen zaterdag, maar is daar 
voor aanwezig in het programma 
‘Aalsmeer Politiek’. Het politieke pro-
gramma ‘Aalsmeer Politiek’ ontvangt 
iedere zaterdag om 12.00 uur politici 
van de diverse partijen. Deze week 
ontvangen de programmamakers 
echter een bijzondere gast: burge-
meester Jeroen Nobel. Zij zullen het 
ongetwijfeld hebben over de ver-
lenging van zijn ambtstermijnperi-
ode als waarnemend burgemeester. 
Zou hij misschien nog langer willen 
blijven? Natuurlijk wordt er ook ge-
sproken over de begroting en voor-
dat hij Sinterklaas mag verwelko-
men, zal hij ook antwoord geven op 
vragen van luisteraars. Aalsmeer-
ders kunnen hun vragen aan de 
burgemeester sturen naar studio@
radioaalsmeer.nl en de redactie zal 
deze meenemen in de uitzending.

Intocht van Sinterklaas 
Vanaf 9.00 uur is alles te horen over 
de intocht van Sinterklaas bij ‘Nou 
èn!?’ met Dennis en Kim. Naast 
het programma van de intocht en 
de nieuwste sinterklaashits, gaan 
zij ook proberen contact te leggen 
met de stoomboot voor het laatste 
nieuws. Vanaf 13.00 uur zendt Radio 
Aalsmeer live uit vanaf het Zorgcen-
trum Aelsmeer waar Sinterklaas zal 
aankomen. Het Sint-team van Radio 
Aalsmeer brengt iedereen in gezel-
lige Sinterklaas-sfeer. 

‘Vrijdagavondcafé’ 
In ‘Vrijdagavondcafé’ tussen 21.00 
en 23.00 uur is het deze week weer 
de hoogste tijd voor Marc’s Culi-
naire Kookwekker met Marc Eve-
leens van Culiworks. Om alvast in 

de stemming te komen gaat Marc 
de luisteraars meer vertellen over 
het december-snoepgoed. Ron en 
Caroline ontvangen verder Wil-
lie en Anja over het jubileumcon-
cert van Popkoor Soundsation en 
is er de bekendmaking van de win-
naar van twee kaarten voor de Re-
vue Kudelstaart. De wekelijkse Twit-
terhit staat in het teken van ‘don-
ker’, een thema dat goed past bij de-
ze tijd nu het weer vroeg donker is 
einde middag. 

Sinterklaasquiz
Ook ‘Let’s Go’ staat komende vrij-
dag geheel in het teken van de in-
tocht van Sinterklaas. Melissa komt 
langs en gaat met een aantal kin-
deren iets leuks maken voor Sin-
terklaas. Rick heeft weer een leuke 
quiz gemaakt en natuurlijk staat de-
ze helemaal in teken van de goed-
heiligman. Een leuke prijs valt er 
te winnen met ‘Raad het Sinter-
klaas geluid’. Wie weet win jij wel 
twee kaartjes voor de Sinterklaas-
voorstelling op 28 november. In het 
programma ‘Aalsmeer by Night’ is 
het na de ‘October Eighties’ deze 
maand tijd voor de ‘November Ni-
neties’! Meindert van der Zwaard 
neemt u de komende drie donder-
dagen vanaf 22.00 uur mee naar de 
jaren negentig. Suggesties en ver-
zoeknummers uit de jaren negen-
tig zijn altijd van harte welkom via: 
0297-325858 (tijdens de uitzending) 
of op Facebook. In ‘Door de Mangel’ 
is Marco den Haan maandagavond 
16 november te gast. Deze voorma-
lig eigenaar van Bon Ami en tegen-
woordig coördinator jeugdinlopen 
bij de gemeente Aalsmeer, zal van-
af 19.00 uur door de mangel worden 
gehaald door Mylène en Elbert. Ra-
dio Aalsmeer is de lokale omroep 
van Aalsmeer en omgeving. De om-
roep is te beluisteren via 105.9 FM in 
de ether, 99.0 FM op de kabel en via 
de website: www.radioaalsmeer.nl. 

Voorstellingen voor jeugd en volwassenen

‘Anthony Fokker’ twee keer 
in Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Na een succesvol tour-
nee vorig jaar is de Film- en Mu-
ziektheatervoorstelling van Thea-
ter Nomade over het leven van An-
thony Fokker op herhaling. De voor-
stellingen op vijf Nederlandse vlieg-
velden waren erg sfeervol en goed 
bezocht. Op woensdag 18 novem-
ber is deze voorstelling nu te zien in 
Crown Theater Aalsmeer. Een unie-
ke en niet te missen voorstelling 
voor iedereen die geïnteresseerd is 
in de luchtvaart en Fokker in het bij-
zonder. Ab Gietelink maakt al ruim 
dertig jaar toneelvoorstellingen en 
locatieprojecten over Nederland-
se geschiedenis, zoals Hamlet en 
Max Havelaar. Zijn laatste project 
was King’s Speech. De wervelen-
de muziek- en filmtheatervoorstel-
ling ‘Anthony Fokker’ vertelt het le-
vensverhaal van zijn onvoorstelbaar 
dramatische leven. Hoge stijgingen, 
diep vallen. Met humor, live muziek, 
originele filmbeelden, licht- en ge-
luidseffecten. Het muziekduo ‘De 
Wilde Eendt’ verzorgt op eigenzinni-
ge wijze levende muziek uit de jaren 
tien, twintig en dertig. Er gebeurt 
ontzettend veel op het podium. Het 
wordt een spektakel! Je wordt mee-
gezogen in de vooroorlogse lucht-
vaartgeschiedenis. Fokker speelde 
een cruciale rol in de mondiale ont-
wikkelingen van de vroege lucht-
vaart. Op 1 september 1911 maakte 
hij in zijn eigengebouwde ‘Spin’ het 
bekende rondje om de Haarlemse 
St. Bavo kerk. Tijdens de Eerste We-
reldoorlog werd hij in korte tijd een 
toonaangevend vliegtuigbouwer in 
Duitsland. De bekende Duitse ge-
vechtspiloot Manfred van Richtho-
ven, beter bekend als de Rode Ba-
ron, behaalde zijn overwinningen in 
een rood geverfde Fokker driedek-
ker. Bij zijn terugkeer in Nederland 

(1919) werd Anthony Fokker tijdens 
de Eerste Luchtvaart Tentoonstelling 
Amsterdam (ELTA) de held van pers 
en publiek. Zijn fabriek in Amster-
dam-Noord werd al gauw de be-
langrijkste vliegtuigenfabriek in Ne-
derland. Anthony Fokker zelf spreid-
de zijn vleugels internationaal uit 
naar Amerika. Hij werd eind jaren 
twintig de grootste vliegtuigbouwer 
ter wereld, totdat in de jaren na de 
beurscrisis van 1929 zijn bedrijven 
werden overgenomen. In de jaren 
dertig is hij de belangrijkste impor-
teur van Amerikaanse vliegtuigen in 
Europa. Hij sterft aan het begin van 
de Tweede Wereldoorlog in decem-
ber 1939. 

Twee voorstellingen
Op woensdag 18 november zijn er 
twee voorstellingen. De voorstelling 
om 15.00 uur is een verkorte ‘school’ 
versie van 65 minuten over de jon-
ge jaren, de pioniersjaren en de eer-
ste Wereldoorlog tot en met 1918. 
De voorstelling om 19.00 uur is de 
‘standaard’ voorstelling en gaat 
daarnaast ook over de jaren twintig 
en dertig. Voor meer informatie en 
het kopen van kaarten kijk op www.
crowntheateraalsmeer.nl

Rondleiding VTOC Fokker 
In de middag opent VTOC Fokker 
van 13.30 tot 14.45 uur haar deu-
ren en wordt er een rondleiding 
verzorgd. Tijdens de rondleiding bij 
VTOC Fokker krijgt u een kijkje in 
het vliegtuigonderhoud van nu en 
morgen. Voor deze rondleiding kunt 
u zich aanmelden via anthonyfok-
ker@vtoc.nl. De rondleiding is al-
leen mogelijk op vertoon van een 
toegangskaartje voor de Anthony 
Fokker voorstelling in Crown Thea-
ter Aalsmeer.

TheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertip!!!

“Het was meer dan geslaagd”
Veertiende Van Vliet-feest 
een groot succes!
Aalsmeer - House of Industry, het 
veertiende van Van Vlietfeest, is er 
weer één voor in de boeken. Wat 
een geslaagde avond. Alle bezoe-
kers hadden zich voor de gelegen-
heid uitgedost in Mad Max kledij of 
afgekeken hoe bezoekers van Bur-
ning Man eruitzagen. Maskers, hoe-
den, lasbrillen, zwarte vegen, veel 
veren, hanenkammen, schaars ge-

klede dames, prachtige make-up en 
indianentooien voerden de boven-
toon. Bij binnenkomst werd ieder-
een op de gevoelige plaat vastge-
legd door Foto de Boer en stonden 
er kleine mensen heerlijke wraps uit 
te delen van horecateam Jan Ker-
zaan. 
Drie bars waren verdeeld over de 
prachtig in stijl aangeklede loods 
en het personeel was zeer vrien-
delijk. Een groot podium met dans-
vloer in het midden en dansblokken, 
inclusief sexy danseressen, maak-
ten het dansfeest compleet. Fema-
le DJ’s Miss Smile and No Sugar 
stonden te draaien met MC Cho-
ral, saxofonist, percussie en gewel-
dige lichteffecten. Vervolgens was 
de openingsact een spektakel: Nur-
laila Karim maakte haar opwachting 
in een strijdwagen voortgetrokken 
door een Harley Davidson en zong 
nummers van onder andere Tina 

Turner en overige grote zangeres-
sen. Samen met haar zwoele danse-
ressen was het een genot om naar 
te kijken en te luisteren. Daarna gaf 
de Amsterdamse band Popgunnn 
een spetterend optreden. Er wer-
den heerlijke hapjes bereid en ge-
barbecued in een aparte hoek door 
restaurant de Jonge Heertjes en de 
biertaps vloeiden rijkelijk. 
“Het was meer dan geslaagd!” Al-
dus de organisatoren Johnny, Jac-
co, Henry, Richard, Paul, Jan, Jan, 
René en Arjan. “We willen dan ook 
iedereen bedanken voor de gewel-
dige sfeer en fantastische outfits. 

Maar tevens alle sponsors, vrijwilli-
gers en de familie van Vliet die dit 
mede hebben mogelijk gemaakt.” 
Alle feestgangers willen juist een 
dankwoord uitbrengen richting de 
super organisatie. “Hoe zij de spec-
taculaire aankleding weer hebben 
verzorgd is van het hoogste niveau. 
We kunnen niet wachten tot er een 
vijftiende Van Vlietfeest komt!”, al-
dus één van de bezoekers. Via www.
fotodeboer.nl zijn foto’s te bestellen. 
Houd de Facebookpagina van Van 
Vlietfeest tevens goed in de gaten 
voor verdere verrassingen.
Door Miranda Gommans 
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Jaap Overbeek nieuwe voorzitter
Wijkoverleg Kudelstaart: 
Pilsje in het dorpscafé
Aalsmeer - Het wijkoverleg van de 
Dorpsraad Kudelstaart stond afge-
lopen maandag 9 november onder 
leiding van een nieuwe voorzitter. 
Oud-raadslid Jaap Overbeek heeft 
aangeboden deze functie op zich 
te nemen. Dit omdat voorzitter Eline 
deze taak qua tijd niet meer op zich 
kon nemen. Ze blijft overigens wel 
lid van het bestuur. Lex heeft enige 
tijd de functie als interim waar ge-
nomen. Jaap Overbeek loopt tegen 
z’n pensioen aan en heeft wat vrije 
tijd over, zoals hij zelf vertelde. Afge-
lopen maart is hij na zeventien jaar 
gestopt met de politiek en ook dit 
geeft tijd om andere dingen te gaan 
doen. Overbeek wordt ook de nieu-
we voorzitter van de Wmo-raad. 

Geen oud en nieuw verbranding
Het eerste woord was aan welzijns-
werker Frans Huijbregts. Er komt, 
zoals het er nu voor staat, geen ver-
branding van kerstbomen en pallets 
met oud en nieuw. Het feest vorig 
jaar werd door een groep jongeren 
uit Kudelstaart zelf georganiseerd 
in samenwerking met het jongeren-
werk. Deze jeugd heeft de leeftijd 
van achttien jaar bereikt en heeft 
te kennen gegeven elders te gaan 
feesten. Een nieuwe groep jonge-
ren heeft zich nog niet gemeld. Van-
uit enkele reacties van aanwezigen 
bleek dat de zorg qua vernieling en 
schade groot is. De hoop werd uit-
gesproken wel een feest te organi-
seren, maar Huijbregts benadruk-
te dat het jongerenwerk alleen kan 
motiveren, de organisatie is aan de 
jongeren zelf. De vinger wordt aan 
de pols gehouden in deze.

Pinautomaat verplaatst
Goed nieuws is er te melden over de 
pinautomaat. Deze gaat op de hui-
dige plaats verdwijnen in verband 
met de uitbreidingsplannen van de 
supermarkt, maar er komt een nieu-
we unit in de buurt van de drank-
winkel. Geld trekken blijft dus ook in 
Kudelstaart dag en nacht mogelijk. 
En er is nog meer positief nieuws te 
melden. De kroeg op de hoek Ku-
delstaartseweg met het Robend 
gaat er definitief komen. De nieu-
we eigenaar spreekt overigens lie-
ver van een dorpscafé en begrijpe-

lijk. De horecagelegenheid wordt 
300 vierkante meter groot en krijgt 
vier bovenwoningen. Aan de ach-
terkant komen achttien parkeer-
plaatsen. In het eerste kwartaal van 
2016 start de bouw. “De tijd is nabij 
dat we met elkaar een pilsje kunnen 
gaan drinken”, aldus een enthousi-
aste Overbeek. 
Niet iedereen was zo blij. Uit het pu-
bliek kwam de vraag hoeveel men-
sen in Kudelstaart er op een dorps-
café zitten te wachten en de in-
frastructuur bleek bij een bewo-
ner nog een pijnpunt. De behoefte 
is gepeild, zo mengde raadslid Ep-
po Buskermolen van het CDA zich 
in het gesprek. Er is enkele jaren ge-
leden een enquête gehouden onder 
de inwoners met onder andere de 
vraag wat Kudelstaarters het meest 
missen. Een café werd met stip op 1 
gezet, op 2 een tweede supermarkt 
(voorlopig niet in zicht) en op 3 een 
viswinkel. 

Nieuwbouw Herenweg
Aan de orde tot slot kwam ook de 
voorgenomen nieuwbouw aan de 
Herenweg. Bij nummer 61 kunnen 
twee woningen in het lint gebouwd 
worden en op nummer 99, de plek 
van de oude boerderij, een zorg-
complex met drie appartementen 
aan de weg. 
Er gaat in het voorjaar of in de zo-
mer een dorpsschouw gemaakt 
worden. De aanwezigen hebben 
diverse punten van ergernis qua 
groen (onderhoud) en grijs (drukte 
bij brede school) voorgedragen. Het 
wijkoverleg werd besloten met een 
enthousiast verhaal van sportcoach 
Tom Schutte. Als het aan hem ligt 
gaat heel Kudelstaart aan de wan-
del. Voor andere sportwensen van 
jong en oud staat hij ook open en 
wil hij zich sterk maken. Voor wie di-
rect aan de conditie wil gaan wer-
ken. Elke maandag om 9.00 uur start 
vanaf de fysiotherapiepraktijk aan 
de Kudelstaartseweg een wandel-
groep. Er wordt ongeveer een uur 
gelopen en aansluiten mag na be-
taling van 2 euro. Even voor tien uur 
werd het wijkoverleg besloten en 
werd de mogelijkheid geboden om 
nog een drankje met elkaar te drin-
ken ter afsluiting.

Van links naar rechts: Henno, Jan (25 jaar), burgemeester Jeroen, Rob (parel) 
en Bob (12,5 jaar). Foto: www.kicksfotos.nl

Drie jubilarissen en ‘parel’ 
bij Brandweer Aalsmeer 
Aalsmeer - Vrijdagavond 6 novem-
ber is de jaarlijkse korpsavond van 
de brandweer Aalsmeer gehouden. 
De enige avond in het jaar dat de 
partners ook welkom zijn in de kan-
tine van de kazerne aan de Zwar-
teweg. Het was een gezellige avond 
met een officieel tintje. Burgemees-
ter Jeroen Nobel heeft aan diverse 
leden van het vrijwillige korps di-
ploma’s en certificaten uitgereikt 
voor gedane opleidingen. Ook zijn 
drie jubilarissen door hem in het 
zonnetje gezet. Bob van der Laar-
se zet zich alweer 12,5 jaar voor een 
brandveilig Aalsmeer en werd hier-
voor gehuldigd. Dubbel zo lang, 25 
jaar, zijn Henno Achterberg en Jan 
Kersten actief voor de brandweer in 
Aalsmeer. Hulde ook voor deze twee 
heren, die eveneens beloond zijn 
met een eremedaille.

Brandweer parel
En er is een bijzondere onderschei-
ding uitgereikt. Rob Pommerel is 
beloond met de ‘brandweer parel’ 
vanwege zijn uitzonderlijke inzet 
voor een brandveilig leven. Rob is 
de man die zich onder andere sterk 
maakt om brand in huis te voorko-
men. Hij geeft hierover voorlichting 
op scholen, tijdens bijeenkomsten 
voor ouderen en tijdens gezamen-
lijke acties met de politie en de ge-
meente. Brandmelders zijn het eer-

ste item dat hij aanraadt om in huis 
te nemen.

Diploma’s en certificaten
Het certificaat voor onderhoud adem-
beschermende middelen is uitgereikt 
aan Martin Bolders, Marco Boothof, 
Howard Maarsen en Andrew Pom-
merel. Menno Booij en Andrew Pom-
merel zijn bevorderd tot bevelvoerder, 
Kim Brouwer heeft de aanstelling in 
vaste dienst gekregen, Marcel Brou-
wer mag zich nu oefenleider noemen 
en Herman Jongkind, Bart Koelewijn, 
Justin Meuleman en Dominik Roh-
mann hebben de aanstelling bij wij-
ze van proef gekregen. Het diploma 
voor instructeur is behaald door Jan 
Kersten en Youri Kersloot. Bevorderd 
tot Manschap A zijn Nick Kolkman, 
Tom Kolkman en Dennis Sterk. Den-
nis heeft afgelopen jaar ook met suc-
ces de modules brandwacht vlieg-
tuigbrandbestrijding en functiona-
ris meldkamer afgerond. Marc Na-
ber mag zich nu leerwerkplek bege-
leider noemen en het diploma HOVD 
mocht Wilfred van Randwijk in ont-
vangst nemen. Het moge duidelijk 
zijn. De vrijwillige brandweerlieden 
van het korps Aalsmeer blijven zich 
actief verder ontwikkelen en specia-
liseren. Allemaal gefeliciteerd met de 
behaalde diploma’s en certificaten. 
Het geeft inwoners in ieder geval een 
veilig(er) gevoel!

Officieel moment vrijdag 20 november

‘De Oude Veiling’ gaat 
gedeeltelijk weer open!
Aalsmeer - Vanaf vrijdag 20 no-
vember gaat De Oude Veiling in de 
Marktstraat weer gedeeltelijk open. 
Vooruitlopend op een definitieve in-
vulling wordt het pand geschikt ge-
maakt voor verhuur voor met name 
cultureel-maatschappelijke en edu-
catieve doeleinden. Ook komt er 
een wekelijkse vrijdagmiddagborrel 
en gaan er in het weekend regelma-
tig activiteiten plaatsvinden.

Huiskamer van Aalsmeer
De Oude Veiling is een markant 
en bijzonder pand met historische 
waarde voor Aalsmeer. Eerder dit 
jaar heeft de gemeente het pand 
aangekocht met het doel De Oude 
Veiling (weer) een invulling te geven 
op sociaal, cultureel, educatief en/
of maatschappelijk vlak. De histo-
rie als bloemenveiling, verenigings-
gebouw en meer recent als hore-
cagelegenheid met culturele activi-
teiten heeft er voor gezorgd dat ve-
len het gebouw ooit bezochten en er 
een band mee hebben. Dit vond zijn 
weerklank in het haalbaarheidson-
derzoek dat de gemeente in de eer-
ste helft van 2015 liet uitvoeren. Or-
ganisaties en verenigingen zien De 
Oude Veiling graag als een soort 
‘huiskamer van Aalsmeer’. Een toe-
gankelijke plek, waar jong en oud 
terecht kunnen voor uiteenlopende 
activiteiten. Dit is dan ook een be-
langrijk uitgangspunt bij het toe-
komstplan voor deze locatie. In lijn 
met de aanbevelingen is een kern-
groep samengesteld, bestaande uit 
Ons Tweede Thuis, de AM-groep, 
Bibliotheek Amstelland, ESA en de 
Gemeente. In de loop van 2016 zal 
de kerngroep, zoveel mogelijk in sa-
menwerking met andere partijen, 
een toekomstplan presenteren dat 
de basis vormt voor de bestemming 
van De Oude Veiling.
Vooruitlopend op een definitieve in-
vulling is het beheer van het ge-

bouw voorlopig ondergebracht bij 
ESA (Exploitatie Sportaccommo-
daties Aalsmeer). ESA beheert in 
Aalsmeer ook de sporthallen, het 
zwembad, buitensportcomplexen, 
gymzalen en Fort Kudelstaart. On-
der beheer van ESA wordt De Ou-
de Veiling binnenkort weer open-
gesteld voor publiek. Dit voorkomt 
achteruitgang van het pand en geeft 
de mogelijkheid om enig onderhoud 
te plegen. 

Diverse ruimtes
Misschien nog belangrijker is dat er 
weer leven komt in De Oude Veiling 
en dat verenigingen en organisaties 
uit Aalsmeer en omstreken voor hun 
activiteiten gebruik kunnen maken 
van de diverse ruimtes in het ge-
bouw. In eerste instantie gaat het 
om verhuur van de beneden- en bo-
venruimtes. Bijvoorbeeld voor ver-
gaderingen, lezingen, bijeenkom-
sten, concerten, voorstellingen, oe-
fenruimte, tentoonstellingen en an-
dere cultureel-maatschappelijke 
en educatieve activiteiten. Er komt 
vooralsnog geen uitgebreid restau-
rant in De Oude Veiling. Wel is het 
mogelijk om (via ESA) catering in te 
zetten. Ook worden er in het week-
end regelmatig activiteiten georga-
niseerd en komt er een wekelijkse 
vrijdagmiddagborrel. Meer informa-
tie over het programma volgt bin-
nenkort. 

Open Huis
Vrijdag 20 november is er van 16.00 
tot 20.00 uur Open Huis. Om 17.00 
uur is er een officieel moment om de 
heropening in te luiden. Omwonen-
den van het gebouw worden uitge-
nodigd per brief, maar ook potentië-
le gebruikers en andere belangstel-
lenden zijn van harte welkom. Meer 
informatie is te vinden op www.de-
oudeveiling.nl en op Facebook en 
Twitter.

Top comedian Adam Bloom
Comedy Club Aalsmeer 
vanavond van start
Aalsmeer - Echte Aalsmeerders zal 
het niet ontgaan zijn. Aalsmeer heeft 
sinds vorig seizoen zijn eigen come-
dy club. Er kan weer gelachen wor-
den, sinds de komst van Badaboom. 
Vanavond, donderdag 12 november, 
gaat het nieuwe seizoen beginnen 
en voor de opening hebben de jon-
gens van Comedy Club Badaboom 
de Britse top comedian Adam Bloom 
weten te strikken. Adam Bloom zat 
onder andere in BBC programma’s 
als ‘Mock The Week’ en ‘Never mind 
the Buzzcocks’ en werd onlangs nog 
door Ricky Gervais getipt als zijn fa-
voriete comedian. Er waait al een 
tijdje een frisse wind door de Stu-
dio’s Aalsmeer. Wie binnen loopt 
merkt gelijk een nieuw elan. Één 
van die nieuwe elementen is Bada-
boom. Badaboom is opgezet door 
comedians Menno Stam en Wil-
ko Terwijn en is een comedy bedrijf 
gevestigd in Aalsmeer. Ze runnen 
met badaboom.tv dé comedy web-
site van Nederland en bouwen ge-
staag aan hun fanbase met het Ba-

daboom youtube kanaal. Als we bin-
nenkomen in hun studio is het een 
gezellige drukte. Er zijn opnames 
voor een aantal Sinterklaas sket-
ches aan de gang en we komen ge-
lijk een aantal bekende koppen te-
gen. Oud Lama Arie Koomen heeft 
een Sinterklaaspak aan en wil best 
wat zeggen over Badaboom, mits ik 
op zijn schoot kom zitten natuurlijk. 
Het is duidelijk, bij Badaboom spat 
het plezier er van af. Het afgelopen 
seizoen was Arie Koomen één van 
de smaakmakers in de nieuwe co-
medy club en dus de perfecte kandi-
daat om aan de tand te voelen over 
optreden in Aalsmeer. Arie Koomen: 
‘Zonder gekkigheid, dit is de mooiste 
comedy club van Nederland. Ik denk 
dat weinig Aalsmeerders weten wat 
voor unieke plek ze hier hebben. De-
ze club is oorspronkelijk ontworpen 
door Joop van de Ende als stand-up 
club. Dit is zoals een club hoort te 
zijn. Zoals je die in New York en Lon-
don tegenkomt. Dit is precies wat je 
wilt als stand-up comedian. Mensen 

Kinderburgemeester onthult 
hondenbord ‘Samen plezier’
Aalsmeer - Het was de bedoe-
ling dat afgelopen maandag kin-
derburgemeester Vince Boom op 
het speelveld van de Snoekbaars-
straat het hondenbord ‘Samen ple-
zier’ zou onthullen. Het regenach-
tige weer gooide echter roet in het 
eten, zodat de ‘onthulling’ symbo-
lisch plaatsvond bij Buitenschool-
se Opvang Partou. In aanwezig-
heid van 40 kinderen van Partou, 
clown Hokipoki en wethouder Gert-
jan van der Hoeven verklaarde Vin-
ce het bord ‘Samen plezier’ officieel 
in gebruik genomen. Met het bord 
worden hondenbezitters erop geat-
tendeerd dat het verplicht is om al-
tijd de hondenpoep op te ruimen 
en buiten de aangewezen losloop-
gebieden hun hond aangelijnd te 
houden. Het bord geeft ook aan dat 
honden (ook als ze zijn aangelijnd) 
niet zijn toegestaan op kinderspeel-
plaatsen, speelweiden, schoolplei-
nen en sportvelden. Dit geldt voor 
de hele gemeente.
Met de komst van het hondenbord 
‘Samen plezier’ die op zogenaam-
de hotspots geplaatst gaan worden, 
gaan de paaltjes met ‘verboden voor 
honden’ door de gemeente wegge-
haald worden. De paaltjes zijn niet 
langer nodig nu de algemene regels 
bekend zijn. 
Vince Boom: “Ik ben blij dat het 
bord er nu is en dat iedereen kan 
lezen hoe we samen voor een 

schoon Aalsmeer kunnen zorgen. 
Daar heeft iedereen plezier van. Ik 
ben gek op honden maar vind het 
wel heel vies als er hondenpoep op 
straat of op voetbalveldjes ligt.”
De hondenborden ‘Samen plezier’ 
worden op afwisselende locaties 
geplaatst. Ze worden in eerste in-
stantie opgehangen bij twee loca-
ties waar relatief veel klachten bin-
nenkomen over hondenoverlast; dit 
zijn de Snoekbaarsstraat en bij het 
Surfeiland. Bewoners worden opge-
roepen om overlast van honden en 
hondenpoep te blijven melden via 
het servicepunt 0297-387575 of via 
info@aalsmeer.nl. De gemeente kan 
op basis van de meldingen namelijk 
gerichte controles en handhaving 
uitvoeren én het kan een reden zijn 
om het hondenbord daar tijdelijk op 
te hangen.
Uit de recente gemeentepeiling 
blijkt helaas nog steeds dat hon-
denpoep in de openbare ruimte 
door veel Aalsmeerders als over-
last wordt ervaren. Maar liefst 30% 
van de ondervraagden geeft aan 
vaak overlast te ervaren van hon-
denpoep. Ook bij de wijkoverleggen 
komt het thema hondenoverlast re-
gelmatig terug op de agenda. Daar 
staat tegenover dat bij recente extra 
controles door de toezichthouders 
van de gemeente is geconstateerd 
dat hondenbezitters de regels rede-
lijk goed naleven.

