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KORT NIEUWS:

Vanavond: Finale
Verkiezing!

Nieuwbouw - Verbouw - reNoVatie

DEMONSTRATIE

BIG GREEN EGG
DE ORIGINELE - DE ENIGE ECHTE

ZATERDAG 19 NOVEMBER 2016
±11.00 TOT ±16.00 UUR

Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer
Tel. 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid

HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6

ADVERTEREN?
IN DE

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

Geen krant?

0251-674433

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.

Naast Albert Heijn behoefte aan discounter

Bewonersactie voor tweede
supermarkt in Kudelstaart
Kudelstaart - Tijdens het Dorpsoverleg van 26 september werd
door diverse bewoners benadrukt
dat er in Kudelstaart behoefte zou
zijn aan een tweede supermarkt. Dit
omdat er naast een Albert Heijn ook
behoefte is aan een discounter. Een
kleine commissie van de Dorpsraad
heeft nu een brief opgesteld, die inwoners van Kudelstaart naar de gemeente zouden kunnen sturen. In
het schrijven geven de inwoners
aan van mening te zijn dat het aanbod van winkels in Kudelstaart niet
meegegroeid is met de groei van het
aantal inwoners. Kudelstaart is gegroeid van een dorp met 3.000 inwoners naar een dorp met ruim 9.000
inwoners. Op een dergelijk groot inwonertal past een tweede supermarkt. Volgens landelijke cijfers van
het CBS bedraagt het aantal inwoners per supermarkt in Nederland

gemiddeld 3.000. Als dit gemiddeld
op Kudelstaart wordt geprojecteerd
is de wens om een tweede supermarkt (discounter) realistisch. In de
brief wordt benadrukt dat inwoners
heel tevreden te zijn met de service
die de familie Alders van de AHvestiging in Kudelstaart verleend.
De eigenaren zijn meegegroeid van
een kleine winkel in een bouwkeet
naar een mooie full-service supermarkt. De AH-vestiging heeft echter
een monopoliepositie. Bovendien is
in Kudelstaart naast een AH ook behoefte aan een discounter, zo kwam
naar voren tijdens het Dorpsoverleg.
Mensen met een smalle beurs zijn
nu gedwongen in Aalsmeer of Uithoorn hun boodschappen te doen.
Tot voor kort was de grond aan de
Graaf Willemlaan voorbestemd als
locatie voor de uitbreiding van het
winkelcentrum. Het College van

burgemeester en wethouders heeft
naar aanleiding van een onderzoek
aangegeven deze plek niet langer
te bestemmen als locatie voor een
supermarkt. De inwoners van Kudelstaart betreuren dit besluit en
hopen op extra inspanning van de
bestuurders om toch een locatie te
zoeken om een tweede supermarkt
de mogelijkheid van vestiging te geven.
De inwoners willen op z’n minst een
tweede onderzoek naar de behoefte aan een tweede supermarkt in
het dorp. Hierbij zou vooral ook de
mening van de inwoners gevraagd
moeten worden. De actie is onlangs
opgestart. Ook woonachtig in Kudelstaart en behoefte aan een tweede supermarkt? De brief van de
Dorpsraad is te downloaden via facebook en natuurlijk op te vragen bij
het bestuur.

Stichting De Bovenlanden zoekt
stemmen voor idee Watertuinen
Aalsmeer - Het idee Watertuinen
Aalsmeer van Stichting De Bovenlanden hoort bij de 10 finalisten van
Holland Call. Dit is een tweejaarlijks terugkerend initiatief van de
provincie Noord-Holland om onbekend cultureel erfgoed aan de vergetelheid te ontrukken. De drie winnaars verdelen een pot van 25.000
euro om de plannen vorm te geven
en dan is er nog de van publieksprijs van 1000 euro. De Bovenlanden hoopt met De Watertuinen voor
beide prijzen in aanmerking te komen. De stichting hoopt dat veel
mensen op het idee willen stemmen
om zo in ieder geval de publieksprijs
binnen te slepen.
De gedachte om het gebied, direct grenzend aan de Historische
Tuin, te behouden als Cultureel
Erfgoed heeft de stichting in haar
ruim 20-jarig bestaan nooit losgelaten. Met het idee De Watertuinen
Aalsmeer, voorheen nog Seringenkamer geheten, probeert de stichting verder invulling te geven aan
deze gedachte. Er komt ongeveer
10 hectare land en grond vrij doordat kwekers er mee gestopt zijn of
er binnenkort mee gaan stoppen.
Het idee is om er een parkachtige
omgeving aan te leggen waarbin-

nen het hele jaar door van oudsher in Aalsmeer geteelde gewassen
in volle bloei aan bezoekers worden
getoond. Tegelijkertijd wil de stichting het groene karakter en het oorspronkelijke strokenpatroon van het
gebied bewaren. Door het gebied te
transformeren naar die parkachtige
en bloemrijke omgeving wil De Bovenlanden meer toeristen kennis laten maken met de geschiedenis van
de bloementeelt en de seringencultuur in het bijzonder.
Bloemfestijn in Groene As
Bloemen zijn een festijn van kleur
en schoonheid. Die rijkdom en die
warmte wil de stichting het hele jaar
door delen in de authentieke Watertuinen van bloemendorp Aalsmeer.
Het idee van De Bovenlanden is geselecteerd uit 66 inzendingen. Het
bestuur heeft hierdoor steun van
deskundigen en het netwerk van de
provincie gekregen. Samen hebben
zij het idee Watertuinen omgevormd
tot een product dat aantrekkelijk
kan uitpakken voor toeristen. De basis voor