zitten als het ware op bij je schoot. Ik 
ben blij dat die boys van Badaboom 
deze club een nieuw leven heb-
ben ingeblazen. Het zijn van dat be-
treft echte comedy liefhebbers, dat 
zie alleen al aan de acts die ze boe-
ken.’ Terwijl Arie als Sinterklaas ver-
der moet krijgen we nog een korte 
rondleiding door de club. Arie had 
gelijk. Het rode velours, het ronde 
podium, de kleine tafeltjes en de bar 
onopvallend achter in de zaal. Alles 

ademt hier comedy. Het beloofd een 
mooi seizoen te gaan worden. Met 
fantastische comedians als Adam 
Bloom, Raoul Heertje, Max van der 
Burg, Stefan Pop, Rayen Panday en 
vele anderen. De shows van Bada-
boom Comedyclub Aalsmeer vin-
den dit seizoen plaats op 12 no-
vember, 17 december, 18 februari, 
24 maart en 28 april. Aanvang 20.30 
uur. Voorverkoop: 11,50 euro. Deur 
15 euro. Inclusief gratis parkeren 

Spil plusavond over laatste 
bijbelboek Openbaring
Kudelstaart - Het laatste boek van 
de bijbel, Openbaring, is ongetwij-
feld het meest bijzondere boek in 
de bijbel. Het is echter ook één van 
de meest lastige boeken om goed te 
begrijpen. Om dit lastige boek dich-
ter bij de moderne lezer te brengen 
zal het tijdens de Spil plusavond van 
de SOW Gemeente Kudelstaart op 
zondagavond 15 november van be-
gin tot eind worden voorgelezen. 
Maar niet zo maar! Het zal worden 
gelezen door meerdere personen 
en worden ondersteund door een 
uitgebreide Power Point Presenta-
tie (met daarin allerlei dia’s die la-
ten zien wat er verteld wordt), ge-
luidsfragmenten en achtergrond-
muziek. Het voorlezen duurt onge-
veer anderhalf uur. Na afloop is er 
ruimte voor koffie en thee en is er 
de gelegenheid om vragen te stel-
len. Wilt u een unieke en bijzondere 
Ontmoeting met Openbaring? Dan 
bent u hierbij van harte uitgenodigd 
om deze avond bij te wonen. De toe-
gang is gratis (wel collecte). 
Voor wie zich hierna verder wil ver-

diepen in dit boeiende boek bestaat 
er de mogelijkheid om deel te ne-
men aan een serie van vijf studie 
avonden. U kunt zich na afloop hier-
voor opgeven bij Werner Knol. Tij-
dens deze avonden worden niet 
alleen de verschillende visies be-
handeld, maar bijvoorbeeld ook de 
structuur, de sociale achtergrond en 
het doel van het boek. Dit onderwijs 
wordt gegeven aan de hand van 
twee studieboeken die u kunt kopen 
en/of kunt downloaden via de web-
site. Het onderwijs zal worden gege-
ven in december en januari. De spe-
cifieke data en de locatie zijn afhan-
kelijk van het aantal deelnemers.
De Spil plusavond over de Open-
baring is zondag 15 november van 
19.30 tot 22.00 uur, wordt georgani-
seerd door de interkerkelijke huis-
kring ‘Alpha Groei Groep’ en is in het 
kerkelijk centrum aan de Spilstraat 
5. Inloop vanaf ongeveer 19.15 uur.
Meer informatie via teacher@tea-
cheronthetower.com of kijk op de 
website: www.teacheronthetower.
com

Opening met heuse veiling
Verkoopexpositie kinder-
kunst uit Wit-Rusland
Aalsmeer - Van 13 november tot 
15 januari vindt de verkoopexposi-
tie van stichting ‘Tsjernina voor kin-
deren van Tsjernobyl’ plaats bij Cul-
tuurpunt Aalsmeer op de boven-
verdieping van de bibliotheek aan 
de markstraat 19a . In dit humani-
taire project werkt de stichting, die 
al ruim 24 jaar actief is, samen met 
kinderen uit Wit-Rusland en Rus-
land om hun lot te verbeteren in de 
nog altijd radioactieve gebieden die 
in 1986 werden getroffen door de 
Tsjernobylramp. De vrij toegankelij-
ke opening van deze expositie vindt 
plaats op vrijdag 13 november om 
14.00 met een heuse veiling onder 
leiding van professor Tellegen. 
De exposerende Kinderen (5-16 jaar) 
studeren op kinderkunstscholen en 
hun beste werken stellen ze ter be-
schikking voor verkoopexposities en 
veilingen die de stichting door heel 
Nederland organiseert. Aan het pro-
ject werken elf kinderkunst scholen 
uit (Wit-) Rusland mee. Ruim 2000 
kinderen participeren in dit project. 
Een groot deel van deze leerlingen 
is door dit project geïnspireerd ge-
raakt en gaat verder met het maken 
van kunst op de Hogere Kunstaca-
demie. De Stichting Tsjernina heeft 
meer dan 100 exposities in Neder-
land en 2 in Japan georganiseerd, 

waaronder een aantal exposities in 
Aalsmeer. Dit is het eerste jaar dat 
het Cultuurpunt Aalsmeer de huis-
vesting van de expositie voor haar 
rekening neemt. De opbrengst van 
de expositie wordt onder meer ge-
bruikt om armlastige leerlingen fi-
nancieel te steunen tijdens hun stu-
die, voor hulp aan kinderkunstscho-
len en voor de aanschaf van medi-
cijnen en materialen voor zieken-
huis in Mogilov (1100 bedden) in het 
Tsjernobyl-gebied. Belangstellenden 
worden van harte uitgenodigd om 
de expositie en de opening in de bi-
bliotheek te bezoeken. 
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Lunch en creatief 
in de Oost-Inn

Aalsmeer - Op woensdag 18 no-
vember is er van 9.30 tot 11.30 uur 
weer inloop en ontmoeting in de 
Oost-Inn. Van 12.00 tot 13.00 uur 
is er gelegenheid om samen ge-

Italië in Open Hof keuken
Aalsmeer - Op vrijdag 20 novem-
ber om 18.00 uur wordt er weer een 
maaltijd geserveerd in het Baken in 
de Sportlaan 86. Op het menu van 
de Open Hof keuken staat een Ita-
liaanse maaltijd. De kosten bedra-
gen 4.50 euro. Vanaf 17.45 uur is de 
deur open en de maaltijd eindigt om 
ongeveer 20.00 uur. Het doel van de 

Open Hof Keuken is ontmoeten en 
deze gezellige en smakelijke acti-
viteit is voor iedereen toeganke-
lijk. Opgeven kan via email: diaco-
nie@pgaalsmeer.nl of telefonisch 
op het nummer van de diaconie: 06-
41700923 tot zondag 15 november. 
Iedereen, alle leeftijden, is van har-
te welkom.

Jean-Pierre Geelen in Boekhuis
Lezing ‘Blijf overeind in 
dagelijkse beeldenstorm’
Aalsmeer - Televisiekijken: We 
doen het al 65 jaar, maar niemand 
heeft het ooit geleerd. Het kast-
je staat dagelijks aan, vaker en lan-
ger dan ooit. Wat zien we eigenlijk 
echt? Wat zien we niet? Hoe kijken 
wij naar televisie en hoe kijkt televi-
sie naar ons? Nu televisie in Neder-
land de pensioengerechtigde leeftijd 
bereikt heeft, is het tijd voor een te-
rugblik. Jean-Pierre Geelen was de 
voorbije zeven jaar tv-criticus voor 
de Volkskrant. In zijn boek ‘Zelf tv-
kijken’ maakt hij de balans op, in de 
van hem bekende prikkelende en 
ironische stijl. Wat heeft het medi-
um ons gebracht? Hoe ontwikkelt 
het zich? Hoe kijkt de criticus? Dit 
boek (géén verzameling columns!) 
gaat over help-tv en hypes, over dra-
ma’s en dramadrang, over typische 
televisietaal, over ego’s, roem en re-
putaties. Vrijdag 27 november geeft 
Jean-Pierre Geelen een lezing in het 
Boekhuis in de, Zijdstraat 12 in het 
Centrum. Kom ook! Aanvang: 20.00 

uur. Entree: 7,50 euro inclusief koffie, 
thee of fris. Reserveren is vanaf he-
den mogelijk via boekhuis@boeken-
hof.nl, 0297-324454 of in de winkel.

Jean-Pierre Geelen komt lezing ge-
ven. Foto: Bart Muhl

Rijsenhout zingt 
in Lichtbaken

Rijsenhout - Zondag 15 november 
staat er weer een mooie zangdienst 
gepland in het Lichtbaken in Rijsen-
hout. Deze diensten wordt met re-
gelmaat georganiseerd. Houden u 
en jij van zingen of luisteren? Kom 
dan zondag naar deze mooie dienst. 
De begeleiding van de muziek is 

Woensdag rondleiding in gemeentehuis

Kijkje in de keuken van 
schilder Bob v/d Heuvel
Aalsmeer - Wie een kijkje wil ne-
men in de ‘keuken’ van Bob van den 
Heuvel is woensdag 18 november - 
aanvang 20.00 uur - van harte uit-
genodigd om samen met de kunste-
naar zijn in het gemeentehuis ten-
toongestelde schilderijen te komen 
bekijken. U zult smullen van de ver-
halen die u krijgt opgediend even-
als van de oogstrelende ‘gerech-
ten’ die door zijn penseelstreken tot 
stand zijn gekomen. Na afloop krijgt 
u tevens de gelegenheid het Huis-
kamermuseum te bezoeken waar u 

nog eens kunt nagenieten van het 
voorafgaande genuttigde. Iedereen 
is van harte uitgenodigd om bij de-
ze lezing aanwezig te zijn. Wel een 
vriendelijk verzoek om u van te vo-
ren voor deze (gratis) lezing/rond-
leiding aan te melden. Dit kan digi-
taal via: www.huiskamermuseum.nl 
of telefonisch 06-12922954.
De exposite van Bob in het gemeen-
tehuis duurt nog tot begin janua-
ri 2016. Bob is in Aalsmeer bekend 
als bloemist en sinds enkele jaren 
ook als kunstenaar. Het grote aan-
tal geëxposeerde schilderijen heeft 
verschillende thema’s zoals poelge-
zichten, waarvan enkele met de wa-
tertoren, koeien en portretten.

Actief schilder
Pas ruim een jaar is Bob van den 
Heuvel actief als schilder, maar toch 
was zijn werk wel al te bewonderen 
op de kunstroute van 2014. Bob is 
begonnen met het schilderen van 
poelgezichten en daarna heeft hij 
zich toegelegd op het schilderen 
van glas. Het volgende thema was 
het schilderen van koeien, waarbij 
vooral de zachte koeienogen opval-
len. De laatste tijd legt Bob zich toe 
op het schilderen van grote zwart/
wit portretten, deze zijn ook te be-
wonderen in het gemeentehuis.

Toneelvoorstelling door De Rijzenspelers
Spetterend: ‘Alles voor de tuin’
Rijsenhout - Een spetterende pre-
mière kreeg het publiek zaterdag-
avond 7 november in De Reede 
van toneelvereniging De Rijzenspe-
lers. Het stuk ‘Alles voor de tuin’ van 
Edward Albee werd ten tonele ge-
bracht. Al bij het open gaan van het 
doek werd het publiek verras door 
een schitterend en effectief decor. 
In ‘Alles voor de tuin’ draait het al-
lemaal om geld. Maakt geld geluk-
kig? De hoofdrolspelers Jenny en 
Richard, uitstekend neergezet door 
Brigitte Mes en Remco Brand, ma-
ken zich zorgen. Status en ego 
speelt een grote rol in hun leven. Ze 
wonen in een peperduur huis, zijn 
lid van een exclusieve club, maar 
aan het ultieme geluk ontbreekt nog 
een motormaaier, een broeikas en 
een tweede auto. Jenny wil wel een 
baantje, maar dat is Richard z’n eer 
te na, zijn vrouw hoort thuis te zijn. 
Af en toe valt er een excentrieke 
buurman binnen, Jack (een mooie 
rol van Evert van Putten). Hij wil ook 
meedenken over een oplossing voor 
de financiën van zijn buren. Me-
vrouw Spencer komt langs (leuke 
rol van Marianne Arendse). Zij is 
eigenaresse van een exclusief bor-
deel en biedt Jenny een baan aan 
en een flink bedrag aan cash geld. 
Jenny raakt hierdoor helemaal in de 
war, gaat uiteindelijk door de knieën 

en neemt het aanbod aan. Intussen 
komt zoon Rogier (Robert Arend-
se), die op een dure kostschool zit, 
thuis en kijkt de bezigheden van 
zijn ouders met lede ogen aan en 
denkt het zijne ervan. Richard ont-
dekt de bijverdienste van zijn vrouw 
en wordt razend. Een wanhopige 
poging van Jenny om een groots 
tuinfeest te geven voor hun ’vrien-
den’ Brenda (Ingrid Eekhoff), Louise 
(Wietske Pet) en Cynthia (Margaret 
Vreken). De dames staan stijf van 
de botox en hun echtgenoten Chris 
(Arjo Lanzer), Gilbert (Peter Maar-
sen) en Perry (Maarten van Kessel), 
die hoofdzakelijk geïnteresseerd 
zijn in dure whisky, dreigt te misluk-
ken. Als buurman Jack, flink onder 
invloed van alcohol, ook nog binnen 
valt, barst de bom. Nieuwsgierig ge-
worden hoe dit afloopt? 

Vrijdag en zaterdag weer
Aanstaande vrijdag 13 en zaterdag 
14 november wordt ‘Alles voor de 
tuin’ nogmaals op de planken ge-
zet. Kaarten zijn verkrijgbaar via de 
website www.rijzenspelers.nl, tele-
fonisch via 0297-327840 of, indien 
nog voorradig, bij de kassa op de 
speelavonden in dorpshuis De Ree-
de aan de Schouwstraat. 

Door Anneke Eveleens-de Jonge

Less is More...
Reint Baarda weet huis en 
mens te betoveren
Aalsmeer - Donderdag 19 novem-
ber van 17.00 tot 19.00 uur wordt bij 
makelaar Karin Eveleens de ten-
toonstelling geopend van Reint 
Baarda. Al heel wat nieuwsgieri-
gen zijn de afgelopen week komen 
kijken en de reacties zijn meer dan 
vleiend. “Dat wat ik voor mij zie er-
vaar ik als drie dimensionaal. Hoe 
krijgt hij dat op het platte vlak voor 
elkaar?” Reint zal ongetwijfeld bij 
deze vraag minzaam glimlachen. 
Het spel dat hij speelt met de tech-
niek weet hij telkens te winnen. Als 
hij al het antwoord geeft zal dat zijn: 
“Kijk en ervaar” Zo simpel is het! 
Reint eist niets maar daagt wel uit. 
Zijn onderwerp: het fotograferen 
van huizen, leent zich perfect voor 
de plaats waar de foto’s de komen-
de maanden worden geëxposeerd. 
Maar er is meer! Hij toont het am-
bacht van weleer dat wordt gecom-
bineerd met de mogelijkheden van 
nu. Noem het de toegevoegde waar-
de - een niet te benoemen waarde - 
Zie het als magie! Zijn werk is ook 
voor degenen die weinig van fo-
toshoppen moeten hebben onge-

looflijk fascinerend. Het is een ab-
solute aanrader om de tijd te nemen 
het werk te bekijken. Wat doet foto-
graaf Reint nu precies, waarom on-
derscheid zijn werk zich totaal van 
zijn collegae? Hij gaat een avontuur 
aan waarbij hij de kijker laat zien 
dat weglaten ook juist iets kan toe-
voegen, waardoor minuscule details 
gaan schitteren. Reint is een mees-
ter in het weglaten. Het antwoord is 
simpel: Less is More. Eenvoud wordt 
schoonheid.

Aalsmeer panden 
Rein speurt in Aalsmeer (en ook 
daar buiten) naar huizen met de no-
dige ‘tierelantijntjes’ die het huis ka-
rakter en iets eigens geven. Door 
het huis geheel los van de omge-
ving te maken en veel van de ver-
sierselen te laten verdwijnen of te 
vereenvoudigen krijgt het huis een 
andere status. Het frappante is dat 
het huis er niet minder spannend of 
onopvallender wordt. Integendeel. 
Het worden statige panden met een 
grandeur waar je U tegen zegt.
Janna van Zon 

Verkoop vliegtuigmodellen 
en boeken in Crash Museum
Aalsmeerderbrug - Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-’45 organiseert op zaterdag 14 
november een boeken- en vliegtuig-
modellenverkoop. Nieuwe en twee-
dehands boeken en modellen wor-
den deze dag voor een aantrekkelij-
ke prijs of met korting aangeboden.
De prijzen beginnen al vanaf 1 eu-
ro. De opbrengst komt ten goede 
aan het werk van het museum. Het 
museum is deze dag geopend van 
11.00 tot 16.00 uur. Vliegtuigmodel-
len, modern en historisch die aan 
Crash zijn geschonken, maar die 
niet opgenomen kunnen worden in 
de collectie, worden te koop aange-
boden. Het betreft verschillende ca-
tegorieën: ongebouwde modellen 
(voor de kenner bouwkits), gebouw-
de modellen en kant en klare mo-
dellen. Er zijn vooral veel gebouw-

de modellen voor zeer aantrekkelij-
ke prijzen te koop.
Crash krijgt vaak boekencollec-
ties aangeboden. Boeken die geen 
plaats krijgen in de bibliotheek, 
worden te koop aangeboden. Het 
gaat om historische boeken, maar 
ook om oorlogsromans. Crash heeft 
tevens een bescheiden winkeltje 
waarin nieuwe boeken en DVD‘s 
over de Tweede Wereldoorlog en het 
verzet te vinden zijn. Deze nieuwe 
boeken worden tijdens deze speci-
ale verkoopdag met korting aange-
boden. 
Het Crash museum is gevestigd 
aan de Aalsmeerderdijk 460 in 
Aalsmeerderbrug. Voor meer infor-
matie over de collectie van het mu-
seum en het werk van de Stichting 
kan gekeken worden op de website 
www.crash40-45.nl.

Werkdag Thamen voor 
OTT en KDC Lotusbloem
Aalsmeer - De werkdag op scho-
lengemeenschap Thamen heeft een 
bedrag opgeleverd van maar liefst 
7.352,39 euro. De opbrengst komt 
volledig ten goede aan Ons Twee-
de Thuis en KDC De Lotusbloem in 
Aalsmeer. Op maandagmiddag 2 
november hebben twee leerlingen 
van het Thamen College in Uithoorn 
de cheque overhandigd aan Maria 
Hoekstra. Kinderdagcentrum De Lo-
tusbloem is een behandelcentrum 
voor kinderen van 0 tot 18 jaar die 
een (vermoeden van) een ontwik-
kelingsachterstand, of een verstan-
delijke, zintuiglijke en/of meervou-
dige handicap hebben. Ieder kind 
heeft in het kinderdagcentrum een 
eigen dagprogramma, individueel 
en met de groep. Die groepen be-
staan uit maximaal 8 kinderen. De 
Lotusbloem kan hele of halve dagen 
bezocht wordenl. De Lotusbloem is 

volledig rolstoeltoegankelijk. In het 
KDC is altijd begeleiding aanwezig. 
Ook werken er een gedragsdeskun-
dige, een gespecialiseerde arts, fy-
siotherapeut, ergotherapeut, een 
logopedist en een spelbegeleider. 
Voor de kinderen is er ook nog een 
inpandig zwembad, een gymzaal en 
een snoezelruimte. 
De cheque is overhandigd door Ta-
mara van Lingen en Priscilla Vers-
leijen, die de beroepsgerichte leer-
weg verzorging volgen. Samen met 
alle andere leerlingen van de school 
hebben ze op de werkdag ruim 7.300 
euro bij elkaar verdiend en het hele 
bedrag gaat naar de Lotusbloem. 
Met de opbrengst gaat de Lotus-
bloem allerlei speeltoestellen en an-
dere materialen aanschaffen, die 
gebruikt worden voor de kinderen, 
zoals een schommel, een huisje en 
allerlei speciale toestellen.

Foto: www.kicksfotos.nl

Tentoonstelling AKPV goed bezocht
Mooiste Hangoor-dwerg 
van jeugdlid Jesse
Aalsmeer - De jaarlijkse tentoon-
stelling van de Aalsmeers Konij-
nen- en Pluimvee Vrienden is weer 
een succes geweest. Ruim 200 die-
ren waren te bezichtigen in het 
technieklokaal van het Wellantcol-
lege in de Linnaeuslaan. Met gro-
te regelmaat waren er bezoekers 
tussen de kooien. Alle dieren zijn 
gekeurd door deskundige keur-
meesters. Het fraaiste konijn is een 
Klein Lotharinger met de kleur Isa-
bella van de heer Visser uit Woer-
den. Bij de jeugdleden is Jense van 
Bruggen uit Aalsmeer winnaar ge-
worden met een witte Nederland-
se Hangoor-dwerg met blauwe 
ogen. De fraaiste cavia is een Bor-
stelhaar in de kleur brindle (zwart/

rood) van Inge van der Goot uit Ab-
benes. Het fraaiste hoen, een Witte 
Leghorn van het Amerikaanse type, 
is van de heer Kempenaar uit Aar-
landerveen. De mooiste dwerghoen 
is van de heer Caspers uit Nieuw-
koop, een Geelpatrijs Hollandse 
kriel. Deze winnaars zijn allen be-
loond met een fraaie beker. Daar-
naast zijn er nog vele prijzen over-
handigd aan de overige winnaars in 
alle diergroepen.
De Jac. Jongkindprijs is dit jaar ge-
gaan naar de heer Visser. Dit is een 
oorkonde vernoemd naar de oprich-
ter van A.K.P.V. en deze prijs wordt 
jaarlijks uitgeloofd in één diergroep; 
dit jaar de konijnen. Mail voor meer 
info naar akpvsecr@gmail.com.

Fotogroep Aalsmeer organiseert
Lezing over vogelfotografie
Aalsmeer - De fotogroep Aalsmeer 
heeft als doelstelling voor haar le-
den de fotografie in al haar as-
pecten op een hoger plan te bren-
gen. Een veelzijdige hobby, waarbij 
niet alleen de techniek van het fo-
tograferen belangrijk is, maar ze-
ker ook de creativiteit, de composi-
tie, discussies, het bezoeken of or-
ganiseren van lezingen en het hou-
den van presentaties en exposities. 
Door middel van onderlinge wed-
strijden, opdrachten en georgani-
seerde workshops in clubverband 
gaan de leden de uitdaging aan om 
betere foto’s te maken. Op maandag 
23 november organiseert Fotogroep 
Aalsmeer een lezing door Chris van 
Rijswijk met als onderwerp Vogel-
fotografie. Chris van Rijswijk is een 
bekende vogelfotograaf en heeft 
een eigen website met een blog (ht-
tp://www.birdshooting.nl). Daar-
op laat hij zijn prachtige foto’s zien, 
maar geeft hij ook een mooi beeld 
van het verhaal achter zijn foto’s. 
In deze lezing laat Chris het verhaal 
achter zijn foto’s zien. Hoe komt een 

foto tot stand? Hoe maak je een fo-
to? Niet alleen de techniek komt 
aan bod, maar er is ook aandacht 
voor de beleving en de gedachte 
achter de foto. Dit belooft een in-
teressante avond te worden en de 
leden van Fotogroep Aalsmeer ho-
pen hiermee op de eerstvolgen-
de uitgaansdag in april hun voor-
deel te doen wanneer zij naar Mar-
ken gaan om vogels te fotograferen! 
In verband met de verwachte gro-
te belangstelling en een beperkte 
ruimte, is reserveren voor deze le-
zing verplicht. Reserveren kan tot 20 
november via een e-mail naar info@
fotogroepaalsmeer.nl met als ken-
merk ‘reservering lezing’ en opgave 
van uw naam en eventueel het aan-
tal personen. De kosten van deze 
avond zijn 5 euro per persoon. Be-
sluit u na deze avond lid te worden 
van Fotogroep Aalsmeer, dan ont-
vangt u 5 euro korting op het lid-
maatschap voor 2016. De lezing op 
23 november begint om 20.00 uur 
en wordt gehouden in het Boerma 
Instituut aan de Legmeerdijk 227.

in handen van Joshua Prins. Vanaf 
jongs af aan zit Joshua al achter de 
toetsen. Hij heeft ook veel les gehad 
van bekende organisten. 

Veel bekende nummers zullen deze 
dienst gezongen gaan worden. De 
algehele leiding is in handen van 
dominee C.D Affourtit uit Amster-
dam. Het Lichtbaken bevindt zich 
aan de Aalsmeerderweg 751 in Rij-
senhout. Kinderoppas is aanwezig.
De dienst begint om 10.00 uur.

Aquariums en terrariums
Keuring bij ‘Viva Aquaria’

waren van Viva Aquaria vier leden 
die mochten meedoen voor het Ne-
derlands kampioenschap, drie leden 
met een terrarium en één met een 
Zuid-Amerikaans speciaal aquari-
um. Bij de terrariums is Jan Mans 
derde geworden, Dick Poelemei-
er zesde en Wim Steeks twaalfde. 
Bij de speciaal aquariums werd Ca-
rel Keim achtste. Een grandioos re-

sultaat voor een kleine vereniging, 
wetende dat er per onderdeel maar 
veertien deelnemers mee mogen 
doen uit het hele land. De avond in 
buurthuis Hormeer, aan de Roer-
domplaan 3 begint om 20.00 uur. 
De toegang is gratis. Iedereen is van 
harte welkom. Meer weten over Viva 
Aquaria? Neem dan contact op met 
de heer C. Keim via 0297-343854.

Aalsmeer - Op maandag 16 no-
vember houdt Viva Aquaria weer 
een gezellige avond in buurthuis 
Hoornmeer aan de Roerdomplaan 3. 
Deze avond is de bespreking van de 
laatst gehouden verenigingskeuring 
door bondskeurmeester Ron van 
Brakel. Aan de hand van de vele, 
door hem en Carel Heim gemaak-

te, foto’s bespreekt Ron de aquari-
ums en terrariums van de zes deel-
nemers, wat hem zoal is opgevallen 
tijdens zijn kritische keuring en wat 
er zou kunnen worden verbetert. Al 
met al een zeer leerzame en ook 
boeiende avond.
Zaterdag 24 oktober was de uitslag 
van de landelijke huiskeuring. Er 

zellig te lunchen en ‘s avonds vindt 
van 19.30 tot 21.30 uur een creatie-
ve avond plaats. Het gaat deze keer 
over oude boeken en kerstbomen. 
Belangstellenden zijn welkom bij 
alle activiteiten van de Oost-Inn in 
de Mikado aan de Catharina-Ama-
lialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-
325636, 0297-321636 of kijk op de 
website oosterkerk-aalsmeer.nl.



Aalsmeer - Het college van B en 
W heeft maandag 2 november een 
werkbezoek gebracht aan het sport-
complex Hornmeer aan de Beetho-
venlaan. Het college wilde de vor-
deringen in de bouw van de kanti-
ne van FC Aalsmeer en de 24 kleed-
kamers die in opdracht van de ge-
meente worden gerealiseerd met ei-
gen ogen zien en bijgepraat wor-
den over de stand van zaken. Ge-
tooid met helmen en laarzen ging 
het college vervolgens ook de klei in 
om het bouwrijp maken van de twee 
natuurgrasvelden en het park te be-
kijken. De aanleg van de voetbalvel-
den is een cultuurtechnisch en geo-
hydrologisch complex werk. Er moet 
een watergang tussen de sport-
velden en het Hornmeerpark wor-
den gegraven en andere watergan-
gen gedempt. De te dempen water-
gangen moeten de tijd krijgen om 
te ‘zetten’ om nazakking in de toe-
komst te minimaliseren. Bij het voor-
belasten van de gronden wordt zo-
veel mogelijk grond gebruikt die ook 
nodig is voor de nieuwe sportvel-
den. Na deze werkzaamheden duurt 

het enige tijd voor de grond gezet 
is. De verwachting is dat omstreeks 
maart 2016 dit voorwerk gereed is 
waarna begonnen kan worden met 
het speelklaar maken van de velden. 
De natuurgrasvelden worden in au-
gustus 2016 opgeleverd. De kanti-
ne wordt door FC Aalsmeer zelf ge-
bouwd en is bijna klaar voor opleve-
ring. Het aantal kleedkamers wordt 
uitgebreid van 12 naar 24 en wordt, 
evenals de voetbalvelden, gereali-
seerd in opdracht van de gemeen-
te Aalsmeer. De verwachting is dat 
de kleedkamers rond de jaarwisse-
ling in gebruik kunnen worden ge-
nomen. Als laatste onderdeel van 
het complex worden de natuurgras-
velden in de zomer opgeleverd en 
dan kan het voetbalseizoen 2016-
2017 starten op een volledig ver-
nieuwd sportpark Hornmeer, inclu-
sief kantine, kleedkamers en buiten-
ruimte. De ESA (beheerder van bin-
nen- en buitensportaccommodaties 
in Aalsmeer) verzorgt het beheer 
van het sportcomplex en geeft ge-
legenheid tot sportbeoefening aan 
FC Aalsmeer.

College van B&W op werkbezoek
Bouw sportcomplex voor 
F.C. Aalsmeer vordert

Barre, maar leuke tocht 
Rally Club Aalsmeer
Aalsmeer - Het weekend van 30 
oktober zat half Nederland in de 
dichte mist en de andere helft in de 
zon. Het was herfst Rally weekend 
van rally Club Aalsmeer en u raadt 
het al, de deelnemers zaten in de 
zon. Het kon niet mooier. Na het ver-
zamelen in het pannenkoekendorp 
de Lage Vuursche met koffie en 
koek startte de barre tocht. Op naar 
het eitje in Barneveld. Na Barneveld 
zat de gang zat er lekker in. Door 
de mooie omgeving met prachtige 
kleuren, leuke dorpjes en weggetjes 
naar Apeldoorn voor de eerste over-
nachting. “Nu zet ik dit in een paar 
regels neer, maar u heeft geen idee 
van de narigheid die ze, de organi-
satie, hebben verzonnen om het ons 
vooral niet makkelijk te maken. Zoe-
ken naar letters, huizen op foto’s en 
de nodige vragen waar antwoord op 
gegevens moest worden”, aldus één 
van de deelnemers. Al met al een 
druk dagje. Dan is het te prijzen in 
een goed hotel aan te komen voor 
borrel diner en bed. Na eerst een 

slalom gereden te hebben de start 
naar de Hoge Veluwe. Een gezelli-
ge etappe met de rook uit oren en 
auto. Het wordt de deelnemer op-
nieuw niet gemakkelijk gemaakt. 
De Hoge Veluwe is een belevenis, 
zeker in dit jaargetijde. Van de Ho-
ge Veluwe naar ’s Hertogenbosch. 
Uiteraard ging dit ook niet zonder 
slag op stoot. Weer de nodige bord-
jes, stempels, foto’s en zoekplaatjes. 
Kortom, druk! In Den Bosch weer 
een fantastisch hotel voor de nodi-
ge borrels, diner en de prijsuitrei-
king. Is dit leuk? Ja dit is leuk, heel 
leuk. Vooral door het mooie weer, 
de geweldige route en de fantas-
tische organisatie. Wat hebben ze 
er een werk van gemaakt. En het 
klopte als een bus. De route de af-
standen de opdrachten. Perfect. De 
deelnemers tot slot: “Onze compli-
menten voor Ineke Loogman en Nils 
van Beek met partners. Jammer dat 
we een jaar moeten wachten voor-
dat het weer zover is. Kunnen we al 
inschrijven?” 

Nostalgische 
films en foto’s

Aalsmeer - Vrijdagmiddag 13 no-
vember vanaf 14.00 uur presen-
teert Siem Kooy nostalgische film 
en foto’s over en uit Aalsmeer in 
Het Middelpunt in de Wilhelmina-
straat. Siem Kooy toont winterfilms 
vanaf 1930 met schaatsen, priksle-
de rijden en ringsteken op de ijsba-
nen van de ijsclubs Aalsmeer Oost 
en Uiterweg. Aalsmeer heeft vele 
sloten en poeltjes: Zwieren op het 
molmpoeltje, maar ook ijszeilen op 
de Westeinderplassen. Wim Rood-
enburg toont zijn prachtige foto’s 
vanaf Aalmeer Centrum tot aan de 
Schinkel in Oost en via Aalsmeer-
derweg, Hornweg terug naar het 
Centrum. Siem en Wim verwelko-
men u graag in het buurthuis. Vrij 
entree. Zaal open vanaf 13.30 uur.

Reünie personeel Klaas Visser
Aalsmeer - Zaterdagavond 31 ok-
tober heeft er een reünie plaatsge-
vonden van het personeel van Klaas 
Visser International. Dit treffen is tot 
stand gekomen naar aanleiding van 
een facebook pagina die een oud 
medewerker heeft opgezet. Er kwa-
men al snel vele reacties en foto’s 
op de site binnen. Naar aanleiding 
van de vele reacties werd het plan 

bedacht om een reünie op te star-
ten. Klaas Visser en de zusjes Jon-
kers hebben alles in gang gezet. 
Mensen die elkaar jaren niet heb-
ben gezien, hebben veel leuke her-
inneringen op kunnen halen. Onder 
het genot van een hapje en drank-
je werd het een succesvolle avond 
waar zeker nog lang over na gepraat 
zal worden. 

Lezing ‘Dromen’ bij Zin-Inn
Aalsmeer - Bij de Zin-Inn kan op 
dinsdag 17 november een lezing 
over ‘Dromen’ bijgewoond worden.
Dromen zijn de fascinerende taal 
van je onbewuste. Herma Meulen-
kamp komt vertellen over de hulp 
die dromen geven, omdat ze je de-
len van jezelf laten zien, die je nog 
niet durfde, wilde of kon zien. Hoe 
kun je dromen uitleggen, zodat 
ze werkelijk inspiratie worden? Er 
wordt enerzijds de stap naar het ab-
stracte van ons onderbewuste ge-
maakt, maar anderzijds gaan de 
dromen werkelijkheid gemaakt wor-
den, zodat er inspiratie, kracht en 

kennis uit nachtelijke voorstellingen 
gehaald kunnen worden.
Herma Meulenkamp coacht en be-
geleidt mensen hun eigen weg in 
het leven te vinden en het durven 
maken van hun eigen keuzes. Be-
langstellenden zijn van harte wel-
kom om de lezing bij te wonen. 
Aanvang is 20.00 uur, de deuren zijn 
open vanaf 19.30 uur. De koffie en 
thee staan dan klaar. Toegangsprijs 
is een vrijwillige bijdrage van 5 eu-
ro. Adres: Doopsgezinde Gemeen-
te, Zijdstraat 55. Meer informatie via 
zininn@dgaalsmeer.nl of op www.
dgaalsmeer.nl. 

The Beach met drie man 
naar NK finale biertappen
Aalsmeer - Bij de laatste regio-
wedstrijd in de A9 Studio’s in Uit-
geest voor de Nederlandse Kampi-
oenschappen Biertappen heeft The 
Beach een prachtig resultaat be-
haald. In een spannende strijd tus-
sen honderd top-horecamedewer-
kers uit heel Noord-Holland, be-
haalden vijf barkeepers van The 
Beach de finale ronde, waarin ie-
dereen twee fluitjes, twee vaasjes 
en een speciaal biertje moest tap-
pen en uitserveren aan een jury van 

oud Nederlands Kampioenen.
Winnaar werd Nick Driehuis, der-
de Jeroen Vismans en vijfde Guido 
Mopman en zij mogen 13 januari op 
de Horecava in de RAI de strijd aan 
gaan met veertig toppers uit het he-
le land. De twee beste dames kwa-
men ook al uit Aalsmeer, want Glyn-
nis Claver en Robey Ruissaard wer-
den zevende en achtste en zorg-
den ervoor dat het een groot feest 
werd voor de medewerkers van The 
Beach.

‘Kom In’ in buurthuis Hornmeer
Art Nouveau bij Nivon
Aalsmeer - Op woensdag 18 no-
vember is er een Nivon ‘Kom In’ in 
buurthuis Hornmeer in de Roerdom-
plaan. Deze middag zal Ingrid Groen 
een inleiding met beelden houden 
over het onderwerp Art Nouveau. 
Iedereen, die weleens naar Kunst of 
Kitsch kijkt, zal voorwerpen uit die 
periode rond 1900, gezien hebben. 
Door alle tijden deden zich weer 
nieuwe stromingen voor in de kunst. 
En, in de manier waarop men mooie 
dingen maakte. De moderne tech-
niek ging voort, denk maar aan het 
knap staaltje werk dat de Eiffelto-
ren opleverde. Ingrid Groen gaat het 
vooral hebben over de Belgische en 
Franse ‘vindplaatsen’ van die kunst-
stroming Art Nouveau. In Parijs 
kent men wel de elegant gemaak-
te poortjes boven de Metro-ingan-
gen. Zo deed deze stijl zich op aller-
lei gebied voor. Ook op gebouwen 
verrezen bogen, zoals bijvoorbeeld 
nog te zien in Nancy. Helaas is er in 
de loop der jaren heel veel weer ver-

dwenen, logisch met al dat staal dat 
kon roesten en het kwetsbare glas 
in lood dat erbij hoorde. Toch weet 
Ingrid nog plaatsen waar nog van 
alles te bewonderen is. Ingrid Groen 
is opgeleid in de kunstgeschiedenis 
en dit onderwerp is haar specialiteit. 
Zij heeft jaren gewerkt als reisleider 
en gids op kunstreizen en maakt de-
ze nog af en toe. Iedere belangstel-
lenden is welkom. De middag begint 
om 14.30 uur, zaal open vanaf 14.00 
uur, en de toegang bedraagt 2,50 
euro, inclusief koffie of thee.

Vanaf vrijdag 20 november
Dorrit Klomp exposeert 
als eerste in Oude Veiling
Aalsmeer - Dorrit Klomp is de 
eerste kunstenaar waarvan - na 
de heropening van De Oude Vei-
ling - kunst te zien is. Haar werve-
lende dansparen passen goed bij 
de sfeer en de functie van het ge-
bouw waar het in de toekomst zal 
gaan bruisen van de activiteiten. De 
door haar geschilderde bloemen re-

Hoge opbrengst collecte 
brandwondenstichting
Aalsmeer - In de week van 11 tot en 
met 17 oktober collecteerden in heel 
Nederland meer dan 50.000 vrijwil-
ligers voor de Nederlandse Brand-
wonden Stichting. Ook in Aalsmeer 
en Kudelstaart gingen de collectan-
ten langs de deuren. En met suc-
ces! De opbrengst in Aalsmeer is 
6.223,21 euro en in Kudelstaart heeft 
de collecte 3.135,83 euro opgele-
verd. De opbrengsten van de collec-
te stellen de Brandwonden Stichting 
in staat om haar werk voor mensen 

met brandwonden voort te zetten. 
Iedereen heeft wel eens een brand-
wondje. Na goed koelen met lauw 
water, geneest het wondje meest-
al snel. Maar ernstige brandwonden 
kunnen je hele leven op zijn kop zet-
ten. Het medische traject, met tien-
tallen operaties, duurt soms jaren. 
Daarnaast zijn er de verwerkings-
problemen van het vaak trauma-
tische ongeluk. En tot slot zijn het 
vooral de ontsierende littekens die 
het leven van brandwondenslacht-

offers moeilijk maken. Mensen met 
brandwonden worden vaak nage-
staard, gemeden en soms niet voor 
vol aangezien. Daar moeten zij mee 
leren leven. Al meer dan 30 jaar 
voert de Nederlandse Brandwonden 
Stichting haar strijd tegen deze lit-
tekens. Dit doet zij op drie fronten: 
Het voorkomen van brandwonden, 
het verbeteren van de behande-
ling (door onderzoek) en het bevor-
deren van de psychosociale nazorg 
en begeleiding. Dankzij de collec-
te kan de Nederlandse Brandwon-
den Stichting haar activiteiten voort-
zetten. Namens de plaatselijke col-
lecteorganisatoren dankt de Brand-
wonden Stichting alle collectanten 
en gulle gevers in Aalsmeer en Ku-
delstaart voor hun bijdrage aan ‘de 
strijd tegen de littekens’.

Collectanten gezocht
Voor volgend jaar kan de stichting 
nog nieuwe collectanten gebruiken.
Tevens is men op zoek naar een 
nieuwe assistent voor het uitdelen 
van de bussen voor wijk Oost. Dus 
zegt u na dit bericht gelezen te heb-
ben: Ja, dat is wat voor mij, meldt u 
zich dan nu alvast aan bij L.S. van 
Dam via 0297-323080, 06-18933287 
of lsvandam@caiway.nl.

lateren aan het verleden, toen De 
Oude Veiling nog als veiling dienst 
deed. Het werk van Dorrit heeft iets 
frivools, en is tegelijkertijd ook heel 
poëtisch. De danseressen tillen je 
op, nemen je mee en het kost bijna 
moeite om je je te beheersen en niet 
mee te dansen. Sinds Dorrit steeds 
vaker in Aalsmeer is, zijn het de 
bloemen die haar meer en meer in-
spireren. Op eigen wijze toont zij de 
uitbundigheid van de zonnebloem 
en de sering. De positieve inslag 
en uitstraling, de vaardige penseel-
streek zorgen er voor dat je als kij-
ker alleen maar blij kan worden van 
dit werk. De schilderijen van Dorrit 
Klomp zijn vanaf 20 november tot 
half januari 2016 te zien in De Oude 
Veiling in de Marktstraat.
Janna van Zon

Zondag heerlijke muzikale 
middag met ACOV-concert
Aalsmeer - Het komende concert 
op zondag 15 november in de Open 
Hofkerk (aanvang 15.30 uur, Op-
helialaan) betreedt het Aalsmeers 
Christelijke Oratorium Vereniging 
(ACOV) een interessant zijpad, want 
op deze middag wordt uitgevoerd 
Petite Messe Solennelle van de Itali-
aanse componist Gioacchino Rossi-
ni. (1792 - 1868). Deze als een opera 
klinkende compositie schreef Puc-
cini op late leeftijd (1863). Na een 
zeer werkzaam leven - Puccini com-
poneerde in 20 jaar tijd maar liefst 
40 opera’s - deed hij het wat com-
poneren betreft wat rustiger aan. 
Het waren de meer wereldse za-
ken die hem bezig hielden. Zijn lief-
de voor eten is misschien wel de 
meest bekende. Met Petite Mes-
se Solennelle veroorzaakte Pucci-
ni in zijn tijd voor heel wat opwin-
ding. Voor vriend en vijand was het 
een complete verrassing. Zelf noemt 
de componist het werk een ouder-
domszonde, maar dat kan hij nooit 
serieus gemeend hebben. Want tot 
op de dag van vandaag - ruim 150 
jaar nadat het werk is geschreven 
- blijkt de mis het lievelingswerk 
van talloze koorliefhebbers. Diri-
gent Danny Nooteboom daagt met 
dit stuk zijn koor uit. “Naar zijn me-

ning is het goed onze veelzijdig-
heid aan te tonen. Ondanks ons uit-
gebreid en gevarieerde repertoire 
staat ACOV toch bij velen het meest 
bekend als een Bachkoor”, zo ver-
telt een van de koorleden. “Wij zin-
gen met name religieuze muziek-
stukken van Mozart, Vivaldi, Hän-
del, Haydn en Bach. Voor ons is dit 
stuk best wennen, het voelt anders, 
er moet frivoler gezongen worden.” 
Maar het vertrouwen in de dirigent 
is zo groot dat alle muzikale hobbels 
met veel inzet worden genomen. En 
gezien de grote ervaring zal het wel 
loslopen met die onzekerheid. Zon-
dag 15 november belooft een heer-
lijke muzikale dag te worden. 
Misschien net een tikje anders dan 
men van de ACOV gewend is, maar 
dat de oren gestreeld gaan worden 
staat vast. Het koor krijgt tijdens de 
uitvoering de ondersteuning van 
de bas Hans Scholing, Tenor Aart 
Mateboer, sopraan Elise van Es, 
mezzo sopraan Janine Pas, pianiste 
Julia Buizer en organist Sander van 
den Houten. 
Toegangskaarten (15 euro) zijn ver-
krijgbaar bij Boekhuis, Kraan Mode, 
de leden van ACOV en aan de zaal. 
Info: www.acov.nl
Janna van Zon 

Politie en gemeente starten 
Donkere Dagen Offensief
Aalsmeer - De dagen worden kor-
ter, het is sneller donker en dit be-
tekent veelal ook een toename van 
insluipingen en inbraken in wonin-
gen. Net als vorig jaar start de politie 
in samenwerking met de gemeente 
het Donkere Dagen Offensief. Met 
diverse acties gaat de komende 
maanden informatie gegeven wor-
den over het voorkomen van onge-
wenste bezoeken door dieven. Een 
daarvan is het zogenaamde huiska-
merproject. Buurtregisseurs komen 
bij een bewoner in een wijk in huis 
informatie geven over veiligheid en 
het voorkomen van inbraken. Ook 
wordt een rondje door de wijk gelo-
pen en gekeken naar mogelijke on-
veilige situaties en naar punten waar 
verbetering nodig is. De bedoeling is 
dat een inwoner zich opgeeft en een 
groep buren, zo’n tien tot twaalf, uit-
nodigt voor dit huiskamerproject. 
Wijkagent Erik van den Brun is in het 
Centrum enige tijd geleden gestart 
met dit project en deze persoonlijke 
bijeenkomsten blijken aan te slaan 
en effect te hebben. De buurt maakt 
zich samen sterk om de veiligheid 
te verhogen. Veelal ontstaat er een 
saamhorigheid en zijn bewoners 
alert voor en met elkaar. In Aalsmeer 
gaan de huiskamerprojecten geleid 
worden door Mark van der Meij. In-
teresse in dit huisbezoek? De politie 
is bereikbaar via 0900-8844.

U vraagt, wij rijden
Het Donkere Dagen Offensief houdt 
ook in dat de politie intensiever met 

inwoners wil samenwerken. Met ‘u 
vraagt, wij rijden’ hopen de agen-
ten reactie en actie te creëren. Een 
onbekend voertuig in de wijk, een 
vreemd persoon of wordt er veel 
vuurwerk afgestoken? Meldt het di-
rect bij de politie en er gaat op in-
gespeeld worden. Ook bij één knal, 
het geeft de politie de mogelijk-
heid om het vuurwerk gebruik in 
kaart te brengen. Vuurwerk dat op 
dit moment afgestoken wordt, is na-
genoeg honderd procent zeker il-
legaal. De politie hoort ook graag 
van inwoners als zij vermoeden dat 
er vuurwerk opgeslagen ligt in hui-
zen, schuren of garages. Het is le-
vensgevaarlijk! Ook anonieme mel-
dingen (0800-7000) worden heel se-
rieus genomen. Bij het vinden van 
vuurwerk in een ruimte of betrapt 
worden op afsteken op straat wor-
den alle knallers direct in beslag ge-
nomen. De eigenaren kunnen reke-
nen op een boete. 

Op de markt
Het Donkere Dagen Offensief gaat 
ook op de markt extra onder de aan-
dacht gebracht worden. In het mo-
biele onderkomen van de politie, dat 
een plaats krijgt tussen alle kramen, 
kunnen inwoners vragen stellen en 
zich laten informeren. In Aalsmeer is 
de markt op dinsdag en laat de po-
litie zich zien op 1, 8 en 15 decem-
ber. Kijk voor meer informatie op 
www.aalsmeer.nl/veilig. De politie 
Aalsmeer Uithoorn is ook actief op 
Facebook en Twitter

2e katern
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Met hoofdwond 
naar ziekenhuis 

Aalsmeer - Op donderdag 5 
november rond elf uur in de 
avond kregen de hulpdiensten 
een melding dat een persoon 
onwel was geworden in de Vis-
serstraat. Een 52 jarige man uit 
Nieuw-Vennep, afkomstig van 
een bedrijfsfeest, bleek ten val 
gekomen en had een hoofd-
wond opgelopen. De man had 
een snurkende ademhaling en 
reageerde niet op pijnprikkels. 
Hij is per ambulance naar het 
VU ziekenhuis vervoerd.

Gestolen auto 
weer terecht

Aalsmeer - Op donderdag 
5 november om vier uur in de 
middag heeft de politie een ge-
stolen auto aangetroffen op 
de Stommeerkade, nabij het 
kippenbruggetje. De groene 
Volkswagen Corado bleek op 
2 november gestolen te zijn in 
Leiderdorp. De auto is afge-
sleept en er wordt onderzoek 
gepleegd op sporen en dna. 
Mogelijk zijn er inwoners die 
gezien hebben dat de wagen 
neergezet werd, zij worden ver-
zocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844. 

Eerlijke vinder, 
telefoon retour

Aalsmeer - Op donderdag 5 
november rond het middag-
uur was een inwoonster van 
Nieuw-Vennep haar telefoon 
met in de hoes een biljet van 
20 euro verloren op het Raad-
huisplein. Afgelopen Maandag 
9 november kreeg zij een heel 
positief telefoontje van een in-
woner. Naar aanleiding van fo-
to’s op haar telefoon heeft de 
vinder de vrouw weten te tra-
ceren. Haar telefoon heeft zij 
terug, inclusief de 20 euro.

Slechts één stem tegen!

Programmabegroting: Meer 
(CDA) groen in Zijdstraat
Aalsmeer - “Ik denk voor Aalsmeer-
se begrippen één van de kortste be-
grotingsvergadering ooit”, voorzitter 
Jeroen Nobel afgelopen donderdag 
5 november en hij had volkomen ge-
lijk. Slechts anderhalf uur, min 5 mi-
nuten, had de gemeenteraad nodig 
om de programmabegroting goed 
te keuren en wel of niet in te stem-
men met de twee ingediende mo-
ties. Andere jaren was tot midder-
nacht met elkaar om de tafel heel 
‘gewoon’. De sfeer was opnieuw pri-
ma en respectvol, zelfs vrolijk. Als 
eerste kreeg Robbert-Jan van Duijn 
het woord. Over de begroting niets 
dan lof. “Hier ligt een prachtige be-
groting, waar zelfs de VVD geen nee 
tegen kan zeggen.” 

Groene Zijdstraat
Voor de vorige week door AB ge-
maakte opmerking om meer groen 
in de Zijdstraat te realiseren had hij 
wel een oplossing. “Ik wil best vijftig 
CDA’ers optrommelen en als we dan 
allemaal onze groene jas aandoen, 
ziet het groen in de Zijdstraat.” Ro-
bert van Rijn had hier een aanvul-
ling op. “Wij zien liever groei van de 
koopkracht, maar als vijftig CDA’ers 
ook geld gaan uitgeven in de Zijd-
straat, mogen ze van ons best een 
groene jas aantrekken.” De begro-
ting noemde de VVD fractievoorzit-
ter respectvol. In de begroting is ge-
werkt om lastenverlichting voor de 
inwoners creëren en hier was de 
VVD content over, net als overigens 
de CDA, AB en PACT. Bram Heijstek 
van HAC had twijfels over de las-
tenverlichting. “Komt de lastenver-
laging bij alle inwoners of alleen de 
huizenbezitters?” In de vorige week 
door de vier grote fracties ingedien-
de motie is het college onder an-
dere verzocht om circa dertig pro-
ject van de opbrengst van de vol-
gend jaar in te voeren precariobe-
lasting te benutten aan het verlagen 
van de woonlasten voor de huishou-
dens in Aalsmeer. In de motie wordt 
ook voorgesteld met deze extra gel-
den het kwaliteitsniveau van on-
derhoud van de openbare ruimte te 
verhogen, circa dertig procent te re-
serveren voor risico’s in de zorg, te 
investeren in de inrichting van het 
Raadhuis- en Drie Kolommenplein 
en circa tien procent toe te voegen 

Vorige week pleitte fractievoorzitter Helma Persoon van AB voor meer groen in de Zijdstraat. De door de storm in juli 
omgevallen boom naast het Molenplein heeft het groenniveau in de winkelstraat flink doen slinken. 

Niet gestolen, 
wel boetes

Aalsmeer - Op woensdag 4 
november rond half vijf in de 
middag kregen agenten mel-
ding van een autodiefstal he-
terdaad in de Spoorlaan. Twee 
mannen zouden een auto ge-
stolen hebben. Na een kor-
te zoektocht zagen de agenten 
het voertuig op de N196 rijden. 
De auto hebben zij ter hoogte 
van de brug richting Hoofddorp 
staande gehouden. Al snel 
bleek de auto niet gestolen te 
zijn. De bestuurder had echter 
nog wel twee onbetaalde boe-
tes open staan voor een totaal-
bedrag van 227 euro. De be-
stuurder heeft dit bedrag direct 
in het politiebureau Aalsmeer 
betaald en kon zijn weg weer 
vervolgen.

Televisie in boot vat vlam
Aalsmeer - Donderdagmiddag 5 
november omstreeks één uur in de 
middag kreeg de brandweer een 
melding dat er brand was uitgebro-
ken op een boot in de Ringvaart. 
Na enig zoekwerk bleek de boot 
aan de Aalsmeerderdijk te liggen. 
De brandweerboot is ingezet om 
bij het jacht te komen. In de woon-
boot had de televisie vlam gevat. De 

brandweer was met groot materi-
eel uitgerukt. Het vuur hadden de 
brandweerlieden snel onder contro-
le. Er was vooral veel rook. Helaas 
kon niet voorkomen worden dat de 
woonboot water, rook en brand-
schade op heeft gelopen. Er hebben 
zich geen persoonlijke ongevallen 
voorgedaan. Er zijn geen gewonden.
Foto: Marco Carels

Extra toezicht handhaving
Proef: Jaarrond recreatie 
in tien woonarken
Aalsmeer - Eind 2013 is de Woon-
arkenverordening vastgesteld. Hier-
uit vloeit voort dat woonarken voor 
niet-permanente bewoning enkel 
gebruikt mogen worden voor recre-
atie in de periode 1 april tot en met 
15 oktober. In de winterperiode is 
recreatie niet toegestaan.
In de Structuurvisie Uiterweg is ech-
ter opgenomen dat de mogelijkheid 
tot jaarrond recreatie met betrek-
king tot arken bestemd voor niet-
permanente bewoning door de ge-
meente in overweging genomen 
kan worden, omdat dit vaak een 
voorwaarde is voor investeerders. 
Het college van burgemeester en 
wethouders hebben nu besloten het 
jaarrond recreëren in woonarken als 
proef toe te staan bij één jachtha-
ven. Middels een brief zijn de leden 
van gemeenteraad hier op 3 novem-
ber van op de hoogte gesteld: Be-
stuurlijk is toegezegd dat in het ka-
der van jaarrond recreatie een pi-
lot gedraaid zal gaan worden. Met 
jachthaven De Oude Werf aan de 
Uiterweg 127 is overeenstemming 
bereikt voor deelname aan een der-
gelijke pilot. Afgestemd is dat het 
in de gehele periode van 16 okto-
ber tot en met 31 maart voor wat 
betreft een tiental woonarken in 
de jachthaven toegestaan is deze 

te gebruiken voor recreatieve doel-
einden. Voorwaarden zijn dat enkel 
een tiental woonarken deel neemt 
aan de pilot, voor de overige woon-
arken in de jachthaven is deze niet 
van toepassing, de arken mogen 
enkel gebruikt worden voor recrea-
tieve doeleinden, gebruik voor een 
ander doel is niet toegestaan. In de 
huurovereenkomst met gebruikers 
neemt de jachthaven waarborgen 
op met betrekking tot het tegen-
gaan van permanente bewoning. De 
jachthaven houdt een nachtregis-
ter bij welke altijd voor de gemeen-
te beschikbaar is. In het nachtregis-
ter dienen naam, adres, woonplaats, 
geboorteplaats en de dag van aan-
komst en van vertrek genoteerd te 
worden. Tijdens de ‘proeftijd’ zal ex-
tra aandacht worden besteed aan 
toezicht met betrekking tot de-
ze specifieke jachthaven. De teams 
Omgevingsvergunningen en Hand-
having en Buitenruimte zullen zeer 
regelmatig een controle bezoek aan 
de jachthaven brengen en zullen te 
allen tijden toegang hebben tot het 
nachtregister. 
Tot slot merkt het college in het 
schrijven op dat toeristenbelasting 
zal worden geheven. Aan het einde 
van de pilotperiode zal een evalua-
tie plaatsvinden. 

Hellling is hondenuitlaatplaats 
geworden, gemeente doe iets!
Anders dan in de krant staat en op 
de site van de gemeente Aalsmeer 
wordt gesuggereerd, is het op de 
Helling met het hondenbeleid slecht 
gesteld. Ons mooie buurtje, ‘de 
Kerkbuurt’, is een hondenuitlaad-
plaats geworden. Meerdere ma-
len per dag worden hier veel hon-
den (aangelijnd en niet aangelijnd) 
uitgelaten. Dagelijks worden we ge-
confronteerd met zakken honden-
poep, ook in onze vuilcontainers! 
Als de grasmaaier langs komt, vliegt 
de niet opgeruimde poep, samen 
met het rondvliegende gras, je om 

de oren. Zoals bijgaande foto’s la-
ten zien ligt de poep in onze voor-
tuinen. In deze omgeving wande-
len ouderen met begeleiders uit Ire-
ne, spelen kinderen, maken toeris-
ten foto’s én wonen wij op of in een 
hondenuitlaatplaats. In Aalsmeer 
is een goed hondenbeleid. De ge-
meente is alleen vergeten de Hel-
ling daarbij te betrekken. Gemeente, 
doe hier iets aan en overweeg daar-
bij om een ‘No Go Area’ voor hon-
den in te voeren! 
Atje Faber
atjefaber@hotmail.com

ingezonden

Volstrekt overbodig, brengt verwarring

Bezwaar tegen voornemen 
fietsverbod op Middenweg
Aalsmeer - De gemeente is voor-
nemens een fietsverbod in te stellen 
op de Middenweg. Volgens de ge-
meente is op de Middenweg spra-
ke van een onwenselijke verkeers-
situatie. De weg heeft een recht-
streekse aansluiting op de nieuwe 
N201 en is een belangrijke schakel 
in de lokale infrastructuur en vormt 
een erfontsluiting voor bedrijven en 
woningen hier. De combinatie met 
gebruik als lokale fietsroute kan, al-
dus de gemeente, zorgen voor ver-
keersonveilige situaties. Dit omdat 
er (nog) geen sprake is van vrij lig-
gende fietspaden. Door het instel-
len van het verbod worden fietsers 
gedwongen om een veilige route te 
nemen. Dit kan via de Hornweg en 
via de Aalsmeerderweg, beide we-
gen hebben vrij liggende fietspa-
den. Gezien de bedrijfsvoering van 
de aanwezige bedrijven zegt de ge-
meente het onwenselijk te vinden 
om beperkingen aan het vrachtver-
keer op te leggen. Tegen het besluit 
van de gemeente is bezwaar inge-
diend door de familie Hooijman en 
het bedrijf Flora Plus. Volgens hen is 
het fietsverbod volstrekt overbodig. 

Het brengt verwarring en is geen 
adequaat middel om de verkeers-
veiligheid te verbeteren. Deels zal 
het verbod genegeerd worden, mo-
gelijk zullen fietsers afstappen en 
met de fiets aan de hand verkeer lo-
pen. De bezwaarmakers geven aan 
dat het voorgenomen fietsverbod in 
strijd is met de zorgvuldigheid en 
door de gemeente opgewekte ver-
wachtingen en zeggen dat het be-
sluit onvoldoende wordt gemoti-
veerd. Volgens de bezwaarmakers is 
door de gemeente ook niet gecom-
municeerd met andere bedrijven. Er 
is slechts met 1 ondernemer in het 
gebied gesproken. Een deugdelijk 
verkeerskundig rapport ontbreekt 
en een gerechtvaardigde reden 
wordt onvoldoende gemotiveerd. 
Het geeft, aldus de bezwaarmakers, 
een onoverzichtelijke, onwenselijke 
en daarmee verkeersonveilige situ-
atie. “In een bedrijvengebied waarin 
bedrijven te maken hebben met me-
dewerkers en derden die op de fiets 
naar het bedrijf komen, is een der-
gelijk fietsverbod onbegrijpelijk en 
niet acceptabel. De lange termijn-
visie van de gemeente was er juist 
op gebaseerd om ook voor fiets een 
goede ontsluiting te behouden.” Tot 
slot stellen de bezwaarmakers dat 
er geen structurele oplossing ge-
boden wordt. “Bij het fietsverbod 
wordt volledig voorbij gegaan aan 
het feit dat er een afgewogen beleid 
is vastgelegd in het bestemmings-
plan met betrekking tot de inrich-
ting van het gebied van de Midden-
weg.” Het bezwaar is gestuurd naar 
het college van burgemeester en 
wethouders en alle fracties. Ontslui-
ting Middenweg, wordt vervolgd...

Brand in lading 
in bestelbus

Aalsmeer - Donderdag 5 no-
vember om 00.15 uur werden 
brandweerlieden opgeroepen 
naar een brand in de Vlinder-
straat te gaan. Er bleek brand 
uitgebroken te zijn in een be-
stelbus. Een lading brandbare 
lijmstoffen achter in de bus had 
vlam gevat. Dit werd gezien 
door een voorbijganger, die di-
rect 112 alarmeerde. De brand-
weer heeft het vuur snel ge-
blust, maar heeft niet kunnen 
voorkomen dat de bus zwaar 
beschadigd raakte. Er is geluk-
kig niemand gewond geraakt.

Fiets na 2 jaar 
weer retour

Aalsmeer - Op maandag 9 no-
vember om twee uur in de mid-
dag zagen agenten een man 
op een fiets met grove slijp-
sporen in het frame. Op het 
moment dat de man afstapte 
en zijn fiets, niet op slot, par-
keerde bij een winkel aan de 
Aalsmeerderweg, is hij aange-
sproken. De 29 jarige man, wo-
nende in Aalsmeer, beweer-
de de fiets gekocht te hebben 
op een markt ongeveer twee 
maanden geleden. De fiets 
stond voor diefstal gesigna-
leerd sinds september 2013 in 
Almere. De 29 jarige heeft af-
stand gedaan van de fiets. Met 
de rechtmatige eigenaresse is 
vervolgens contact opgeno-
men. Zij reageerde blij op de 
vondst en heeft toegezegd de 
fiets snel te zullen komen op-
halen. 

Scheenbeen 
na aanrijding 
verbrijzeld

Aalsmeer - Op dinsdag 3 no-
vember heeft rond half vijf 
in de middag een aanrijding 
plaatsgevonden op de kruising 
Van Cleeffkade met de Stati-
onsweg en de Uiterweg. Een 
fietser en een automobilist zijn 
in botsing gekomen. De 63 ja-
rige fietsster uit Nieuw-Vennep 
is ten val gekomen en met let-
sel vervoerd naar het Amstel-
land ziekenhuis. Zij blijkt haar 
scheenbeen verbrijzeld te heb-
ben. Afgelopen dinsdag 10 no-
vember is zij geopereerd in 
het AMC. De auto werd be-
stuurd door een 39 jarige man 
uit Aalsmeer. Hij kwam met de 
schrik vrij. De verkeersdienst 
heeft een onderzoek gehouden 
naar de oorzaak van de aanrij-
ding. Hierover is nog niets be-
kend. 

aan de vrije reserve om risico’s op 
te vangen. HAC was het hier niet 
mee eens. De aangegeven lasten-
verlaging zag hij liever besteed aan 
opkrikken van het openbaar ver-
voer, de groenvoorzieningen (inclu-
sief trapveldjes) en meer werk voor 
minder opgeleide mensen. Voorzit-
ter Jeroen Nobel gaf in deze ant-
woord. Hij raadde aan aansluiting 
te zoeken bij de collega partijen om 
deze wensen uitgevoerd te krijgen. 

Tikje zuinig
De vier fracties hadden met elkaar 
hard gewerkt aan het samenstel-
len van deze motie en waren ietwat 
lichtelijk teleurgesteld in het eerste 
antwoord van financiële man No-
bel over hun samenwerking. “Wat 
u vraagt gaan wij serieus onder-
zoeken. Het uitvoeren van de mo-
tie gaan wij voorbereiden.” De VVD 
noemde zijn reactie ‘mat’, PACT een 
‘tikje zuinig’. In tweede termijn leg-
de Nobel zijn antwoord nader uit. Hij 
benadrukte nogmaals dat het colle-
ge serieus met de motie aan de slag 
gaat en er in de opmaat naar de Len-
tenota op terug zal komen. “We heb-
ben nogal wat te doen. Er liggen nog 
meer besluiten in de kast en ik ver-
wacht dat we keuzes moeten gaan 
maken. Daarom reageer ik voor-
zichtig, maar we gaan echt met u op 
zoek naar uitvoering van de motie.” 
En hier werd genoegen mee geno-
men door de fracties. “Dan begrij-
pen we elkaar.” De motie is uiteinde-
lijk met 21 stemmen voor aangeno-
men, alleen HAC (1 stem) was tegen. 

‘Scheef wonen’
Voor was Bram Heijstek uiteraard 
wel voor de door zijn fractie inge-
diende motie om een verbod in te 
stellen om sociale huurwoningen 
op de vrije markt te gooien. Dit on-
danks een eerder antwoord van 
wethouder Tom Verlaan dat er met 
Eigen Haard een afspraak is ge-
maakt dat er geen sociale woningen 
meer verkocht worden. Het grootste 
probleem in het tekort aan huurwo-
ningen zit volgens de wethouder in 
‘scheef wonen’. “Er wonen mensen 
die hier eigenlijk niet horen. Uit-
gangspunt van de gemeente en van 
Eigen Haard is het aantal sociale 
woningen op peil houden.” De motie 
van HAC is met 21 stemmen tegen 
niet aangenomen. Rik Rolleman van 
PACT gaf in een stemverklaring aan 
de motie wel sympathiek te vinden. 
Tot slot werd de goedkeuring van de 
fracties gevraagd voor de program-
mabegroting en 21 stemmen (VVD, 
CDA, AB en PACT) zeiden volmon-
dig ‘ja’. Er was 1 stem tegen (HAC). 
Na de hamerslag van einde verga-
dering verliet iedereen goed ge-
mutst de raadzaal. “Tijd voor een 
drankje na zo’n lange zit”, grapte 
Dirk van Willegen. Weer een goe-
de vergadering en voorzetting hier-
van lijkt de wens van allen. “Ik vond 
het vorige week allemaal prach-
tig”, zo verwoordde Ronald Fransen 
de eerste vergadering vorige week 
waar gekozen was voor samenwer-
king in plaats van elkaar dwars zit-
ten. Aalsmeer bestuurbaar? Natuur-
lijk wel!

Woensdagavond 18 november in Parklaan

Wijkoverleg Stommeer 
over N196 en de Tuinen
Aalsmeer - Woensdagavond 18 no-
vember is alweer het laatste wijk-
overleg Stommeer dit jaar. Het be-
stuur organiseert elk wijkoverleg 
een themabespreking over een on-
derwerp welke voor wijkbewoners 
van belang kan zijn. Procesmanager 
Carl Riechelman van de gemeen-
te Aalsmeer is bereid gevonden de 
laatste ontwikkelingen over de her-
inrichting Burgemeester Kastelein-
weg (N196) en de nieuwbouwpro-
jecten Tuinen van Aalsmeer te de-
len. Er is gelegenheid tot het stellen 
van vragen.
Verder informatie over het onder-
zoek van Eigen Haard waarbij tech-
nisch onderzoek is gedaan naar de 
kwaliteit van vijf huurwoonlocaties. 

Ook aandacht voor het Seringen-
park, de uitkomst van het onderzoek 
om de hinder van Schiphol te beper-
ken alsmede informatie van de ge-
meente. Het bestuur nodigt de wijk-
bewoners van harte uit om de bij-
eenkomst te bezoeken. Het wijk-
overleg vindt plaats in de Parklaan 
27 en is van 20.00 tot 22.00 uur.
Mochten bewoners onderwerpen 
onder de aandacht willen brengen 
tijdens het wijkoverleg dan kan dat 
per e-mail bekend worden gemaakt 
aanmelden bij de secretaris of be-
stuur van het wijkoverleg: wrstom-
meer@gmail.com. Het wijkoverleg 
Stommeer is ook vinden via de web-
site www.wijkoverlegaaslmeer.nl of 
op Facebook en Twitter.
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Ciska Peters en Erwin Fillee in Zorgcentrum Aelsmeer 
Woensdag 18 november zingen Ciska Peters en Erwin Fillee herkenbare 
Nederlandse liedjes om 14.30 uur in de grote zaal. Het optreden wordt 
aangeboden door de Peacock Foundation.

Zangmiddag in Zorgcentrum Aelsmeer
Met een zekere regelmaat worden er zangmiddagen georganiseerd, 
waar bij u kunt meezingen, ongeacht of u nu wel of niet zo heel goed 
bij stem bent. Het is een gezellige melodieuze samenkomst die onder 
leiding staat van onze activiteiten begeleidster Ingrid van Zijverden met 
muzikale begeleiding van Ally Maarse. De eerstvolgende zangmiddag is 
op dinsdag 17 November om 14.30 uur in de grote zaal van het zorgcen-
trum, u bent van harte welkom.

Creatieve middag in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Dindsdag 17 en 24 november is er tijdens de creatieve middag in 
wijkpunt ‘Voor Elkaer’ gelegenheid om een servethouder te maken. We 
maken hierbij gebruik van wasknijpers. De activiteit start om 14.30 
-16.30 uur. U kunt hier gratis aan deelnemen. Mocht u de servethouder 
willen houden, bedragen de kosten 3 euro voor het gebruikte materiaal. 
Twee kopjes koffie of thee voor 1 euro. Voor meer informatie kunt u bel-
len met de gastvrouwen 0297- 820979. Nobelhof 1 in Kudelstaart.

‘Een avond in Oostenrijk in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Op vrijdag 27 november is er een thema avond in wijkpunt ‘Voor Elkaer’,
Nobelhof 1 in Kudelstaart. Het thema van deze avond is Oostenrijk!
Heerlijke oostenrijkse gerechten met o.a. Tiroler bonen soep, wiener 
schnitzel, kool rolletjes en rösti aardappelen. Aanvang is 17.30 uur. U 
kunt voor informatie en reserveringen terecht bij een van de gast-

vrouwen of bellen met 0297 - 82 09 79. De kosten voor deze avond 
bedragen 15 euro.

Voor iedereen vanaf 55jr.
Weet u welkom, ook als u niet in 

het zorgcentrum woont.

Uitvaartcentrum Dunweg 
houdt open dag
Hoofddorp - Op zaterdag 21 no-
vember organiseert Dunweg Uit-
vaartzorg een Open Dag in het uit-
vaartcentrum aan de Achterweg 40 
te Hoofddorp. Op deze dag kunt u 
bij de medewerkers van Dunweg 
Uitvaartzorg terecht met al uw vra-
gen over begrafenissen, crematies 
en het vooraf vastleggen van uw uit-
vaartwensen. Vragen als: “Wat kan 
Dunweg Uitvaarzorg voor mij be-
tekenen en wat kan ik zelf doen?”, 
worden op deze dag volledig beant-
woord. Alexander van der Pijl, direc-
teur legt uit: “Steeds meer mensen 
onderkennen de nut en noodzaak 
van het tijdig oriënteren omtrent 
de mogelijkheden van een uitvaart. 
Mensen hebben soms persoonlijk 
ervaren dat een overlijden je kan 
overvallen en dat het dan vervelend 
is als er niets geregeld is. Mensen 
die ernstig ziek zijn laten zich ook 
steeds vaker informeren over onze 
dienstverlening. Dat is soms moei-
lijk, omdat zij door met ons in ge-
sprek te gaan het gevoel hebben dat 
zij in hun strijd tegen de ziekte de 
handdoek in de ring gooien. Onze 
ervaring leert dat nabestaanden het 
ondanks het verdriet van het verlies 
toch prettig vinden als de overlede-
ne bij leven heeft aangegeven wat 
zijn of haar uitvaartwensen zijn.Wij 
zijn ons als Dunweg hiervan bewust 
en willen daarom door middel van 
een open dag de drempel van ons 
uitvaartcentrum verlagen.” 
Er zijn verschillende noviteiten te 
zien. Wat dacht u van de uitvaartkis-
ten voorzien van een stoffen design, 
een deksel van een kist die voor-
zien kan worden van een persoon-
lijke boodschap of foto? Niet alle-
daags, maar het geeft wel een over-
zicht van alles wat er tegenwoor-
dig op dit gebied mogelijk is. Tevens 
kunt u de sfeer van de locatie zelf 
ervaren en zien welke catering mo-
gelijkheden er zijn. 

Ouderentoeslag
Op dit moment is het vooruitbetalen 

van een uitvaart heel actueel. Per 1 
januari 2016 verdwijnt de ouderen-
toeslag. Dit heeft voor veel oude-
ren fiscale gevolgen. Het vooraf be-
talen van een uitvaart door mid-
del van een zogenaamde deposi-
to geeft fiscaal een voordeel en bo-
vendien ontvangt u veel meer rente 
dan op een huidige spaarrekening. 
Tijdens de open dag kunnen mede-
werkers van Dunweg hier meer over 
vertellen. Er is ook een notaris aan-
wezig, die kan informeren over erf-
recht en alle administratieve zaken 
die na een overlijden geregeld moe-
ten worden. 

Familiebedrijf
Dunweg uitvaartzorg is een particu-
lier, onafhankelijk familiebedrijf, het 
oudste bedrijf in de Haarlemmer-
meer dat begrafenissen en crema-
ties verzorgd. Dunweg uitvaartzorg 
staat bekend om haar persoonlij-
ke en betrokken uitvaartverzorging, 
waarbij de kwaliteit van dienstverle-
ning hoog in het vaandel staat. Be-
langstellenden zaterdag 21 novem-
ber hartelijk welkom van 10.00 tot 
16.00 uur aan de Achterweg 40 te 
Hoofddorp. Voor meer informatie 
kan contact opgenomen worden via 
023-5633544.

Prachtige arrangementen op de handelsbeurs. Eén minpuntje: De beurs is niet 
een dag of een middag open voor publiek en dat zijn wél de kopers. Misschien 
een overweging waard! Foto’s: www.kicksfotos.nl en Yvonne van Doorn.

Record aantal bezoekers 
FloraHolland Trade Fair
Aalsmeer - Een record aantal men-
sen bezocht van 4 tot en met 6 no-
vember de drie dagen durende Flo-
raHolland Trade Fair in Aalsmeer. In 
totaal ruim 15.000, dat zijn er 1.000 
meer ten opzicht van 2014 . Innova-
tie, positiviteit en nieuwe contacten 
leggen kenmerken de jaarlijkse in-
ternationale handelsbeurs voor de 
sierteelt sector. “Kweker en klanten 
zijn weer met de toekomst bezig”, 
zegt Wilma van Straalen, beursma-
nager van FloraHolland. “Bovendien 
worden de stands elk jaar mooier, 
de sfeer dit jaar is ook enorm goed 
en positief.” 
Ruim 15.000 bezoekers zijn gere-
gistreerd en dat is record ten op-
zichte van vorige jaren. Ruim 750 
standhouders uit binnen en buiten-
land toonden hun bedrijf en pro-
duct, waarvan zo’n 470 plantenkwe-
kers, 180 bloemenkwekers, 50 ver-
edelaars, 7 handelsbedrijven en nog 
eens 50 zogenoemde ‘toegevoegde 
waarde’ stands. Al deze deelnemers 
deelden samen drie dagen lang de 
beursvloer met vloeroppervlak van 
25.000 vierkante meter.
 
FloraHolland House
Het FloraHolland House met als the-
ma ‘Home of Opportunities’ was het 
middelpunt van de beurs. De stand 
had een nieuwe opzet. Het dage-
lijkse inspirerende en interactieve 
programma van het FloraHolland 
House in combinatie met heerlijke 
koffie trok bezoekers aan en inspi-
reerden hen met onder meer de drie 
stijltrends, de strategiewand en de 
prachtige arrangementen van Elize 
Eveleens. “We hebben bewust ge-
kozen voor een open en ruime opzet 
en willen echt de plaats zijn waar le-
den en klanten samen kunnen ko-
men en met elkaar in gesprek kun-
nen gaan”, zegt Servaas van der 
Ven, Concernmanager Commer-
cie van FloraHolland. “En die opzet 
is geslaagd, het is gewoon een top 
beurs!”

 

Out of the Vase
Een geheel nieuw aspect op de 
beurs was de ‘Out of The Vase’ com-
petitie georganiseerd door Aviv Flo-
wers en FloraHolland. ‘Out of the 
Vase’ is een vernieuwende bloe-
men designwedstrijd: internationale 
design studenten gaan met elkaar 
– onder tijdsdruk - de strijd aan. 
Doordat zij weinig kennis hebben 
van bloemschikken, komen zij in 
hun bloemwerk tot creatieve oplos-
singen en ideeën. Het zogenoemde 
‘Out of the Vase’-effect. De Ameri-
kaanse Jody Lee ontving de hoofd-
prijs uit handen van Lucas Vos, di-
recteur FloraHolland en Moshe Pe-
retz, Directeur Aviv Flowers
 
Best Stand Award
Op donderdag 5 november zijn de 
Best Stand Awards in drie catego-
rieën uitgereikt aan het eind van de 
beursdag. Citrina (categorie plan-
ten), Anco (categorie bloemen) en 
Anthura (categorie veredelaars) 
hebben de Best Stand Awards van 
de FloraHolland Trade Fair Aalsmeer 
2015 gewonnen. Citrina werd ge-
roemd vanwege het uitsteken-
de verhaal en goeie bemanning. 
Het nieuwe logo geeft prachtig aan 
waar het om gaat. Anco heeft vol-
gens de jury een enorm chique uit-
straling en vertelt het complete ver-
haal. Ook Anthura kreeg alle lof. De 
boodschap is duidelijk en kleurge-
bruik en vormen zijn doorgetrokken 
tot in de details.

Voor leerlingen naar MBO, HBO en WO

Gratis voorlichting en 
advies voor studiekeuze
Uithoorn - Het is best lastig om 
op jeugdige leeftijd te kiezen voor 
een studie en te bedenken wat voor 
werk je later wilt gaan doen. Een 
studiekeuze maken is iets heel per-
soonlijks en een belangrijke beslis-
sing. Er is veel aanbod en alles lijkt 
even boeiend te zijn. Maar hoe weet 
je of een studie bij je past? Hoe kies 
je? En wat kan je als ouder doen om 
je kind te helpen bij het studiekeu-
zeproces? 
Speciaal hiervoor organiseert Am-
stelhof Sport & Health op donder-
dag 19 november, in samenwerking 
met Rooskleurig Coaching, een gra-
tis voorlichtingsavond ‘Studiekeuze 
advies’. Noloc erkend Studiekeuze-
coach Rose-Marie Lucas van Roos-
kleurig Coaching geeft studiekeuze-

advies bedoeld voor scholieren die 
een MBO, HBO en WO studie gaan 
kiezen en hun ouders. Tijdens de 
voorlichtingsavond kom je meer te 
weten over het maken van een stu-
diekeuze en is er volop ruimte voor 
het stellen van vragen. Na afloop 
krijg je nog eens tips en adviezen 
mee naar huis. 
De voorlichtingsavond is donderdag 
19 november van 19.45 tot 21.00 uur 
bij Amstelhof Sport & Health Club, 
aan de Noorddammerweg 30 in Uit-
hoorn. Aanmelden doe je door je 
naam en het aantal deelnemers in 
een e-mail te sturen aan info@roos-
kleurigcoaching.nl of bel 06-5313 
5015. Meer informatie is te vinden 
op de website www.rooskleurigcoa-
ching.nl

Dutch Flower Awards voor 
Knoppert, Solis en Afriflora
Aalsmeer - Op de FloraHolland 
Trade Fair zijn op donderdag 5 no-
vember de winnaars van de Dut-
ch Flower Awards 2015 bekend ge-
maakt. J.W. Knoppert & Zn. uit ’s-
Gravenzande is onderscheiden als 
de meeste waardevolle leveran-
cier in de categorie snijbloemen. 
De winnaar in de categorie plan-
ten, ook gevestigd in ’s-Gravenzan-
de, is Solis Plant. Afriflora uit Ethi-
opië werd uitgeroepen als winnaar 
in de categorie buitenlandse leve-
rancier. Preferred Partner Recog-
nition Verpakkingsleverancier Van 
Dongen-De Jong/Twinpack ont-
ving een erkenning voor de inten-
sieve en toekomstgerichte samen-
werking met de Dutch Flower Group 
(DFG) bedrijven. Ad Smit nam, na-
mens de groep, de Preferred Part-
ner Recognition in ontvangst. In zijn 

speech gaf Marco van Zijverden, 
CEO van DFG, aan dat de verwach-
te groei van DFG dit jaar zal uitko-
men op 7%, waardoor de omzet over 
2015 naar een waarde van 1,35 mil-
jard zal stijgen. DFG gaat onder het 
thema ‘samen investeren in groei’ 
de komende tijd inzetten op ontwik-
keling van talenten, duurzaamheid, 
innovatie en verdergaande samen-
werking binnen de DFG-bedrijven 
en de ketenpartners. 
Marco van Zijverden bedankte alle 
medewerkers voor hun inzet; door 
gezamenlijke inspanningen bereik-
te DFG dit jaar de nummer 1 posi-
tie binnen de Hillenraad 100-500+, 
ontving zij de UK Trade Investment 
Award voor de meest duurzame in-
vestering in Engeland en mag zij 
zich tevens Master Entrepreneur of 
the Year noemen.

Van 27 tot en met 29 november
Winterfair bij Duoplant
Aalsmeer - Vrijdag 27, zaterdag 28 
en zondag 29 november is Duoplant 
aan de Legmeerdijk weer getrans-
formeerd in Winterse sferen. Na het 
grote succes van vorig jaar organi-
seert Duoplant ook dit jaar weer de 
Winterfair. Alles op het gebied van 
het thema Winter ziet u dan ook te-
rug tijdens de winterfair, onder an-
dere de mooiste kerstarrangemen-
ten, kerstboeketten en kerststuk-
ken. Diverse trends voor in uw huis 
op het gebied van decoratie, tafel-
schikkingen, kerstbomen en na-
tuurlijk mag ook de winterse korst 
niet ontbreken. Deze dagen is er 
zelfs horeca geregeld, restaurant 
8cht van de Pontweg verzorgt on-
der andere overheerlijk erwtensoep 
en glühwein. Bovendien zijn er ook 
tweeëntwintig bedrijven uit de om-
geving die zichzelf graag willen pro-
fileren en met u willen kennisma-
ken. Zij presenteren diverse leuke 
Sinterklaas- en kerstcadeaus, zo-
als sieraden, woonaccessoires, ze-
pen, oliën, kransen en potten, maar 
ook voor kleding en alles op het ge-
bied van beauty. Natuurlijk mag het 
thema Oud en Nieuw niet ontbreken 
bij deze winterse dagen, daar horen 
overheerlijke oliebollen bij en voor-
treffelijke champagne. U hoort het 
al, er is van alles te beleven tijdens 
deze gezellige winterse dagen. 
Duoplant verzorgt, zoals gewend, 
ook weer voor een knallend mu-
ziekprogramma tijdens deze dagen 
met onder andere optredens van 
Edo Botterman, Niels Bode, Mar-
leen Palmer, Popkoor Soundsation, 

Vincent Collet, Koor Sonority, Nan-
cy Beerens, Danilo Kuiters en zelfs 
Yves Berendse zal op zaterdag om 
14.00 uur komen optreden.

Schaatsbaan en schminken
Ook aan de jonge bezoekers is ge-
dacht: kom lekker schaatsen op de 
schaatsbaan, laat je schminken, 
kom kennismaken met Pieten en 
nog vele meer. Tevens is er op deze 
drukke dagen speciaal vervoer ge-
regeld, de winterse huifkar vervoert 
u vanaf de parkeerplaats, zodat u 
zelfs niet meer ver hoeft te lopen in 
geval van drukte met parkeren.

Steun Ambulance wens
Stichting Ambulance Wens Neder-
land is een groep van 200 medisch 
geschoolde vrijwilligers die zich da-
gelijks inzetten om een wens van 
een niet mobiele terminale patiënt 
in vervulling te laten gaan in daar-
voor speciaal ontwikkelde ambulan-
ces. Met uw entree (1,00 euro voor 
een volwassenen en 50 eurocent per 
kind), steunt u stichting Ambulance 
wens, waar Duo Plant vorig jaar tij-
dens de winterfair meer dan 2.100 
euro voor opgehaald heeft. Bezoe-
kers maken verder ook kans op een 
diner voor vier personen of plaats-
jes voor de kerstworkshop van Duo-
plant. Kortom, een event dat u niet 
mag missen. Kijk voor meer infor-
matie op www.duoplant.nl. De Win-
terfair is vrijdag open tussen 15.00 
en 21.00 uur, zaterdag van 9.00 tot 
17.00 uur en op zondag van 10.00 tot 
16.00 uur.

Doelen: Voor touringcar, 
limousine en taxi service
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 6 no-
vember heeft Doelen Coach Ser-
vice weer het Convenant IL&T mo-
gen ondertekenen met de WND In-
specteur-Generaal van Inspectie, 
Leefomgeving en Transport (ILT), de 
heer Mr. F.J. van Diepenbeek. Hier-
mee streven beide partijen er naar 
om op basis van wederzijds vertrou-
wen afspraken te maken om de na-
leving van wet- en regelgeving te 
optimaliseren, de toezichtlast te ver-
minderen en de dienstverlening te 
vergroten. Het familiebedrijf, on-
der leiding van Angela van Wijk, is 
er trots op dat Doelen dit convenant 
na vijf jaar opnieuw heeft verdiend. 
“Wij voeren met regelmaat interne 
controles uit op de Arbeidstijden-
wet, het Arbeidstijdenbesluit ver-

voer, de Wet- en de Amvb Besluit 
personenvervoer 2000 en de Arbo-
wet”, vertelt Angela. Onder de rook 
van Schiphol worden er op jaar-
basis vele kilometers weggereden 
door zowel 22 touringcars als 20 
auto’s in diverse groottes en klas-
sen (Mercedes E- en S-klasse, Vi-
ano, Vito). “Wij vervoeren de toerist 
die aankomt op Schiphol, maar ook 
de zakelijke klant die bedrijven of 
een bedrijfsfeest bezoekt, de sport-
club en vereniging en een ieder die 
op een gemakkelijke wijze op zijn of 
haar bestemming wil komen. Daar-
naast organiseren we dagtochten 
om mensen uit de omtrek de mooie 
plekjes in Nederland te laten be-
zoeken.” Meer weten? Kijk op www.
doelen.net.

Eenvoudiger zusje Westeinder Paviljoen

Nieuw: Westeinder Brasserie
Aalsmeer - Gisteren, woensdag 11 
november, is de Westeinder Brasse-
rie van start gegaan. De Brasserie is 
gevestigd in hetzelfde pand als het 
Westeinder Paviljoen aan de West-
einderplassen. De eigenaren Stefan 
Levarht en Devin Hoogervorst wil-
len door het openen van deze Bras-
serie de prachtige locatie voor een 
nóg breder publiek toegankelijk ma-
ken. “Het Westeinder Paviljoen heeft 
een eenvoudiger zusje gekregen”, 
verduidelijken Stefan en Devin. “De 
Westeinder Brasserie.”

Sfeervolle ambiance 
De placemats, het krijtbord met een 
dagmenu en de plateservice teza-
men met een internationale en klei-
ne dinerkaart moeten een informele, 
sfeervolle ambiance gaan creëren. 
Uiteraard voorzien van een prachtig 
uitzicht over de Westeinderplassen. 
Gewoon lekker aan het water. De 
menukaart van de Brasserie bevat 
eenvoudige gerechten. Ondanks de 
eenvoudige gerechten blijft de kwa-
liteit van het eten op hetzelfde ni-
veau als die u gewend bent van het 
Westeinder Paviljoen. De gerech-

ten komen uit dezelfde keuken en 
ook de service zal er niet minder om 
worden. De huidige bediening van 
het Westeinder Paviljoen neemt ook 
in de brasserie de bediening op zich. 

Openingstijden
De brasserie is sinds 11 november 
geopend op woensdag, donderdag 
en vrijdag van 17.00 tot 22.00 uur. 
Reserveren kan via 0297-364986 of 
via reserveren@westeinderbrasse-
rie.nl. De website is nog niet online, 
maar de Westeinder Brasserie is wel 
al te vinden op Facebook. 
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Nog vier dagen:
4 Chocoladeletters halen, 
3 betalen bij Martinez
Aalsmeer - Redmond Roof stopt 
net een bonbonnetje in zijn mond 
als we hem komen interviewen in 
zijn chocoladewinkel aan de Pun-
terstraat in het Centrum. “Ja, dat 
gaat nooit vervelen hoor. Choco-
la snoepen blijft mijn favoriete be-
zigheid. Zelfs na bijna zes jaar!” Al-
dus de eigenaar. Martinez Chocola-
tier is voor de gelegenheid geheel in 
Sinterklaasversiering gehuld. Inclu-
sief Zwarte Pieten. Redmond: “Het 
is weer een leuke tijd waar we in-
gaan en het gaat nog allemaal net 
zo goed als in het begin. Crisis of 
geen crisis, mensen snoepen nu 
eenmaal graag. De interactie met 
trouwe en enthousiaste klanten is 
fijn. Ook steeds meer bedrijven we-
ten ons te vinden. Ik ben trots op 
mijn vaste personeelsteam, want we 
doen het met z’n allen.” Nog vier da-
gen is de volgende aanbieding van 
kracht: vier chocoladeletters halen 
is drie betalen. In een luxe cadeau-

verpakking zijn de versierde letters 
(Redmond benadrukt dat hij het ge-
hele alfabet op voorraad heeft) in 
puur, melk, wit en praline verkrijg-
baar. Tevens in het Sint-assortiment; 
marsepeinen figuren, chocoladepe-
pernoten, roomboter banketstaven 
en slagroom borstplaat. Redmond 
Roof: “Uiteraard van de beste kwa-
liteit. Het is de moeite waard om de 
versierde winkel even binnen te lo-
pen. Na de Sinterklaastijd gaan we 
over tot de Kerstversiering. We heb-
ben weer zin in die gezellige feest-
maanden. Graag tot ziens!” Mar-
tinez Chocolatier is te vinden aan 
de Punterstraat 11. Voor bestellin-
gen bel: 0297-362016 of aalsmeer@
martinezchocolade.nl. Openingstij-
den zijn op maandag van 12.00 tot 
18.00 uur, dinsdag tot en met don-
derdag van 09.00 tot 18.00 uur, vrij-
dag van 09.00 tot 21.00 uur en zater-
dag tot 17.00 uur. 
Door Miranda Gommans 

Grijp nu de kans bij Sienergie
Woning voordelig isoleren
Aalsmeer - De koude dagen staan 
voor de deur. De juiste tijd dus om 
snel nog even de vloer, spouwmu-
ren of dak te isoleren zodat u er 
straks in de winter lekker warm-
pjes bij zit. Met een warm ingepakt 
huis houdt u immers de warmte bin-
nen en koude, tocht en vocht bui-
ten. Daarmee bespaart u niet alleen 
aan energie en kosten, het levert u 
bovendien extra wooncomfort op. 
En – ook niet onbelangrijk – u doet 
iets voor het milieu. Een bezoek aan 
het Energieloket van Sienergie kan 
nu bovendien een leuk voordeeltje 
opleveren. Woningeigenaren willen 
natuurlijk graag weten wat in hun 
specifieke situatie kan en wat vooral 
niet kan. Wat de kosten zijn en wat 
het aan besparing oplevert. Hoe je 
isolatie of bijvoorbeeld zonnepane-
len financiert en hoe het allemaal in 
zijn werk gaat. Op internet is veel in-
formatie te vinden. Maar is die altijd 

betrouwbaar? Je ziet al gauw door 
de bomen het bos niet meer. Daar-
om is er het Energieloket van Si-
energie. Door de samenwerking met 
de gemeente Aalsmeer is het ener-
giebespaaradvies dat u daar krijgt 
betrouwbaar, onafhankelijk, geheel 
vrijblijvend en gratis. Aan het Ener-
gieloket in Boekhuis Aalsmeer ver-
telt de energiebespaaradviseur van 
Sienergie u elke woensdagmid-
dag graag alles over de mogelijk-
heden in uw specifieke situatie. Een 
bezoek aan het Energieloket kan u 
bovendien nu extra voordeel ople-
veren, want enkele gerenommeer-
de isolatiebedrijven geven exclusief 
aan bezoekers van het Energieloket 
van Sienergie najaarskorting. Inte-
resse? Elke woensdagmiddag van 
15.00 tot 18.00 uur kunt u aanschui-
ven bij de Sienergie expert in het 
Boekhuis in de Zijdstraat 12. Meer 
informatie: www.sienergie.nl.

Lezingen ‘Vuurwerkangst en 
lichaamstaal bij honden’ 
Aalsmeer - Vuurwerkangst of angst 
voor harde geluiden is een veel 
voorkomend probleem bij honden. 
Als eigenaar kan je veel doen om 
je hond te helpen. Donderdagavond 
19 november organiseert DogTalk 
hondenschool, hondenuitlaatser-
vice & hondengedragstherapie een 
lezing ‘Vuurwerkangst bij honden’. 
Langzaam aan hoor je de eerste 
knallen al weer om je heen, voor een 
hond met vuurwerkangst is dit erg 
vervelend. De hond loopt voorzich-
tig buiten en is continu alert, schrikt 
zich rot en wil niets liever dan weer 
naar binnen. Daarnaast is het ook 
erg vervelend om als eigenaar je 
hond zo gespannen te zien. Schrijf 
je daarom snel in voor deze lezing. 
Er wordt besproken wat er nu ei-
genlijk gebeurt bij de hond, wat je 
als eigenaar kan doen en vooral wat 
je niet moet doen. Werk samen met 
je hond toe naar een (relatief) ont-
spannen oud en nieuw. Deze lezing 
is ook erg geschikt voor eigenaren 
van honden die bang zijn voor gelui-
den in het algemeen, maar ook voor 
eigenaren van honden die nog niet 
bang zijn. Voorkomen is immers be-
ter dan genezen.
De week daarop op donderdag 26-

11 staat de lezing ‘Lichaamstaal bij 
honden’ op de agenda. Een must 
voor elke hondeneigenaar. Hoe be-
ter je in staat bent de lichaamstaal 
van je hond te lezen en daar op weet 
in te spelen, hoe meer ontspannen 
je hond zal zijn. En niet te vergeten, 
hoe meer de hond op jou zal reage-
ren. Heb je het idee je eigen hond 
wel redelijk door te hebben, dan is 
deze lezing nog steeds een aan-
rader. Want denk eens aan de li-
chaamstaal van alle honden die je 
tijdens een wandeling tegen komt. 
Hoe sneller jij ziet in welke stem-
ming de andere hond is, hoe beter 
jij je eigen hond hierbij kan bege-
leiden. Wat DogTalk betreft basisstof 
voor elke hondeneigenaar. 
De lezingen worden gegeven door 
Sandra Bekaert en Sandra Mur, ei-
genaar en trainers bij DogTalk VOF. 
Ervaren hondentrainers, gedrags-
deskundige en gedragstherapeut. 
Beide lezingen, op de donderdagen 
19 en 26 november, beginnen om 
19.30 uur en zijn in Amstelveen, bij 
Scouting de Radboutgroep. Deel-
name kost 7,50 euro per avond. In-
schrijven via de website www.dog-
talk-cursussen of via de mail info@
dogtalk-cursussen.nl

Klaar met pesten: ‘IK ben IK’
Aalsmeer - Pesten is helaas nog al-
tijd een actueel probleem. ‘IK ben IK’ 
heeft zich als doel gesteld hiermee 
af te rekenen door met een methode 
te komen die een echte oplossing 
biedt voor nu en de lange termijn. 
Zelfvertrouwen hebben, je grenzen 
kunnen aangeven, voor jezelf opko-
men en lekker in je vel zitten zijn za-
ken die voor iedereen vanzelfspre-
kend zouden moeten zijn, maar de 
realiteit is helaas anders. In de hui-
dige maatschappij zijn steeds meer 
kinderen op zichzelf aangewezen 
en lijken normen en waarden beet-
je bij beetje te vervagen. Juist nu is 
het dus belangrijk dat kinderen de 
juiste mindset meekrijgen om ster-
ker in hun eigen kracht en dus ster-
ker in het leven te kunnen staan. ‘IK 
ben IK’ vindt dat ieder kind het ver-
dient om vrolijk en sterk in het le-
ven te staan, en komt daarom met 
een vernieuwde en bewezen metho-
de die problemen rondom pesten op 
een unieke en zeer effectieve ma-
nier aanpakt. ‘IK ben IK’ is een ei-
gentijdse methode bedacht en ont-
wikkeld door Gilbert Themen, die al 
meer dan 10 jaar succesvol bezig is 
met ouder/kind coaching op het ge-
bied van pesten, weerbaarheid, op-

voeden en effectief communice-
ren met je kind. Zoals al zijn metho-
des heeft ook ‘IK ben IK’ een simpe-
le, snelle en praktijkgerichte aanpak 
en biedt daarmee positieve resulta-
ten op zowel de korte als de lange 
termijn. Wat de ‘IK ben IK’ metho-
de uniek maakt, is de vereiste ac-
tieve inzet van jou als ouder zowel 
tijdens als na de coaching. Je moet 
echt samen met je kind aan de slag! 
Als ouder krijg je tools aangereikt 
waardoor je anders gaat kijken naar 
je kind en een effectievere commu-
nicatie krijgt. Jullie samenwerking 
staat garant voor een hoge succes-
beleving en zorgt voor een positie-
ve bijdrage aan de verbale, mentale 
en fysieke weerbaarheid van je kind. 
‘IK ben IK’ is er van overtuigd dat 
een kind daarmee vrolijk en sterk in 
het leven zal staan. ‘IK ben IK’ biedt 
nu in Aalsmeer de mogelijkheid gra-
tis kennis te maken met de ‘IK ben 
IK’ methode zodat je zelf kunt er-
varen hoe effectief deze aanpak is. 
Aanmelden voor de gratis kennis-
makingsworkshop kan via de web-
sites www.ikbenik.vision en www.
ikbenikonline.nl. Daar vind je tevens 
de uitgebreide informatie over de ‘IK 
ben IK’ methode.

Nieuw in Aalsmeer
JLT Clean: Leo Tas voor 
een schoon matras
Aalsmeer - We wassen ons bed-
dengoed regelmatig. Maar de ma-
tras, tsja, prop die maar eens in de 
wasmachine. Leo Tas is onlangs zijn 
bedrijf gestart: JLT Clean. Hij legt uit: 
“Mensen staan er niet bij stil hoe-
zeer een matras verontreinigd kan 
zijn. In één matras kan een popula-
tie van wel 2 miljoen huisstofmijten 
leven. Zelf zijn ze onschadelijk; ech-
ter hun uitwerpselen bevatten de al-
lergene stof guanine, die allergieën 
veroorzaakt. Vaak heeft u een beetje 
jeuk, traanogen, een loopneus, ec-
zeem of astmatische klachten.”
Behalve huisstofmijten, vindt u ook 
bacteriën, virussen, schimmels en 
stof terug in een matras. Een gewo-
ne huishoud stofzuiger is niet krach-
tig genoeg om dit allemaal te verwij-
deren, maar JLT Clean beschikt over 
een speciale gepatenteerde machi-
ne. Deze trilt met hoge frequentie 
alle vervuiling los en zuigt die op, tot 
wel 15 centimeter diep. Een UVC-
lamp doodt de bacteriën en schim-
mels. Als laatste wordt het matras 
ingespoten met een antibacteriële 

en allergeen neutraliserende spray. 
De gehele behandeling is droog en 
zonder chemicaliën, én aan bei-
de kanten van het matras. Kort er-
na kunt u alweer op een hygiënisch 
schoon en fris matras slapen.
JLT Clean is officieel dealer van Ma-
tras Cleaner en reinigt in Aalsmeer 
en wijde omgeving matrassen van 
particulieren thuis, of de slaapplek-
ken in uw boot of caravan. Maar JLT 
Clean komt ook bij zakelijke klanten, 
zoals hotels, B&B’s, verzorgingste-
huizen, kinderdagverblijven, etc. Het 
reinigen gebeurt ter plaatse, waar-
door het matras gewoon kan blijven 
liggen. De prijs voor een schone en 
gezonde nachtrust is overigens niet 
duur. Voor een éénpersoonsmatras 
betaalt u 37,50 euro inclusief BTW 
en voorrijkosten.
Wilt u weten of úw matras toe is aan 
een reinigingsbeurt? Maak dan een 
afspraak voor een gratis testreini-
ging. Uitgebreide informatie is te 
vinden op de website: www.jltclean.
nl of bel Leo Tas voor een schoon 
matras: 0297-761181.

Japanse bloemschikwedstrijd 
slaat aan in Nederland
Aalsmeer - Uit Japan afkomstige 
wedstrijden tussen bloemdesigners 
lijken in Nederland aan te slaan. Dat 
bleek uit het enthousiasme van het 
publiek dat massaal naar de eer-
ste edities in Nederland van de zo-
genoemde Hana Ike Battle kwam. 
Die werden donderdag 5 novem-
ber gehouden tijdens de FloraHol-
land Trade Fair en op de Internatio-
nal Flower Trade Fair (IFTF) in Vijf-
huizen. En vrijdag bij exporteur Hil-

verda De Boer en het Boerma Insti-
tuut voor opleidingen bloemschik-
ken. Dat gebeurde op initiatief van 
Michel de Kok van Holland Web 
en de VGB. Die organiseerden ge-
zamenlijk voor de eerste keer de-
ze wedstrijden in Nederland. Hilver-
da Kooij stelde voor alle wedstrijden 
de bloemen beschikbaar. De Japan-
se ikebana artiesten Yuji Ueno, Syo 
Sogabe en Teika Itoh demonstreer-
den hoe een battle in hun land ver-

Borrel Aalsmeer 
36ste editie

Aalsmeer - Aanstaande donderdag 
12 november vindt de 36ste editie 
plaats van de netwerkbijeenkomst 
Borrel Aalsmeer. Iedereen is vanaf 
17.00 uur welkom in restaurant Wel-
kom Thuis aan de Stommeerweg en 
de entree is gratis. Er is een extra 
feestelijk programma ter ere van het 
3-jarig bestaan. Het is ook mogelijk 
om een overheerlijke dagschotel te 
bestellen voor maar 12,50 euro. Om 
20.00 uur staat er een lange tafel 
klaar om samen een hapje te gaan 
eten. Dit is uiteraard niet verplicht. 
Ben je verhinderd? Noteer dan al-
vast 10 december, 14 januari en 11 
februari in de agenda, elke tweede 
donderdag van de maand. 

Ook verkoopmogelijkheid particulieren

Wintersport occasionbeurs 
bij Intersport Duo
Uithoorn - Vele Nederlanders zul-
len ook deze winter weer gaan ge-
nieten van een welverdiende win-
tersport-vakantie. Zorgvuldig wor-
den de diverse bestemmingen met 
elkaar vergeleken op sneeuwzeker-
heid, aanwezigheid van après-ski, 
aantal kilometers piste, etc. Echter 
wordt het belangrijkste vaak ver-
geten of pas op het laatste moment 
geregeld. Om optimaal te kunnen 
genieten en om blessures te voor-
komen dient uw ski- of snowboard-
uitrusting in optimale conditie te 
verkeren. De medewerkers van In-
tersport Duo staan voor u klaar om 
de technische staat van uw mate-
riaal vrijblijvend te beoordelen. Van 
donderdag 19 tot en met zaterdag 
28 november organiseert Intersport 
Duo wederom de jaarlijkse ski- en 
snowboard-occasionbeurs in fili-
aal Uithoorn. Gedurende deze da-
gen wordt een groot aantal gebruik-
te ski’s, skischoenen, snowboards 

en snowboardschoenen te koop 
aangeboden. Ook aan particulieren 
wordt de mogelijkheid geboden om 
wintersportmateriaal op deze beurs 
te koop aan te bieden. Alleen tech-
nisch veilig materiaal (geen kleding) 
wordt geaccepteerd. Na controle op 
veiligheid van het materiaal wordt 
door de medewerkers, in overleg 
met u, de vraagprijs bepaald. Ver-
kocht materiaal zal worden uitge-
keerd in waardebonnen. Intersport 
Duo brengt geen provisie in reke-
ning.

Onderhoud
Naast het occasion-materiaal vindt 
u tijdens de beurs vele aantrekke-
lijke wintersportaanbiedingen. Zo 
kunt u tijdens de occasionbeurs 
nog gebruik maken van laagseizoen 
voordeel op ski- en snowboard on-
derhoud. Intersport Duo is gehuis-
vest aan de Zijdelrij 7 in Uithoorn, 
telefoon: 0297-560329. 

V.l.n.r. directeur Peter van Eick, marketingvoorzitter Roel Houwers, Jandi-
no Asporaat, marketingmedewerkers (en tevens productmanagers van deze 
voorstelling) Miranda Gommans en Hans Bussher. Foto: www.kicksfotos.nl 

 Grappig en ontwapenend
Jandino in een uitverkocht 
Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Donderdag 5 novem-
ber was het een drukte van belang 
in Crown Theater Aalsmeer. Jandino 
Asporaat, de bekende televisiepre-
sentator en komisch talent, speelde 
zijn voorstelling ‘Hoe dan Ook’ voor 
een uitverkochte zaal. Van heinde 
en verre waren de bezoekers geko-
men, omdat er vrijwel nergens meer 
kaartjes te koop waren in het land. 
Het marketingteam onder leiding 
van directeur Peter van Eick en al-
le vrijwilligers kunnen met trots te-
rugkijken op een geslaagde avond. 
Jandino was grappig, ontwapenend 
en zong, ondanks een verkoudheid-
je, twee prachtige nummers. Samen 
met zijn vaste begeleiders op drums 
en piano werd er zelfs gedanst. 
Het decor was spectaculair. De ca-
baretier maakte grap na grap en 
de bezoekers genoten zichtbaar. Er 
werd gelachen en meegedaan. Op 
vragen aan de zaal werd flink ge-
hoor gegeven. Toen hij als typetje 

opkwam werd het enigszins schun-
nig, maar toch hilarisch. 
Na afloop van de voorstelling nam 
de vriendelijke Asporaat uitgebreid 
de tijd om met zijn publiek een voor 
een op de foto te gaan. Een lange rij 
in de foyer weerhield hem daar niet 
van en aansluitend werd er nog een 
drankje gedaan in de gezellige pia-
nobar. Jandino bedankte niet alleen 
het publiek, maar merkte op dat al-
le vrijwilligers van het theater een 
pluim verdienden. “Het begon met 
drie kaartjes een paar weken ge-
leden, maar zie hier, een volle zaal. 
Knap gedaan hoor. Mijn compli-
menten!” Aldus de tevreden artiest. 
Er staan nog prachtige voorstel-
lingen op het programma van het 
Crown Theater. Kijk op www.crown-
theateraalsmeer.nl en bestel direct 
je kaarten, want je ziet; het kan zo-
maar uitverkocht zijn!

Door Miranda Gommans 

loopt. Bij de Hana (bloem) Ike (le-
ven) Battle krijgen de deelnemers 
maar vijf minuten de tijd om, gewa-
pend met alleen een schaar of mes, 
in een vaas een fraai bloemstuk te 
arrangeren. Het publiek beoordeelt 
de creaties en kiest de winnaar. In 
Japan bestaat het fenomeen nu vier 
jaar en het trekt daar volle zalen. 
Dat lijkt ook in Nederland te kun-
nen gaan gebeuren, denkt de VGB.
De eerste finales in Aalsmeer, Vijf-
huizen en bij Hilverda De Boer wer-
den respectievelijk gewonnen door 

Inge Quint uit De Kwakel, Dini Hol-
trop uit Sneek en Michael van Na-
men uit Lisse. Inge Quint was te 
zien in de TV-serie ‘Hollands Beste 
Bloemstylist’ van SBS6, Dini Holtrop 
is Nederlands kampioen bloem-
schikken en Michael van Namen is 
bekend van zijn werk voor het corso 
in de Bollenstreek. Zij streden ook 
tegen en wonnen van respectieve-
lijk de Nederlandse toparrangeurs 
Martin Groen, Bert Kuiper, Kristel 
van Dijk, Christel Snoek en Gerwin 
van den Boogaard.

Zaterdag jaarlijkse bazaar
Aalsmeer - Zaterdag 14 november 
begint om 10.30 uur precies de jaar-
lijkse bazaar van de Doopsgezinde 
Gemeente in de Zijdstraat 53-55. Ie-
dereen, van jong tot oud, is de hele 
dag welkom. 
Voor ieder is wel wat wils. Het Rad 
van Avontuur mag je niet missen 
voor het winnen van een heerlij-
ke taart of heel veel andere mooie 
prijzen. De bloemenstal van Coos 
Buis kom je niet ongemerkt voorbij. 

U gaat ongetwijfeld met een prach-
tig boeket naar huis. Maar ook voor 
prachtige planten, prima tweede-
hands kleding, voor boeken en pla-
ten en voor handwerken van het 
good old ‘Dameswerkgezelschap’ 
komt u naar de bazaar. En natuurlijk 
ontbreekt de rommelmarkt, binnen 
en buiten het kerkgebouw, niet. Tot 
slot nog de vele verlotingen, waar-
onder die van de jaarlijkse grote 
quilt, van een goed gevulde bood-
schappenmand en van de (boot)reis 
naar London. Nico Eveleens: “Maar 
je gaat vooral naar de bazaar voor 
de gezelligheid en saamhorigheid. 
Dat laatste is lang niet overal meer 
vanzelfsprekend.” De bazaar is ge-
opend tot 17.00 uur.
Voor wie nog spulletjes wil inleve-
ren (geen meubels en computers): 
Brengen kan donderdag en vrijdag 
vanaf 13.00 uur. 
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kinder- en jeugdkrant

Werkweek Jozefschool: 
Verwondering in de natuur
Aalsmeer - In samenwerking met 
Stichting Veldwerk Nederland orga-
niseerde de Jozefschool afgelopen 
week de jaarlijks terugkerende na-
tuurweek voor de groepen zeven in 
Apeldoorn. Deze week staat volle-
dig in het teken van leren kijken en 
ontdekken van de natuur. De eerste 
dag trapt af met een fotospeurtocht, 
waarbij de kinderen met behulp van 
foto’s een tocht door het bos maken. 
Mocht dat de zintuigen niet genoeg 
geprikkeld hebben, gaan de kinde-
ren onder leiding van een groepslei-
der even later geblinddoekt door het 
bos. Luisteren en voelen staan cen-
traal. Dat blijkt ook uit de nachtelijke 
wandeling. Zaklampen zijn verbo-
den, behalve bij de leiding natuur-
lijk. Dus het is echt pikdonker; geen 
strooilicht van kassen of vliegtuigen 
uit Aalsmeer. De zintuigen staan op 
scherp, op naar de tweede dag!
De tweede dag gaan de kinderen, 
na een veiligheidsinstructie, aan 
de slag met pistool -en boogzagen. 
Veel kinderen hebben nog nooit een 
boom omgehaald, maar aan het 
einde van de ochtend zijn ze zo en-
thousiast dat er zelfs een 100m lan-
ge ril van omgezaagde bomen wordt 
gemaakt. 
Op de derde dag staat veldbiologie 

centraal. De kinderen houden zich 
bezig met vragen, zoals: wat leeft er 
in en om het water, wat voor beest-
jes houden zich schuil in bos, wat 
voor grondlagen zijn er en hoe meet 
ik de lengte van een boom op zon-
der erin te klimmen. De opgedane 
kennis nemen ze mee naar de vol-
gende dag.
Op de laatste dag bedenken de kin-
deren, per groepje, een onderzoeks-
vraag, waarna zij met hun onder-
zoek beginnen. Gewapend met kar-
ren, schepnetten, loepjes, muizen-
vallen, zagen, vuilniszakken en nog 
véél meer spullen gaan de leerlin-
gen op pad. Door het hele bos zijn 
groepjes aan werk, aan het over-
leggen en plannen aan het beden-
ken. Schitterend om deze samen-
werkingen te zien. Uit het eindresul-
taat wordt duidelijk dat de zintuigen 
niet alleen open staan maar ook dat 
dit tot een prachtige tentoonstelling 
leidt, waarin de kinderen hun resul-
taten met elkaar delen. 
De kinderen kunnen u nu alles ver-
tellen over de kringloop van de na-
tuur, over vogels, vissen, dierspo-
ren, paddenstoelen maar het voor-
naamste wat ze hebben geleerd is, 
is zich verwonderen over die gewel-
dige natuur.

AVA-atleet Justin Alewijnse tijdens 
de Maple Leaf Cross.

Mapple Leaf Cross in Hilversum
Justin derde bij pupillen B
Aalsmeer - Op zondag 1 no-
vember deden twaalf atleten van 
AVA Aalsmeer mee aan de eerste 
cross van de dit seizoen. In Hilver-
sum vond in de herfstachtige bos-
sen voor de 68e keer de Maple Leaf 
Cross plaats. Justin Alewijnse eindi-
ge bij de jongens B pupillen als der-
de. Bijna alle andere atleten eindi-
gen binnen de top tien. Bij de meis-
jes C junioren werd Micky Bek der-
tiende. Bij de meisjes A pupillen 
werd Gwen Alewijnse vierde, Roan-
na Geleijn vijfde en Julie Witteveen 
negende. Bij de jongens A pupil-
len werd Colin Alewijnse dertiende. 
Bij de jongens B pupillen werd Jus-
tin Alewijnse derde, Tygo Witteveen 
zesde, Maarten Hermans achtste, 
Bo Bruine de Bruin negende, Ste-
ven Waasdorp tiende en Tygo Ver-
hoeven elfde. Bij de jongens D pu-
pillen werd Ryan Waasdorp tiende. 
Een mooi begin van het cross sei-
zoen voor de AVA jeugd.

Voor kinderen en hun grootouders
‘Verboden voor Ouders’ 
zondag in Crown Theater
Aalsmeer - ‘Verboden voor Ouders’ 
is de allereerste theatervoorstel-
ling, speciaal voor kinderen mét hun 
grootouders. Jochem van Gelder 
heeft deze heerlijke show geschre-
ven samen met Ron Bons. Ron is 
net als Jochem, begonnen als band-
parodist en veelvuldig in het thea-
ter te aanschouwen. In de voorstel-
ling ‘Verboden voor Ouders’ worden 
herinneringen opgehaald en vertel-
len Jochem en Ron over hun eigen 
bijzondere opa’s en oma’s. Het geeft 
een nostalgisch gevoel. Kinderen 
kunnen meedoen en meezingen. De 
verhaallijn is zeer begrijpelijk voor 
de kleintjes, maar ook zeer verma-
kelijk voor de ouderen. Ron vertelt 
over zijn opa die drummer was en 
Jochem mocht als klein manneke 
op opa z’n koffer staan om naar het 
voetballen te kunnen kijken vanuit 
het dakraam. Die koffer speelt een 
rol in het stuk, want wát zit daar 
nou precies in? Ook speelt er een 
boze buurman mee, een dubbelrol 
voor Van Gelder, die via videobeeld 

wordt neergezet. De voorstelling 
duurt een uur en een kwartier en is 
zonder pauze. De twee enthousias-
te toneelspelers tot slot: “Het is een 
feestje voor opa’s, oma’s met hun 
kleinkinderen. Ze mogen lekker on-
gedwongen genieten van elkaar en 
de speciale band die ze hebben. Bij 
deze een meer dan hartelijke uitno-
diging om te komen naar onze voor-
stelling voor de speciale doelgroep, 
maar móchten de ouders geen op-
pas kunnen regelen, nou ja, dan 
mogen ze wel mee hoor.” Wilt u met 
uw kleinkinderen naar deze unie-
ke voorstelling? Of is het misschien 
leuk om ze kaartjes van de thea-
tershow cadeau te doen? Ga dan 
naar www.crowntheateraalsmeer.nl. 
Er worden op zondag 15 november 
twee voorstellingen gespeeld. Om 
11.00 uur en om 14.00 uur. De re-
guliere prijs is 16,50 euro. Wanneer 
u 4 kaarten of meer koopt kunt u 
gebruikmaken van het Familiepak-
ket en betaalt u slechts 14 euro per 
kaartje.

Nieuw: 2 Vleermuiskasten 
op de kinderboerderij
Aalsmeer - Op woensdag 4 no-
vember heeft wethouder Jop Kluis 
twee vleermuiskasten onthuld op 
het complex van kinderboerderij 
Boerenvreugd. Eén van deze kasten 
is geschonken door Landschaps-
beheer Noord-Holland en de Na-
tuurgroep Aalsmeer. Beide organi-
saties hebben in het verleden ge-
zamenlijk inventarisaties gedaan in 
de gemeente en wilden een vleer-
muiskast ophangen ter ondersteu-
ning van de vleermuispopulatie. 
Voor een geschikte locatie kozen zij 
de kinderboerderij in het Hornmeer-
park. Bestuurslid Daniëlle van Dijk 
van NME: “De vleermuiskasten zijn 
zeker een aanwinst, zowel voor de 
vleermuispopulatie als voor de kin-
derboerderij. Het is een mooie ge-
legenheid om kennis over te dragen 
over deze beschermde zoogdieren-

soort. In het verleden hebben we in 
onze infohoek een minitentoonstel-
ling gehad over vleermuizen. We ho-
pen dat de kasten goede verblijven 
zullen vormen voor de vleermuizen.” 

Kerstmarkt met van alles
Alvast een notitie waard: Op zondag 
13 december houdt de kinderboer-
derij een kerstmarkt op haar terrein 
aan de Beethovenlaan. Er wordt van 
alles te koop aangeboden, onder 
andere sieraden, speelgoed, kerst-
bomen en accessoires en natuur-
lijk lekkernijen als glühwein voor de 
groten en chocolademelk voor de 
kinderen. Er zijn ook diverse activi-
teiten voor de kinderen, de kerst-
man komt langs en er is muziek van 
smartlappenkoor ‘Denk aan de Bu-
ren’. De kerstmarkt is van 11.00 tot 
16.00 uur.

Schaakcompetitie
Spektakel bij AAS-jeugd
Aalsmeer - In de zevende ronde 
van de AAS jeugdschaakcompeti-
tie is de koploper verslagen! Luuk 
had een dubbele aanval berekend 
maar niet gezien dat zijn loper in-
stond. Simon sloeg meteen toe en 
nadat Luuk ook nog een matkans 
miste was het snel afgelopen. Ook 
Willem Haggenburg won en er is nu 
een kopgroep van Luuk en de broe-
ders Haggenburg. In het peloton 
deed Christiaan goede zaken door 
Stijn te verslaan, die effe in het klap-
penhoekje zit. De enige dame in het 
gezelschap, Flora, verloor van Tim 
en nieuwkomer Merlijn klom ver-
der op de ranglijst door van Rune te 
winnen.
De Stand na ronde zeven: 1 Luuk 
5,5; 2 Simon 5; 3. Willem 5; 4 Christi-

aan 4; 5 Jasper 3,5; 6 Tim 3; 7 Merlijn 
3; 8 Sam 3; 9 Gijs 2,5; 10 Stijn 2,5; 11 
Flora 2; 12 Rune 2; 13 Kevin 1.

Steven en Roanna in de 
modder van Boskoop
Aalsmeer - Op een regenachti-
ge zaterdagochtend op 7 november 
stonden Steven Waasdorp en Roan-
na Geleijn aan de start van de Gar-
den Plaza Cross in Boskoop. De-
ze cross is de eerste cross van een 
serie van vijf van de Zuid Holland 
Midden competitie. De cross begint 
weliswaar op het gras van de plaat-
selijke atletiekbaan, maar al na 100 
meter gaan de kinderen het weiland 
in waar een parcours van circa 800 
meter is uitgezet door modder, trac-
torsporen en meer lastige oneffen-
heden. Het totale parcours was 1 ki-
lometer. Kortom, een zware cross.
Steven startte bij de jongens B pu-
pillen waar meer dan 25 kinderen 
aan deelnamen. Hij liep goed mee in 
de voorhoede, maar moest de eerste 
zes jongens laten gaan en eindig-
de op een mooie 7e plaats. Roan-
na startte bij de meisjes A pupillen 
waar ook een hele grote groep aan 
de start stond. Roanna pakte met-
een de koppositie, maar moest door 
een val een aantal meisjes laten lo-
pen. Ze eindigde net buiten het po-
dium op de 4e plaats.

Clubkampioenschappen
Op zaterdag 21 november doen Ste-
ven en Roanna mee aan de tweede 
cross van dezelfde competitie. Eerst 
is er echter nog het clubkampioen-
schap van AVA Aalsmeer op zater-
dag 14 november waar meer dan 40 
kinderen zullen strijden om de titels.

Roanna Geleijn en Steven Waasdorp 
na afloop van de Garden Plaza Cross.

V.l.n.r. achter: Romée van Veen, Paul Maarsen, Dionne van der Terp, Suuz 
Leegwater en Lisa Gaastra. V.l.n.r. voor: Esmée Lek en Romy Miltenburg. He-
laas ontbreekt Luka van den Bergen op de foto.

Vuurdoop 7 meiden van RKDES
Debuut jeugdscheidrechters 
op schoolhandbaltoernooi
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
hadden zeven meiden van RKDES 
handbal de vuurdoop, zij mochten 
eindelijk alle theorie die zij afgelo-
pen weken geleerd hadden in de 
praktijk gaan brengen, door te flui-
ten op het jaarlijkse schoolhandbal-
toernooi. Zo’n 4 weken geleden zijn 
de meiden begonnen met een spel-
regelcursus, waar alle leden vanaf 
12 jaar verplicht aan mee moesten 
doen. Aansluitend kregen de geïn-
teresseerden de kans om opgeleid 
te worden tot jeugdscheidsrech-
ter. Paul Maarsen, scheidsrechter 
in hart en nieren, die vorig jaar on-
derscheiden werd met een ‘gouden 
fluit’ begeleidt deze meiden in dit 
traject. “Ik laat de meiden zelf ont-
dekken hoe je het beste kan fluiten, 
wat kan en mag juist wel of niet? 

Ik kan het ze allemaal wel vertel-
len, maar als ze zelf actief bezig zijn, 
onthouden ze veel meer en is het 
ook veel aantrekkelijker.” Tijdens het 
schoolhandbaltoernooi heeft Paul 
de meiden begeleid, door vanaf de 
zijlijn onopvallend mee te fluiten of 
gewoon alleen maar ‘aanwezig’ te 
zijn. Na de wedstrijd werd er geëva-
lueerd om er direct iets van te leren. 
“We hebben met elkaar zoveel lol en 
de meiden zijn zo gemotiveerd”, al-
dus een trotse Paul.
RKDES handbal is blij met zulke 
enthousiaste jeugdleden. Scheids-
rechters zijn noodzakelijk, maar he-
laas schaars. Komende tijd worden 
de scheidsrechters in spé zoveel als 
mogelijk in gezet. In januari volgen 
nog een aantal bijeenkomsten on-
der leiding van Paul Maarsen.

Veel animo voor jaarlijkse 
schoolhandbaltoernooi
Aalsmeer - Afgelopen zater-
dag 7 november heeft het jaarlijk-
se schoolhandbaltoernooi plaatsge-
vonden in De Bloemhof. De organi-
satie was in handen van de handba-
lafdeling van RKDES Kudelstaart en 
handbalvereniging FIQAS Aalsmeer. 
De wedstrijden vonden zowel in de 
ochtend als in de middag plaats en 
nagenoeg alle scholen in Aalsmeer 
en Kudelstaart waren met meerde-
re teams aanwezig. Topdrukte dus 
in de sporthal aan de Hornweg. Al-
le teams uit de groepen drie tot en 
met acht speelden vier wedstrijden 
in hun eigen poule. Voor de winnaar 
stond een grote beker klaar en ook 
de nummers twee en drie in iede-
re poule werd beloond met een be-
ker. Sowieso ging niemand met lege 
handen naar huis. Elke speler werd 
getrakteerd op een vaantje als aan-
denken en een flesje water. Dit in 

het kader van de campagne Drink 
Water. 

Prijzen voor OBS Zuidooster
Vijf teams van OBS Zuidooster 
hadden zich opgegeven voor het 
schoolhandbaltoernooi. Een team 
uit groep 3a, twee uit groep 4c, een 
uit groep 5c en een team uit groep 
6/7 speelden het handbalspel onder 
leiding van hun coaches. Alle teams 
speelden vier wedstrijden in hun 
poule, tegen scholen uit Aalsmeer 
en Kudelstaart. Twee van de vijf 
teams van Zuidooster vielen in de 
prijzen. Beide teams uit groep 4c 
behaalden ieder in hun eigen pou-
le een tweede en derde plaats en 
mochten daarvoor een beker opha-
len. De overige teams vielen helaas 
buiten de prijzen, maar alle kinde-
ren hebben een leuke handbaloch-
tend en middag gehad. 

Fanatiek ging het er aan toe. Foto: www.kicksfotos.nl

Voetballen iets voor jou?
Aalsmeer - Komende zondag 15 
november zullen er weer kinderen 
afzwemmen in De Waterlelie. Een 
spannende tijd en sommige kinde-
ren gaan daarna op zoek naar ande-
re manieren van bewegen en wor-
den lid van een sportvereniging. 
Vind je voetbal misschien leuk? 
Dan kun je bij FC Aalsmeer vrij-
blijvend een paar keer meetrainen. 
Je hebt alleen een paar scheen-
beschermers nodig, verder kun je 
zonder afspraak meedoen. Kinde-
ren geboren in 2010/2009 trainen 
op woensdagen van 13.30 tot 14.30 
onder leiding van Nico Boere. Kin-

deren geboren in 2008/2007 trai-
nen op maandagen en woensdagen 
van 17.30 tot 18.30 uur onder leiding 
van Raymond Maas. Meisjes gebo-
ren in 2008/2007/2006/2005 trai-
nen op maandagen en woensdagen 
van 17.30 tot 18.30 onder leiding van 
Dennis van der Burgt. FC Aalsmeer 
F13 gaat eind januari deelnemen 
aan de KNVB competitie met wed-
strijden op zaterdagochtend in de 
regio Amsterdam en Haarlem. Er 
zijn nog plekjes vrij. Voor informa-
tie kan contact opgenomen worden 
met één van de trainers of coördina-
toren via www.fcaalsmeers.nl.

Aalsmeer - Uilen ze zijn 
er in alle soorten en ma-
ten. De uil uit het kleur-
boek ‘Mijn geheime tuin’’ 
is enorm populair bij lief-
hebbers van kleurplaten. 
De kinderen van de Werk-
schuit tekenen zelf uilen 
met fineliners op stevig pa-
pier. Deze unieke penteke-
ningen worden ingekleurd 
door de grootouders van 
de kinderen! Op bijgaande 
foto tekent Kim een nacht-
uil op zwart papier. 
Foto: Annefie 
van Itterzon

Uilen-koorts op Werkschuit



SKI- &
SNOWBOARD

SERVICE
Voorseizoen voordeel 

t/m 15-12-2015

ski-onderhoud
groot*: € 20,-  klein: € 15,- 

snowboard onderhoud   
groot* € 30,-  klein: € 25,-

*groot onderhoud 
is inclusief belagreparatie! 

SKI’S, SKI-SCHOENEN & SNOWBOARDS & -SCHOENEN
Intersport DUO organiseert wederom een wintersport-occasionbeurs in fi liaal Uithoorn. Tijdens deze beurs 
worden gebruikte ski’s, skischoenen, snowboards en snowboardschoenen te koop aangeboden. Naast het 
occasionmateriaal vindt u tijdens de beurs vanzelfsprekend vele aantrekkelijke wintersportaanbiedingen    
zoals skikleding ,wintersportaccessoires, en scherp geprijsde ski- en snowboardsets. 

Ook particulieren kunnen wintersportmateriaal (geen kleding) te koop aanbieden. Alleen technisch veilig 
materiaal wordt geaccepteerd. Verkocht materiaal wordt 100% uitbetaald in waardebonnen. 

               Inbrengen van wintersportmateriaal is mogelijk t/m 19 november 2015.

19 t/m 28 NOVEMBER
FILIAAL UITHOORN

SKI’S, SKI-SCHOENEN & SNOWBOARDS & -SCHOENEN19 t/m 28 NOVEMBER

Wintersportbeurs
Winkelcentrum

Zijdelwaard - UITHOORN
0297 560329

               Inbrengen van wintersportmateriaal is mogelijk t/m 19 november 2015.

gemakkelijk bereikbaar

via de NIEUWE ingang

op het parkeerdek!

Thuisadministratie Humanitas 
zoekt nieuwe vrijwilligers
Aalsmeer - Mevrouw Jansen heeft 
de knoop doorgehakt. Zo kan het 
niet langer. De post blijft liggen en 
ze weet niet goed wat er nog be-
taald moet worden. Op de tafel lig-
gen stapels papier. De problemen 
zijn begonnen toen haar echtge-
noot werd opgenomen in een ver-
pleeginrichting. Dat had veel van 
haar gevraagd. Elke dag op bezoek. 
Er bleef weinig tijd over voor ande-
re zaken en haar hoofd stond er ook 
niet naar. Bovendien had haar man 
altijd gezorgd voor het bijhouden 
van de financiën. De kinderen wo-
nen ver weg. Met de buren is wei-
nig contact en ze zou ook niet graag 
met hun over zulke vertrouwelijke 
dingen praten. Gelukkig is haar ei-
gen gezondheid nog redelijk. Maar 
door alle omstandigheden ziet ze 
het niet meer zitten. Er is geen be-
ginnen aan. Toevallig heeft mevrouw 
Jansen een foldertje van Humanitas 
Thuisadministratie in handen gekre-
gen. In het foldertje staat dat vrijwil-
ligers mensen zoals zij kunnen hel-
pen met het weer op orde brengen 
van de papieren. Dus belt ze de co-
ordinator Aalsmeer/Kudelstaart van 
Humanitas Amstelland. Deze vraagt 
haar naar de reden van haar tele-
foontje en als ze heeft uitgelegd wat 
de situatie is, maakt hij een afspraak 
met haar voor een kennismakings-
gesprek bij haar thuis. Ze zag toch 
op tegen het gesprek met de co-
ordinator, maar dat viel mee. Het 
was gewoon een aardige man die 
wel van alles wilde weten en wat 
bezorgd naar de stapels papieren 
keek. Maar toen ze alles had ver-
teld en hij alle gegevens had geno-
teerd zei hij, dat hij wel mogelijkhe-
den zag om haar te helpen. Bij zijn 
vertrek zei de coördinator dat ze 
op korte termijn gebeld zou wor-
den door een vrijwilliger die dan sa-
men met haar aan de slag zou gaan. 
Drie dagen later werd ze gebeld en 

de week daarop kwam de vrijwilli-
ger, een vrouw van een jaar of zestig 
bij haar thuis om samen met haar de 
eerste stappen te zetten. Er moest 
nog veel gebeuren, maar nu al had 
ze het gevoel dat alles wel goed zou 
komen. Alleen al het feit dat er men-
sen waren die naar haar luisterden 
deed haar goed.
Dit is zo maar een voorbeeld uit 
de praktijk van Humanitas Amstel-
land. Regelmatig komen aanvragen 
als deze binnen. In 2015 zijn al 16 
(Uithoorn), 15 (Aalsmeer), 75 (Am-
stelveen) aanvragen gehonoreerd. 
Soms duurt de inzet van een vrijwil-
liger kort, soms is er meer tijd nodig, 
maar in de meeste gevallen is de cli-
ent na enige tijd weer in staat om 
zelf voor zijn of haar zaken zorg te 
dragen. Het is voor hen erg bevredi-
gend om na enige tijd weer afscheid 
te kunnen nemen van een cliënt.
Het team van Humanitas Amstel-
land heeft behoefte aan uitbreiding 
van vrijwilligers. Uw inzet en tijds-
besteding kunt u zelf bepalen. Een 
specifieke vooropleiding is niet ver-
eist. Belangrijk zijn levenservaring, 
goed kunnen luisteren en om kun-
nen gaan met situaties die niet al-
tijd even gemakkelijk zijn. Tijdens 
de werkzaamheden kunt u terugval-
len op de ervaring van collega vrij-
willigers en de coördinator. Tevens 
wordt gezorgd voor een opleiding 
en een handboek. Het belangrijk-
ste is echter het vermogen om men-
sen te begeleiden naar zelfstandig-
heid en de neiging te onderdrukken 
om alles zelf voor de cliënt te wil-
len doen.
Voelt u zich aangesproken? Neem 
dan contact op met Humanitas Am-
stelland, bereikbaar via telefoon-
nummer 06-24993166 of via e-mail 
robenria@kpnmail.nl. Coördinia-
tor van Humanitas Thuisadministra-
tie Aalsmeer en Kudelstaart is Ria 
Scheewe.

Esther van BSO Snoopy met Fair-
Trade bananen.

Enthousiaste medewerkers welkom
Werkgroep Fairtrade heeft 
van zich laten horen
Aalsmeer - Van 24 oktober tot 1 
november is de FairTrade week ge-
houden. De Wereldwinkel Aalsmeer 
en de supermarkten hebben veel 
aandacht besteed aan FairTrade 
producten. De Werkgroep FairTrade 
Gemeente Aalsmeer heeft ook van 

Aike van Meeteren van het Zorgcen-
trum krijgt chocolaatjes overhandigd. Postzegels voor Kloosterhof

Aalsmeer - Zorgcentrum ‘t Kloos-
terhof heeft vrijdagavond 23 oktober 
een grote kist met vele kilo’s post-
zegels in ontvangst genomen. Sjaak 
Burgers en Gerard Hoving van de 
Postzegelvereniging Aalsmeer heb-
ben de kist met zegels van over de 
hele wereld geschonken aan het 
Zorgcentrum. Het zorgcentrum kan 
de zegels goed gebruiken bij de ver-
schillende activiteiten die voor de 
bewoners georganiseerd worden. 

Meteen al bij de overhandiging aan 
activiteitenbegeleidster Rika van 
der Kraan bleken de postzegels ve-
le herinneringen aan reizen en va-
kanties op te halen bij sommige be-
woners, terwijl anderen al plannen 
maakten om met de zegels een klei-
ne verzameling aan te leggen.
Mocht u nog insteekboeken, post-
zegelpincetten of vergrootglazen 
hebben liggen thuis, het Zorgcen-
trum kan ze goed gebruiken!

Voedselbank Aalsmeer zoekt 
vrijwilliger in loods
Aalsmeer - Voedselbank Aalsmeer 
is naarstig op zoek naar een vrijwil-
liger die een aantal taken zou wil-
len verrichten in de loods waar de 
goederen binnenkomen en waar de 
uitgifte aan de klanten plaatsvindt. 
De Voedselbank is gecertificeerd op 
Voedselveiligheid namens Voedsel-
bank Nederland hetgeen inhoudt 

dat aan alle eisen van hygiëne en 
logistiek van het ophalen van voed-
sel tot aan de uitgifte wordt voldaan.
Om dit te blijven garanderen moet 
er periodiek gecontroleerd worden 
of de vriezers en koelkasten goed 
werken en schoon zijn, of de even-
tueel aanwezige diepvriesproduc-
ten in de vriezers nog voldoen aan 

de houdbaarheidsdatum, of de spe-
ciale thermometers nog goed func-
tioneren en nog wat van dat soort 
taken maar zeker ook of de loods, 
keukentje en sanitair schoon zijn.
De nadruk van de werkzaamhe-
den ligt op de donderdag wanneer 
‘s morgens de opgehaalde artikelen 
verdeeld en vervoerd moeten wor-
den en voordat ’s middags de krat-
ten voedsel binnenkomen die later 
in de middag, aangevuld met an-
dere artikelen, aan de klanten wor-
den uitgereikt. Juist dan moet alles 
in de loods vanwege de voedselvei-
ligheid goed schoon en netjes zijn. 

Een voorbeeld van de taken is ook 
het verwerken van de resultaten van 
inzamelacties, zoals die van afgelo-
pen week van de hervormde kerken 
Dorp en Oost (35 kratten).
De taken zijn niet heel veel omvat-
tend. Het kost misschien een paar 
uur per week en die uren zijn gro-
tendeels zelf in te vullen. De contro-
les en dergelijke hoeven niet persé 
op donderdag gedaan te worden. 
Dat kan op elk ander moment in de 
week ook, maar de loods opruimen 
en schoonhouden voor de donder-
dagse drukte is wel noodzakelijk op 
die dag.

Momenteel voeren de bestuursle-
den van de Voedselbank Aalsmeer 
bij toerbeurt deze werkzaamheden 
uit, maar zouden dat graag overla-
ten aan iemand anders omdat zij 
toch al heel veel werk hebben om 
er voor te zorgen dat wekelijks zo’n 
50 gezinnen (ongeveer 170 perso-
nen) van voedselpakketten worden 

voorzien. Meer informatie via info@
voedselbankaalsmeer.nl of bij een 
van de bestuursleden Jan Kwak tel. 
06-53928043, Koos Koelewijn tel. 
06-33728537 of Danja Willemsen 
tel. 06-37471838, maar ook op de si-
te van Voedselbank Aalsmeer: www. 
voedselbankaalsmeer.nl.

zich laten horen. De werkgroep wil 
immers dat in de gemeente zoveel 
mogelijk FairTrade producten wor-
den gebuikt om de titel ‘FairTrade 
Gemeente’ te krijgen in 2016. De 
start was zaterdag 24 oktober in het 
Zorgcentrum Aalsmeer. Betty Kooij 
overhandigde namens de werk-
groep aan de heer Aike van Mee-
teren 280 chocolaatjes van Tony’s 
Chocolonely, uiteraard FairTrade, 
voor de inwoners van het zorgcen-
trum. Ook zijn deze chocolaatjes be-
zorgd bij ’t Kloosterhof, Rozenholm, 
Groepswonen Gloxinia en alle Wijk-
centra voor senioren in Aalsmeer. 
Daarnaast werden er tasjes met 
FairTrade bananen bezorgd bij de 
kinder- en peuter-dagverblijven en 
de buitenschoolse opvang van Kie-
keboe, Partou, Snoopy en Solidoe. 
De bananen vonden gretig aftrek op 
de locaties. Bij al deze lekkernijen 
was natuurlijk informatie gevoegd 
over FairTrade en de producten 
waar deze zoal te koop zijn. Uiter-
aard hoopt de Werkgroep FairTrade 
Gemeente Aalsmeer dat deze orga-
nisaties (meer) FairTrade producten 
gaan gebruiken. Contact daarover 
zal in een later stadium plaatsvin-
den. Meer informatie over de Fair-
Trade gemeente campagne is te vin-
den op www.fairtradegemeenten.nl
De werkgroep kan nog steeds en-
thousiaste medewerkers gebruiken, 
aanmelden kan via de website of 
via de contactpersoon van de werk-
groep Betty Kooij, e-mail: jbkooij@
kabelfoon.nl of telefonisch via: 0297-
321509.
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 14 november:
F.C. AALSMEER
Delta Sports 1 - F.C.A. 1 15.00 u
A.F.C. 2 - F.C.A. 2 14.45 u 
F.C.A. 4 – Hoofddorp 3 14.30 u
F.C.A. 5 – Pancratius 2 14.30 u
F.C.A. 6 – Hertha 3 14.30 u
IJmuiden 9 – F.C.A. 7 12.30 u
S.C.W. 45+1 - F.C.A.45+1 14.30 u
Vrouwen
F.C.A. VR.1 – De Meer VR.4 14.30 u
Junioren
AS’80 A1 - F.C.A. A1 14.00 u
U.N.O. A1 - F.C.A. A2 14.30 u
Legm.vogels 1 - F.C.A. B1 15.00 u
F.C.A. B2 – Real Sranang B1 12.00 u 
Geel Wit ’20 B1 - F.C.A. B4 11.00 u
F.C.A. C1 – Legm.vogels C1 10.15 u
Hoofddorp C2 - F.C.A. C2 12.15 u
FCA C3–Vlug en Vaardig C1 12.00 u
VVC C3 - F.C.A. C4 12.00 u
F.C.A. C5 - Argon C5 10.15 u 
Breukelen C3 - F.C.A. C6 11.00 u
Pupillen
F.C.A. D1 – Buitenveldert D2 8.45 u
Sloterdijk D2 - F.C.A. D2 11.00 u
Breukelen D1 - F.C.A. D3 11.00 u
F.C.A. D4 – Overbos D4M 10.15 u
Pancratius D6 - F.C.A. D5 11.30 u
F.C.A. D6 – Hillegom D7  8.45 u
F.C.A. D7 – CSW D5  8.45 u
F.C.A. E1 – KFC E1 10.15 u
F.C.A. E2 – BFC E4  8.45 u
Geel Wit E3 - F.C.A. E3 11.15 u
F.C.A. E4 – Overbos E3 10.15 u
Roda’23 E6 - F.C.A. E5  9.00 u
CSW E3 - F.C.A. E6 9.45 u
F.C.A. E7 – Kon HFC E13 8.45 u
F.C.A. E8 – RKDES E7 10.15 u
Sp.Martinus E13 - F.C.A. E9 10.45 u
F.C.A. F1 – Hoofddorp F1 10.15 u
Pancratius F3 - F.C.A. F2 9.00 u 
Roda’23 F4 - F.C.A. F3 11.00 u
F.C.A. F4 – Hoofddorp F6 10.15 u
RKAVIC F3 - F.C.A. F5  9.00 u
Zandvoort F5 - F.C.A. F6G 10.00 u
F.C.A. F7G – RKAVIC F5 10.15 u
Zwanenburg F6 - F.C.A. F8 9.00 u
F.C.A. F9 – Legm.vogels F8  8.45 u
Zwanenburg F5 -F.C.A. F10  9.00 u
F.C.A. F11 – Amstelveen F8 8.45 u
F.C.A. F12M – VVC F9M  8.45 u
Meisjes
Buitenveldert A1-FCA A1 16.45 u
F.C.A. MB.1 – SCW MB.1 12.00 u
F.C.A. MB2 – RKDES MB1 14.00 u
De Meern MD1-FCA MD1 11.20 u
Waterwijk ME2 - F.C.A. ME1 9.00 u 
F.C.A. ME.2 – DIOS ME.1 8.45 u

R.K.D.E.S.
Legm.vogels D1-RKDES D1 11.00 u
R.K.D.E.S. D2 – Roda’23 D9 11.00 u
R.K.D.E.S. D3 – DIOS D 11 11.00 u
R.K.D.E.S. E1 – Buiksloot E2 13.00 u
R.K.D.E.S. E2 – De Vecht E1 11.00 u
RKDES E3 – Hoofddorp E5 11.00 u
R.K.D.E.S. E4 – Roda’23 E8 9.30 u
Nederhorst E2 - RKDES E5 9.30 u
Overbos E10 - R.K.D.E.S. E6 9.30 u
F.C.A. E8 - R.K.D.E.S. E7 10.15 u
Legm.vogels E7-RKDES E8 11.30 u

DIOS F1 - R.K.D.E.S. F1 10.15 u
R.K.D.E.S. F2 – RKAVIC F2 11.00 u
R.K.D.E.S. F3 – DIOS F4 9.30 u
Nieuw Sloten F2-RKDES F4 9.00 u
Pancratius F7 - RKDES F5 10.15 u
R.K.D.E.S. F6 – DSS F13 11.00 u
R.K.D.E.S. F7 – DCG F7 9.30 u
RKDES F8–Buitenveldert F8  9.30 u
RKAVIC F8 - R.K.D.E.S. F9 9.00 u
Vrone 012-1-RKDES 012-1 10.15 u
Vrouwen
RKDES VR.1 – ZSGO VR.1 13.00 u
Meisjes
F.C.A. MB.2 - RKDES MB.1 14.00 u
Overbos MC2-RKDES MC1 13.50 u
RKDES MC2 – DSOV MC1 9.30 u
RKDES MD1 – DSS MD2 11.00 u
RKDES MD2–Roda’23 MD1  9.30 u
Legm.vogels E1-RKDES E1 11.30 u

S.C.W.
S.C.W. 1 – Arsenal 1 14.30 u
F.C.A’damsebos 2 - S.C.W. 2 14.30 u
Zandvoort 4 - S.C.W. 3 14.30 u
Overbos 4 - S.C.W. 4 16.45 u
S.C.W. 5 – VVC 5 11.30 u
S.C.W.35+1 – VVC 35+1 14.30 u
S.C.W. 45+1 – F.C.A. 45+1 14.30 u
Junioren
Hertha A1 - S.C.W. A1 12.30 u
S.C.W. B1 – UNO B1 10.15 u
Hillegom C4 - S.C.W. C1 13.00 u
S.C.W. C2 – UNO C4 10.15 u
Pupillen
SCW D1 – Legm.vogels D4  8.45 u
AFC IJburg D7 - SCW D2 16.00 u
HBC E2 - S.C.W. E1 8.30 u
Kon.HFC E7 - S.C.W. E2  8.45 u
S.C.W. F1 – Hoofddorp F4 8.45 u
S.C.W. F2 – DSS F7  8.45 u
Vrouwen
Marken VR.2 - S.C.W. VR.1 12.00 u
Meisjes
F.C.A. MB.1 - S.C.W. MB.1 12.00 u
Argon MC.1 - S.C.W. MC.1 11.00 u
S.V.IJ ME.1 - S.C.W. ME.1 11.15 u

Zondag 15 november:
F.C. AALSMEER
F.C.A. 1 – DIOS 1 14.00 u
F.C.A. 2 – DIOS 2 11.00 u
F.C.A. 3 – RKAVIC 2 14.00 u
HYS 3 - F.C.A. 4 12.15 u
Hoofddorp 7 - F.C.A. 5 14.30 u
Legm.vogels 4 - F.C.A. 6 12.00 u
Hoofddorp 14 - F.C.A. 7 14.30 u 
R.K.D.E.S
R.K.D.E.S. 1 – West United1 14.00 u
NFC 2 - R.K.D.E.S. 2 11.30 u
Spaarnwoude 2 - RKDES3 11.00 u
R.K.D.E.S. 5 – Hillegom 4 12.00 u
Hillegom 6 - R.K.D.E.S. 6 11.30 u
Junioren
R.K.D.E.S. A1 – Velsen A1 14.00 u
RKDES A2 – Alliance’22 A5 12.00 u
RKDES B1 – Hoofddorp B2 10.00 u
R.K.D.E.S. B2 – KDO B2 10.00 u
Roda’23 C2 - R.K.D.E.S. C1 10.00 u
R.K.D.E.S. C2 – AS’80 C6 12.00 u
Legm.vogels C3-RKDES C3 10.00 u
Badh.dorp C2 - RDKES C4 10.00 u

Programma 
Handbal

Zaterdag 14 november
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, D4 – 
Leidsche Rijn
10.50 uur: FIQAS Aalsmeer D3 – 
Nijenrodes
11.40 uur: FIQAS Aalsmeer, D2 – 
Westsite
12.30 uur: FIQAS Aalsmeer D1 – 
SEW

Zondag 15 november
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes 
C1 – Wasmeer
11.00 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens 
C1 – Hellas (Jeugddivisie) 
12.00 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens 
B1 – Quintus (Jeugddivisie)
13.10 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 
A1 – Quintus/DIOS (Jeugddivisie)
14.20 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 
4 – VOS/DSG
15.10 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 
3 – WeHaVe
15.45 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 3 
– Aristos (Tweede Divisie)
Alle thuiswedstrijden worden ge-
speeld in De Bloemhof aan de 
Hornweg. Publiek is altijd welkom.

Eerste Divisie handbal
Dames pakken punt van 
koploper Virto/Quintus
Aalsmeer - Zaterdagavond ston-
den de dames van FIQAS Aalsmeer 
tegen één van de koplopers in de 
Eerste Divisie: het nog ongeslagen 
tweede team van Virto/Quintus. Van 
de tegenstander was bekend dat het 
een snelle, jonge ploeg is die fou-
ten meteen afstraft en kan rekenen 
op de ervaren opbouwspeelster Do-
rien van Wissen. Dat kwam zeker 
in de beginfase meteen tot uiting, 
want na ruim tien minuten stond FI-
QAS Aalsmeer met 3-7 achter en 
had Dorien er al vijf in liggen. Niet 
dat Manon v.d. Sar slecht stond te 
keepen. Integendeel. Maar deze kei-
harde schoten in de kruising waren 
onhoudbaar. Gelukkig kwamen de 
Aalsmeerse dames geleidelijk beter 
in de wedstrijd en wisten aanslui-
ting te vinden (6-8). En mede dank-
zij doelpunten van Birgit Hemmes en 
Samentha de Soet en Dionne Visser 
na ruim twintig minuten op gelijke 
hoogte komen: 8-8. Daarna werd er 
jammer genoeg even wat slordiger 
gespeeld. Er kwamen nog wel kan-
sen, maar die werden niet benut. FI-
QAS Aalsmeer wist zelfs helemaal 
niet meer tot scoren te komen en zo 
kon Quintus, mede dankzij een goed 
benutte overtal situatie, de rust in 
met een 8-13 voorsprong. 
In de beginfase van de tweede helft 

leek er niet veel meer te halen voor 
FIQAS Aalsmeer: de marge ging 
naar zes: 11-17 en even later zelfs 
naar zeven: 14-21. Toch gaven de 
dames het niet op: in het laatste 
kwartier werd een indrukwekken-
de inhaalrace ingezet. Via prachtige 
schoten van Iris van Aalst, het ster-
ke doorgaan van Lisa Endhoven en 
mooie schijn- en passeerbewegin-
gen van Samantha de Soet sloop 
FIQAS Aalsmeer dichterbij: van 17-
22 via 20-23 (Demi de Groot) naar 
22-23. Het was Dionne Visser die, 
prachtige aangespeeld aan de cir-
kel door Samentha de Soet, de ge-
lijkmaker scoorde. Met nog ruim vijf 
minuten op de klok ging het publiek 
er eens goed voor zitten, want er 
hing een stunt in de lucht...
Na een fraaie stop van Jesse v.d. 
Polder bracht Demi de Groot FIQAS 
Aalsmeer namelijk voor het eerst 
op voorsprong: 25-24. Quintus wist 
weer gelijk te maken en nu was het 
Iris van Aalst die de Bloemhof op z’n 
kop zette: 26-25. Via een strafworp 
(waarbij Dionne Visser ook nog een 
tijdstraf kreeg) werd het opnieuw 
gelijk, maar Lisa Endhoven maakte 
vanuit de linkerhoek de 27-26. Zou 
het dan toch lukken? Jesse stopte 
een geweldige bal uit de hoek, maar 
FIQAS Aalsmeer kwam nog een keer 

Ben van Dam 1e 
op dartavond

Aalsmeer - Dinsdag 3 november 
werd vanaf acht uur ‘s avonds weer 
darts gespeeld in ’t Middelpunt. De 
avond verliep heel spannend, daar 
er hoge punten gegooid werden. Zo 
was het Sebastiaan Dolk, die een 
180 gooide, maar dit bleek niet vol-
doende om eerste te worden. De-
ze eer was voor Ben van Dam, die 
goed weg kwam met de dubbels, 
die hij prima raakte. Het begint er 
aardig op te lijken dat Franklin Dolk 
een eeuwige tweede plaats heeft 
geclaimd. De derde plaats was dan 
toch voor Sebastiaan Dolk. Vierde 
werd Kees de Lange, die pech had 
die avond, het wilde net even niet 
om datgene te gooien wat hij ook 
bedacht te gaan doen. Wil je ook 
darten en ben je 16 jaar of ouder? 
Kom het eens proberen. Deelna-
me kost 2,50 euro per persoon per 
avond. Heb je geen pijlen? Dit hoeft 
je niet tegen te houden om te ko-
men, er is een oefenset aanwezig. 
Er wordt iedere dinsdag vanaf 20.00 
uur gedart in het Middelpunt in de 
Wilhelminastraat 55. De zaal is van-
af 19.30 uur open.

Speelavond bij BV 
Oostend

Aalsmeer - De volgende speel-
avond van buurtvereniging Oostend 
is op donderdag 19 november van-
af 20.00 uur in ‘t Middelpunt aan de 
Wilhelminastraat. De zaal gaat open 
vanaf 19.30 uur voor koffie, thee en 
inschrijving. Het kaarten op 5 no-
vember is gewonnen door D. Tromp 
met 5320 punten, gevolgd door M. 
v/d Vaart met 5079 en J. de Nooy 
met 4983 punten. De poedelprijs 
mocht P. Villerius in ontvangst ne-
men met 3891 punten.

Mooie seizoensafsluiting 
voor twirlsters Omnia
Aalsmeer - Op zondag 1 novem-
ber organiseerde de productgroep 
Twirlen van SV Omnia een twirlwed-
strijd in sportcomplex Koning Wil-
lem-Alexander te Hoofddorp. Om 
7 uur was de opbouwploeg al druk 
in de weer en om 9.30 uur open-
de de wedstrijdleider Janny Wil-
kes namens de NBTA deze wed-
strijd. Met totaal ruim 270 optredens 
op het programma was het een ge-
zellige drukte. Bij alle solo onderde-
len waren in totaal 16 twirlsters van 
SV Omnia vertegenwoordigd. Bij het 
onderdeel kids-twirl was er een de-
buut voor de jongste twirlster Rens-
ke. Toch best een beetje spannend 
in zo’n grote sporthal. Samen met 
Tilou mocht zij het podium bestijgen 
voor zilver en Tilou kreeg het goud 
omhangen. Voor Mireille was het 
haar debuut van haar nieuwe dance 
twirl, mooie routine, helaas net niet 
genoeg voor een podiumplaats. 
Voor Solenne was het haar laatste 
kans om zich te plaatsen voor de NK 
met haar 2-baton. Haar routine ver-
liep super goed met slechts 1 drop. 
Zij kreeg uiteindelijk het brons uit-
gereikt en ontving de welverdien-
de 83 punten, dus mag zij uitko-
men in de junior kampioensklasse. 
Gedurende de dag waren er prach-
tige optredens te zien van diverse 
verenigingen. Gezien de hoogte van 
de zaal werden er ook zeer moeilijke 
tricks uitgeprobeerd. 
Rond 17.30 uur was aan de wed-

strijddag een einde gekomen en 
werd het woord gegeven aan Cori-
ne van der Neut. Zij mocht de naar 
haar vernoemde trofee uitreiken. Zij 
koos dit keer voor de zusjes Eefke 
en Nikkie van der Luit omdat zij al 
jaren met veel plezier bij SV Omnia 
twirlen en zo enthousiast zijn. Nadat 
de zaal weer leeg was opgeleverd, is 
met een grote groep vrijwilligers en 
deelnemers nog gezellig saté gege-
ten, dit is inmiddels een traditie ge-
worden. 
Nu is het wedstrijdseizoen afgelo-
pen en gaan de twirlsters weer hard 
trainen voor de voorrondes van de 
NK die op 28 en 29 november in 
Hoofddorp gehouden worden. Lijkt 
het je ook leuk om te komen Twir-
len? Voor informatie over Twirlen 
kan contact worden opgenomen 
met de Productgroep Coördinatoren 
Valerie Leliveld en Linda Nederstigt 
per email: twirlen@svomnia.nl

 

Klaverjassen bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 13 no-
vember is er weer gewoon klaverjas-
sen bij buurtvereniging Hornmeer in 
het buurthuis aan de Roerdomplaan 
3. Aanvang 20.00 uur, zaal open van-
af 19.30 uur voor koffie, thee en in-
schrijving. Iedereen is van har-
te welkom. Het koppelkaarten op 
6 november is gewonnen door Rita 
Blauboer en Gerard Pouw met 5315 
punten, op twee Evert Kroes en Hen-
ny Moleman met 5076 punten en op 
drie Siem Burgers en Ben Johannes-
sen met 4966 punten. De poedel-
prijs was voor het koppel Fred Maas 
en Piet Gortzak met 3465 punten.

Bets wint bij de 
Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Nieuwe ge-
zichten zijn van harte welkom. Kom 
gerust eens kijken. Op donderdag 
5 november is het kaarten gewon-
nen door Gerrit van der Geest met 
5842 punten, op twee Riet Pothui-
zen met 5637 en op drie An Uiter-
waal met 5172 punten. Bij het joke-
ren was Bets Teunen met 101 pun-
ten onverslaanbaar, gevolgd door 
Trudy Knol met 270 punten.. Voor in-
lichtingen: Mevrouw R. Pothuizen, 
tel. 0297 340776.

OVAK-soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - De volgende soos-
middag van de OVAK is woens-
dag 18 november vanaf 14.00 uur 
in het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat. Het klaverjassen op 4 no-
vember is gewonnen door Riet Me-
ijer met 5678 punten, gevolgd door 
Piet Straathof met 5228, Anton van 
de Polder met 5145 en Gerrit van 
der Geest met 4985 punten.

Sjoelcompetitie 
in De Reede

Rijsenhout - De volgende compe-
titie-avond bij Sjoelclub Rijsenhout 
is op donderdag 19 november van-
af 19.30 uur in dorpshuis De Reede 
aan de Schouwstraat. Het sjoelen op 
5 november is in de hoofdklasse ge-
wonnen door Dirk Jan Baardse met 
1883 punten, in de A-klasse door 
Elise Arendse met 1652 punten, in 
de B-klasse door Martje Baardse 
met 1622 punten en in de C-klasse 
door Marjo Sijm met 1515 punten.

Hoge scores bij dressuur-
wedstrijden Funny Horse
Aalsmeer - Op zondag 1 november 
werden onder prachtige weersom-
standigheden de laatste onderlinge 
dressuurwedstrijden gehouden van 
2015 bij Funny Horse. Bijna vijftig 

combinaties toonden hun kunnen 
aan de jury en deze kon hoge pun-
ten geven. Het niveau van alle deel-
nemers was heel goed. Op zondag 
15 november is er nog een KNHS 

wedstrijd en op zondag 29 novem-
ber worden de activiteiten van dit 
jaar afgesloten met een groot Sin-
terklaasfeest. De lessen gaan tijdens 
de wintermaanden uiteraard wel ge-
woon door. Voor informatie kan ge-
keken worden op www.funnyhorse.
nl of like de manege op facebook 
Vaardigheid
1. Marit Kleijn – Simone 142
2. Sara Versteijne – Duco 135
FH-B
1. Joelle Hendriks – Duco 219
2. Kiki Abrahamy – Franciska 202
3. Britt de Hon – Okki 200
Klasse B
1. Nikki Bosse – Franciska 202
2. Amy Moen – Marloes 200
3. Melina Antoniades – Okki 199
4. Lexi Lensvelt – Dave 198
Klasse L1
1. Femke Brands – Blitz 201
2. Wendy de Ruijter – Coen 197
Klasse L2
1. Famke Ammerlaan – Sedan 199
2. Ashley Moolhuizen – Sedan 195
Klasse M2
1. Joelle van Steijn – Blingbling 208

in ondertal. Deze keer profiteerde 
Quintus wel, maar de uiteindelijke 
27-27 voelde toch een beetje als een 
overwinning. Sterk gespeeld van de 
Aalsmeerse dames die bleven vech-
ten! Medekoploper Borhave wist 
overigens niet te profiteren van het 
puntverlies van Quintus, want ook 
zij speelden gelijk. Komende za-
terdag 14 november speelt FIQAS 
Aalsmeer uit bij United Breda. Een 
ploeg die momenteel negende staat 
in de Eerste Divisie. De Aalsmeerse 
dames staan drie plaatsen hoger, op 
de zesde plek en slechts twee pun-
ten achter de nummer drie. De wed-
strijd, in sporthal Haagse Beemden 
in Breda, begint om 19.00 uur. 

Vanavond: bekerwedstrijd 
In de eerste ronde van het NHV be-
kertoernooi spelen de dames van 
FIQAS Aalsmeer vanavond, don-
derdag 12 november, tegen de da-
mes van BDC. De bekerwedstrijd, in 
sporthal ‘Beukendal’ in Soest, begint 
om 20.30 uur. De winnaar plaatst 
zich voor de tweede ronde, die 8-10 
december gespeeld wordt. 

Sint bingoavond 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Woensdag 18 november 
wordt weer een Sint Nicolaas kien-
avond met geweldig mooie prijzen 
gehouden bij buurtvereniging Horn-
meer. Iedere kienliefhebber is van 
harte welkom in het buurthuis aan 
de Roerdomplaan 3. De bingo start 
om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 
19.30 uur voor koffie en thee. Neem 
gerust uw buurman of vrouw mee.

Programma 
basketbal

Aalsmeer - Op 12 november in de 
Bloemhof om 21.00 uur BVA heren 
3 tegen AMVJ Amsterdam heren 3
Wedstrijden zondag 15 november in 
de Proosdijhal:
13.00 uur: BVA H2 1 - Alkmaar 
Guardians H 2 1
13.00 uur: BVA U18 1 - The Lions J 
8 1
13.00 uur: BVA heren 2 - SVU Bas-
ketball heren 1
14.45 uur: BVA heren 1 - Derba he-
ren 1
14.45 uur: BVA U14 1 - BV Amster-
dam J 4 2
14.45 uur: BVA U16 1 - DWV J 6 1
Publiek is van harte welkom!

Nipt verlies FC Aalsmeer
Aalsmeer - Een onherkenbaar FC 
Aalsmeer stond afgelopen zondag 8 
november in Amstelveen in het veld 
tegen NFC. Hoe povertjes het vori-
ge week was tegen CTO’70, zo ge-
dreven waren de mannen van Erwin 
Monnich zondag, een groot compli-
ment is op zijn plaats. Reeds in de 
vijfde minuut was het raak. Eric Jan-
sen kon de bal niet voldoende on-
der controle krijgen en daar maakte 
Davey Oliemans dankbaar gebruik 
van, zijn inzet werd nog wel door de 
FC Aalsmeer doelman gestopt, maar 
in de rebound wist Kees Rikers hem 
toch nog kansloos te passeren: 1-0. 
Vier minuten later had het al 2-0 
kunnen zijn, maar een onbesuist 
schot van Hassan Makdan ging hui-
zenhoog over. FC Aalsmeer kwam 
na vijftien minuten voetbal beter in 
hun spel. Had nog wel veel moeite 
met de razend snelle vleugelspelers 
van NFC, onder andere Kees Rik-
ers en Sander Klaver, maar meer en 
meer waren het toch de Aalsmeer-
ders die aan kansen toe kwamen. 
Een perfecte pass op Lennart Eber-
harter van Mark Schut in de drie en 
dertigste minuut was raak. Eberhar-
ter wist na een passeerbeweging 
zijn belagers van zich af te schud-
den en met een prachtig schot pas-

seerde hij de doelman van NFC: 1-1. 
Even hiervoor had de scheidsrech-
ter Kees Rikers van het veld moeten 
sturen wegens natrappen op Da-
ni Calmez, maar de scheidsrechter 
zag het niet of wou het niet zien, hij 
stond veelal op vele meters afstand.
Een minuut na rust was het weer de 
supersnelle Lennart Eberharter die 
voor de nodige onrust zorgde voor 
het vijandelijk doel, maar de NFC 
doelman Leroy van Tol stond succes 
in de weg. In de zeventigste minuut 
was het Sander Klaver van NFC die 
met een snoeiharde kopbal de kwa-
liteiten van Jeremath Veldman uit-
probeerde. Even later was Veld-
man toch kansloos bij een lage di-
agonaal ingeschoten bal van Amos 
Appenteng en de stand op 2-1 
bracht. De kans op 2-2 kreeg de FC 
Aalsmeer. Dani Calmez werd in het 
strafschopgebied onderuit gehaald. 
Strafschop besliste scheidsrechter 
M. Nijs. De ingeschoten bal werd 
door doelman van Tol vakkundig 
gehouden. Heel jammer, een gelijk 
spel had verdiend geweest. De spe-
lers van FC Aalsmeer zondag heb-
ben er voor gevochten, een compli-
ment waard. Komende zondag 15 
november speelt FC Aalsmeer thuis 
tegen DIOS. Theo Nagtegaal.

FIQAS pakt de draad in 
BeNe League weer op
Aalsmeer - Na een paar vrije week-
enden – in verband met wedstrij-
den van het Nederlands Heren-
team – pakken de mannen van FI-
QAS Aalsmeer aanstaande zater-
dag 14 november de draad van de 
BeNe-League weer op. Er staat een 
uitwedstrijd op het programma te-
gen het Belgische Initia/Hasselt en 
dat belooft ook meteen weer een 
spannende partij te worden, want 
FIQAS Aalsmeer en Hasselt zijn de 
huidige nummers twee en drie in de 
BeNe-League. Ze speelden dit sei-
zoen nog niet tegen elkaar, maar vo-
rig jaar wel twee keer. Destijds won-
nen beide teams hun thuiswedstrijd: 
in de Bloemhof werd het 25-23 voor 
FIQAS Aalsmeer, uit in Hasselt won 
de Belgische ploeg met 31-26. 

Geen grote verschillen en dat wordt 
ook nu niet verwacht, want de ploe-
gen zullen opnieuw aan elkaar ge-
waagd zijn. Het onderlinge verschil 
op de ranglijs is namelijk slechts 
twee punten. De Aalsmeerders zou-
den die marge kunnen vergroten 
bij winst en Hasselt zou op gelijke 
hoogte kunnen komen. Reden ge-
noeg dus om een enerverende par-
tij handbal te verwachten. De wed-
strijd, in sporthal Alverberg in Has-
selt, begint om 20.15 uur. 
Zaterdag 21 november om 19.15 uur 
speelt FIQAS Aalsmeer thuis in de 
Bloemhof tegen Ramat Hashron Vi-
tania HC om de Challenge Cup. Za-
terdag 28 november is vervolgens 
vanaf 20.00 uur de uitwedstrijd tus-
sen deze teams.
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Zwemsportclub Oceanus
Derde plaats in de regio 
voor minioren
Aalsmeer - De minioren clubmeet 
is elk jaar weer een spannende 
wedstrijd voor alle zwemmers van 
Oceanus. Er was hard getraind en 
de minioren waren er klaar voor. De 
middag werd geopend met de mix 
estafette en Jayden v/d Bijl, Robert 
Lima Vermeulen, Mila van Duinho-
ven en Ebba Vonk wisten met hun 
prestatie een derde plaats te ver-
overen. De eerste punten waren 
binnen. Wederom een debutant in 
de ploeg, Elise Schipper kwam sa-
men met Pippi Achterberg in actie 
op de 50 schoolslag. De meiden leg-
den beslag op plaats vier en Pippi 
werd overall zelfs eerste bij de mi-
nioren 2/3. Romee Veldt stond sa-
men met Claire Corveleijn klaar voor 
de 50 vlinderslag. Romee legde be-
slag op plaats één en Claire scherp-
te haar tijd lekker aan. Jochem van 
Zanten en Liam Breebaart waren 
gewaagd aan elkaar op dezelfde 
afstand en de jongens werden één 
en twee, waarbij Liam zijn tijd ver-
beterde tot 40,58. Esmee Scheuer 
en Zarah Tas mochten zich vastbij-
ten in een sterk deelnemersveld bij 
de 100 vrije slag. De meiden hebben 
geknokt voor wat ze waard waren, 
waarbij Esmee haar tijd aanscherp-
te. Verleden week debuteerde Ro-
bert Lima Vermeulen op de 100 m 
eter vrije slag en ook deze middag 
mocht hij op deze afstand in actie 
komen. Hij wist er maar liefst weer 2 
seconde vanaf te halen. Jayden v/d 
Bijl verving de geblesseerde Loek 
Boerlage en lag in een zwaar be-
vochten deelnemersveld. De jongste 
minioren dames hadden het naar 
hun zin en bij de 50 rugslag lieten ze 
zien hoeveel zin, Elise tikte net voor 
Pippi aan en met 56,13 versus 56,58 
werden ze eerste en tweede. Claire 

legde beslag op een derde plaats bij 
de 100 wisselslag en Mila van Duin-
hoven ging er helemaal voor. Ze 
haalde ruim 4 seconde van haar tijd 
af. De twee J’s beten zich ook vast 
in de wisselslag, Jort knokte zich 
naar een 1.29,74 en werd derde. Jo-
chem ging los en zijn 1.24,23 was 
een tijdsverbetering van 4 seconde 
en overduidelijk een eerste plaats. 
Zarah Tas en Esmee Scheuer waren 
erg gewaagd aan elkaar bij de 50 
school 57,59 versus 57,68. Robert Li-
ma Vermeulen liep bij het keerpunt 
helaas tegen een diskwalificatie op. 
Pippi Achterberg was heel snel weg 
bij de 50 vrije slag, helaas te snel en 
dat wist ze en ze kreeg AA achter 
haar naam, Elise Schipper ging los, 
laatste afstand van de middag en 
50,17 is een prachtige tijd. Romee 
Veldt en Ebba Vonk werden respec-
tievelijk eerste en derde bij de 100 
vrij waarbij Ebba haar tijd tot 1.26,08 
verbeterde. Liam Breebaart en Jort 
Kemp zijn op dezelfde afstand tot 
het gaatje gegaan, het leverde geen 
tijdsverbetering op wel een tweede 
en vierde plaats. 
De middag werd afgesloten met 
de 4 x 50 wisselslag estafette. De 
ploeg werd volop aangemoedigd, 
Ebba, Claire, Romee en Mila beten 
het spits af, en helaas ging het mis 
bij Romee ze tikte met één hand aan 
in plaats van twee, zonde, want ze 
lagen 40 seconde voor op de num-
mer twee. De jongens Jochem, Li-
am, Jort en Jayden pepten elkaar op 
en zijn er volle bak ingegaan, en ze 
werden ook overtuigend eerste bij 
de jongens. Het werd wachten op 
de uitslag, en door puntenverlies 
door diskwalificaties zijn de Ocea-
nus zwemmers derde van de regio 
geworden. 

“Het was een fantastische avond”
Groots jubileumfeest voor 
15 jaar SV Omnia 2000
Aalsmeer - Sportvereniging Om-
nia 2000 bestond 15 jaar op exact 
7 november. Reden om feest te vie-
ren met alle vrijwilligers en sport-
leiding van de vereniging. Ook ere-
leden en leden van verdienste wa-
ren uitgenodigd. Het was een fan-
tastische avond georganiseerd door 
Mariëlle Buskermolen in samenwer-
king met Roy’s Magic Theater bij 
The Beach in Aalsmeer. Bij binnen-
komst werden alle gasten verwel-
komd door diverse enthousiaste en 
mooi uitgedoste mensen van Om-
nia. Ook kreeg iedereen een speel-
kaart en moest deze goed bewaren. 
Wat hiervan de betekenis zou zijn, 
werd later duidelijk. De (magische) 
sfeer zat er al meteen goed in. Rond 
17.30 uur had iedereen een mooie 
plaats gevonden aan tafel en kon de 
dinnershow beginnen. De show be-
gon met een mooie act van Roy in 
de vorm van een vuurkooi met een 
assistente die te voorschijn kwam. 
Hierna volgde een openingswoordje 
door Mariëlle en voorzitter Carl We-
ijer. De tropische verrassing daarna 
was een lust voor het oog, net als 
het voorgerecht dat direct na deze 
act geserveerd werd. Het was een 
smakelijk plateau met onder ande-
re zalm, paté, ham en asperges. Ook 
het diner moest ‘gedeeld’ worden, 
maar dat was juist ontzettend leuk 
omdat alle gerechten even smake-
lijk waren. Van mosselen tot pulled 
pork, iedereen zat heerlijk te ge-
nieten terwijl ondertussen vader en 
dochter René en Orvee de Veld en 
Sonja van de Pijl de mooiste liedjes 
voor het publiek zongen. Van Paul 

de Leeuw tot Ed Sheeran werd ge-
zongen. Er hing een heerlijk relaxte 
sfeer. De hele avond werd er afwis-
selend een dansoptreden gedaan 
met magische en komische tafere-
len van Roy’s Magic Theatre. Een 
heel bijzonder optreden was van 
‘Abba’ uit Zweden met een compila-
tie van hun meest bekende hitnum-
mers. Dat ‘Abba’ vertolkt werd door 
een aantal bekende Kudelstaarters 
was niet te zien en het publiek zong 
enthousiast mee. Zelfs polonaise 
is nog gelopen na de Oostenrijkse 
bierpul dans. De gasten moesten tij-
dens het diner ook verplaatsen naar 
een andere tafel, namelijk de har-
ten, ruiten, klaveren of schoppen 
zone. Dit bracht wat commotie met 
zich mee, maar maakte dat alle vrij-
willigers de gelegenheid kregen om 
met andere mensen van de vereni-
ging te praten. In zo’n grote vereni-
ging als Omnia is dit een mooi be-
gin van nog meer binding en saam-
horigheid. Het bestuur van SV Om-
nia 2000 bedankt: de ESA voor het 
podium, The Beach voor de locatie 
en Roy’s Magic Theater en jongens 
van het team Huiskens voor het vele 
werk. Natuurlijk verder een compli-
ment voor de zanger en zangeres-
sen en alle mensen van Omnia die 
deze show neergezet hebben, in het 
bijzonder Mariëlle Buskermolen. In 
de loop van dit seizoen zullen er nog 
meer jubileumactiviteiten georgani-
seerd worden, waaronder een dag 
voor de jeugdleden, een dag voor 
de Sportfit leden en diverse wed-
strijden en toernooien. Kijk op www.
svomnia.nl voor meer informatie.

Waterpolo
Oceanus Heren 1 wint nipt 
van koploper De Snippen
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
7 november stond een belangrijke 
wedstrijd voor het eerste herenteam 
van Oceanus op het programma. Er 
moest tegen de medekoploper De 
Snippen uit Amstelveen gespeeld 
worden. De verwachtingen wa-
ren hoog gespannen, omdat in een 
voorbereidingstoernooi ook al was 

gewonnen. De eerste twee perio-
des waren erg doelpuntrijk. Ocea-
nus probeerde in een hoog tempo te 
spelen en zo de tegenstander uit de 
wedstrijd te spelen. Door doelpun-
ten van Jeffrey Eickhoff door een 
backhand en een man-meer doel-
punt van Istvan Spaargaren stond 
het al snel 2-0. De in grote geta-

Aangepast sporten zwemt 
wedstrijd in Mijdrecht
Aalsmeer - Op zondag 8 november 
ging de afdeling Aangepast Sporten 
van Oceanus naar Mijdrecht voor 
de tweede van de vijf wedstrijden 
van de vijfkamp dit keer georgani-
seerd door De Amstel. Naresh Murli 
(S8) en Lorenzo Kliffen (S14) begin-
nen de wedstrijd met de 200 meter 
vrij. Het waren geen absolute per-
soonlijke records, maar na enkele 
zware tijden komen de oude tijden 
eindelijk weer in de buurt. Naresh 
zwom zijn 200 meter vrij sinds lange 
tijd weer onder de 3.15. Zijn eindtijd 
3.14,98. Lorenzo wist hem de eerste 
100 meter goed voor te blijven, maar 
moest in Naresh toch zijn meerde-
re zien. Zijn eindtijd 3.18.73. Sayen-
na Oudejans (SB5) zwom haar eer-
ste 100 meter schoolslag. Het was 
erg knap van haar om na de eerste 
50 meter nog iets over te houden 
voor de tweede helft die ze zelfs nog 
sneller kon zwemmen. Haar eind-
tijd 3.49.74 was een mooi begintijd 
voor dit seizoen. De heren zwom-
men in programma 10 de 100 me-
ter vlinderslag. Lorenzo wist zijn tijd 
te verbeteren en zwom een prach-
tig persoonlijk record van 1.41.6. 
Naresh zwom een mooie tijd van 
1.34,78. Sayenna ging nog één af-

stand zwemmen, de 50 meter rug. 
Haar persoonlijk record verbeteren 
zat er helaas niet meer in. Maar haar 
eindtijd van 1.46.11 geeft vertrou-
wen. Lorenzo en Naresh zwommen 
nog de 50 meter school. Een afstand 
die Lorenzo al lange tijd niet meer 
had gezwommen. Zijn eindtijd was 
dan ook een leuke verrassing. Een 
persoonlijk record van 0.56.00. Na-
resh zwom een tijd van 0.52.87. 

De groep kon op tijd weer naar huis 
vertrekken om nog even van het 
weekend te genieten. Vanavond, 
donderdag, gaan de zwemmers 
weer vol aan de bak tijdens de trai-
ning in zwembad De Waterlelie. 

Lorenzo Kliffen en Naresh Murli.

Schermen
Daniël Giacon op podium 
Europees toernooi
Aalsmeer - Op 7 en 8 november 
deed de 14-jarige Daniël Giacon 
uit Aalsmeer mee aan een toernooi 
van het Europees Cadetten Circuit 
(ECC) in het Oostenrijkse Mödling. 
Het Cadetten Circuit is een reeks 
van kwalificatietoernooien door heel 
Europa waar schermers uit de leef-
tijdscategorie van 14 tot 17 jaar pun-
ten kunnen verdienen voor deelna-
me aan de Europese Jeugd- en We-
reldkampioenschappen. Het ni-
veau ligt daarom ook hoog: de bes-
te jeugdschermers uit Europa strij-
den om een plaats op het podium. 
Totaal waren er 270 deelnemers aan 
dit toernooi. 
De voorronde begon goed voor Da-
niël, die met vier winst en één ver-
liespartij prima kon meekomen met 
het hoge niveau. Met dit resultaat 
plaatste hij zich als 60e op het ta-
bleau van 256. In de daaropvolgen-
de partijen werd afgerekend met 
Kozielewski (POL), Sirb (ROU) en 
Barmakov (RUS). Bij de laatste 32 
volgende een zenuwslopende par-
tij tegen de Italiaan Lauria. Beide 
heren gingen gelijk op en uiteinde-
lijk wist Daniël de partij met 15-14 
te beslissen. De eliminatiepartij bij 
de laatste 16 verliep eenvoudig: met 
een stand van 15-9 werd gewonnen 
van de Belgische Ruysseveldt, waar-
mee de kwartfinales werden bereikt. 
Ook de kwartfinale werd overtui-

gend gewonnen. Tegen de uit Rus-
land afkomstige Mylnikov werd het 
15-10 voor de Nederlander. De suc-
cesreeks eindigde pas in de halve 
finale. De Hongaar Mendrey won 
de partij met 15-14. Eindresultaat 
na een lange dag schermen was 
welverdiend brons voor Daniël, die 
hiermee een stap dichterbij plaat-
sing voor het EK en WK U17 is.
Op zondag was er een equpetoer-
nooi. Ned1, waar Daniël deel van 
uitmaakte, veroverde een mooie 8e 
plaats van 39 equipes.

Daniël Giacon in Oostenrijk. 
Foto: Dóra Barens.

Start zaalkorfbalcompetitie
Goed begin VZOD, maar 
geen punten
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag was de start van de zaalkorf-
balcompetitie. Voor VZOD/FIQAS 
een spannende competitie aange-
zien voor het eerst in jaren in de 2e 
klasse gespeeld wordt. Het afgelo-
pen veldseizoen bleek dat de selec-
tie van coach Frits Visser thuis hoort 
in die klasse al kwamen ze in 5 van 
de 7 wedstrijden nét een paar punt-
jes te kort. Het doelsaldo spreekt 
daarin voor zich; nul. Met 111 doel-
punten vóór de meeste van allen, 
echter ook 111 tegen waardoor de 
7e plaats hun deel was. In de zaal is 
VZOD traditioneel beter dan op het 
veld waardoor de hoop op een ho-
gere klassering terecht is. Het team 
heeft echter te kampen met perso-
nele ongemakken, nog altijd is Mar-
tijn Vervark geblesseerd en vas-
te waarde Donja Passies heeft een 
stapje terug gedaan en speelt voort-
aan in VZOD 3. Hiervoor in de plaats 
staan de jonge talentvolle Chiel van 
Leeuwen en iets ervarener Hanna 
Viet in de basis. De eerste wedstrijd 
van de zaalcompetitie vond plaats in 
het Zuid Hollandse Maasland. Op-
ponent ODO is afkomstig uit de 1e 
klasse en dus op papier de sterk-
ste in de poule. Een poule waarin 
louter sterke tegenstanders huizen 
maar daar mag VZOD/FIQAS zich 
ook toe rekenen. De wedstrijd leek 
in de eerste minuten van de eerste 
helft inderdaad aan de verwachting 
te voldoen want al snel werd tegen 
een 3-1 achterstand aangekeken. 
Na de eerste schok herstelde VZOD 
echter kwam, met 3 doelpunten op 
rij, op voorsprong. De thee werd 

opgezocht met een zeer accepta-
bel gelijkspel, 5-5. In de 2e helft ei-
genlijk een zelfde beeld met in het 
begin een oplopende achterstand 
maar op een gegeven moment weer 
bijna langszij (10-9). De verdedi-
ging van beide teams stond als een 
huis en VZOD verbaasde vriend en 
vijand door met slechts 1 punt ver-
schil, moe gestreden het hoofd te 
buigen. (12-11) Ondanks dit verlies 
dus een prima prestatie wat moed 
geeft voor de lange zaalperiode.
De volgende wedstrijd is in de ‘ei-
gen’ Proosdijhal tegen GKV. Op-
nieuw een grote jongen die de eer-
ste wedstrijd korfbal-les heeft ge-
geven aan Luno, (26-6). Het VZOD-
publiek zal de blauw-zwarten onge-
twijfeld mee helpen om er een mooi 
seizoen van te maken, het laatste 
van leermeester Visser die heeft 
aangegeven na vijf (!) mooie jaren 
een nieuwe uitdaging te gaan zoe-
ken. “Nog twee klussen”, aldus de 
succesvolle coach.

Coach Frits Visser kondigt vertrek 
aan na afloop van dit seizoen.

Trampolinespringen en bowlen
GV Rijsenhout 55 jaar
Rijsenhout - Op 5 augustus 1960 
werd gymnastiekvereniging Rijsen-
hout opgericht door huisarts dokter 
Smit. Hij vond beweging en gymnas-
tiek van groot belang voor de Rij-
senhouters. Pas zes jaar later kwam 
er een echte gymzaal in het dorp en 
sloot de vereniging zich aan bij de 
KNGU. Nu, 55 jaar later, voorziet de 
vereniging nog altijd in een behoef-
te. Het beweegaanbod is ondertus-
sen veel groter en ook de vereni-
ging biedt inmiddels veel meer dan 
de traditionele turnlessen. Zo is er 
voor de kleinsten een beweegdiplo-
ma te halen. De basisschooljeugd 
kan turnen en streetdancen en de 
iets oudere jeugd kan zich uitleven 
tijdens de springles. Bijzonder is dat 
de vereniging een eigen tumbling-
baan heeft die veel gebruikt wordt. 
Voor de nog oudere ‘jongeren’ is er 
Keep Fit met een fanatiek potje vol-
leybal tot besluit en in Dorpshuis 
De Reede wordt Pilates aangebo-

den. Echt een vereniging met voor 
elk wat wils waar recreatief sporten 
voorop staat. 
Het jubileum is op zaterdag 7 no-
vember gevierd met voor iedereen 
een actief uitje. ’s Morgens bracht 
de voorzitter een bloemetje bij me-
neer Schreurs en zijn vrouw. Zij heb-
ben beiden veel betekend voor de 
vereniging. De jeugdleden werden 
uitgenodigd hun kunsten te verto-
nen in de trampolinehal in Hoofd-
dorp. Na een uurtje springen, kop-
rollen en salto’s stond er wat lekkers 
klaar en konden de jonge acrobaten 
weer afkoelen. Door de volwasse-
nen werd, met meer of minder suc-
ces, een uurtje gebowld en na af-
loop nog gezellig bijgepraat. 
De vereniging kan terugkijken op 
een lange geschiedenis en het be-
stuur hoopt dat er nog vele ja-
ren volgen. Op naar de honderd! 
Nieuwsgierig geworden? Kijk vooral 
op de website gvrijsenhout.nl.

Basketbal competitie
U22 BVA te laat wakker
Aalsmeer - Het U22 van Basket-
bal Vereniging Aalsmeer moest op 
een late zaterdagmiddag aantreden 
in Julianadorp bij Den Helder. Door 
drukte op de weg en een omleiding 
stond het team pas omgekleed in de 
hal toen de wedstrijd al op het punt 
van beginnen stond. Geen ideale 
voorbereiding en dat was te merken 
aan het slappe spel. Weliswaar staat 
JBC Noorderhaven hoger op de 
ranglijst en zou het verrassend zijn 
als BVA zou weten te winnen, maar 
de wijze waarop JBC alle vrijheid 
kreeg om zeer eenvoudige scores te 
maken was af en toe zeer pijnlijk om 
te aanschouwen. 
Aalsmeer vocht voornamelijk tegen 
zichzelf en zo stond het bij rust met 
39-24 achter. Ook in de derde pe-
riode was er geen sprake van her-

stel. Bovendien waren nogal wat 
beslissingen van de scheidsrech-
ters dubieus en voornamelijk in 
het voordeel van de thuisploeg zo-
dat de Aalsmeerders het risico lie-
pen om zich ook daar aan te erge-
ren. Opmerkelijk genoeg richtte het 
team zich juist in de laatste perio-
de op en speelde het plotseling wel 
attent. Deze periode werd dan ook 
gewonnen zodat de eindstand (76-
56) nog enigszins redelijk genoemd 
kon worden. 
Een lichtpunt in deze wedstrijd was 
dat alle tien spelers tot scoren kwa-
men en dat niemand individueel 
werkelijk door het ijs zakte. De al-
gehele matheid als gevolg van een 
noodgedwongen slechte voorberei-
ding mocht als grootste oorzaak van 
deze nederlaag worden gezien.

Sintkienen SVK
Kudelstaart - Vrijdagavond 20 no-
vember organiseert de Supporters 
Vereniging Kudelstaart een Sinter-
klaaskienavond in het Dorpshuis. 
De grote vraag is komt Sint en Piet 
deze avond persoonlijk naar het 
Dorpshuis. Natuurlijk heeft het in-
koop zwartepietenteam rekening 
gehouden met het feit dat Sinter-
klaas een kindervriend is. Dus veel 

speelgoed prijzen deze avond. En 
zoals gewoonlijk zijn alle prijzen ver-
pakt in schitterend sinterklaaspa-
pier. Na vier ronden een pauze om 
even op adem te komen en de kelen 
te smeren. Daarna verder met ronde 
vier tot en met acht. Aan het einde 
van deze avond is er de extra kien-
ronde met altijd een prijs van onge-
veer 125 euro. Iedere kienliefheb-
ber is van harte welkom. Aanvang is 
20.30 uur.

len opgekomen toeschouwers za-
gen daarna een mooie strijd ont-
branden. De Snippen gaven zich-
zelf niet gewonnen en knokte zich-
zelf terug in de wedstrijd. Hun be-
langrijkste pion in de aanval, Remco 
Koolhaas, wist de normaals moeilijk 
te passeren verdediging van Ocea-
nus te ontregelen. Hierdoor stond 
Oceanus aan het einde van de eer-
ste periode met 3-4 achter. In de 
tweede periode kreeg Oceanus loon 
naar werken. Verdedigend, onder 
leiding van keeper Stanley Mool-
huijsen, werd er niets weggege-
ven. En aanvallend werd er goed af-
gerond. Door doelpunten van Kevin 
Melman, Quintus Spruyt, Jos Ver-
geer en opnieuw Jeffrey Eickhoff 
was er halverwege de wedstrijd een 
voorsprong van 3 doelpunten opge-

bouwd, en stond het 8-5 voor Ocea-
nus. De tweede helft van de wed-
strijd werd er aan beide kanten veel 
kansen gemist. De Snippen kropen 
gedurende de wedstrijd langzaam 
dichterbij, en scoorde 42 secon-
den voor tijd de gelijkmaker. Ocea-
nus had nog tijd voor 1 aanval. Door 
goede samenwerking kon Jos Ver-
geer uiteindelijk de winnende tref-
fer op het scorebord zetten. Door de 
10-9 winst staat het eerste heren-
team van Oceanus nu alleen boven-
aan de ranglijst.

Overige uitslagen :
Haerlem2 - Oceanus Dames1  6–4
Duinkikkers1 - Dames2 14–3 
Oceanus Heren2 - Dolfijn2 8–7 
Oceanus Heren3 - Triton2 13 –3 
DWT4 - Oceanus Heren4  8–7
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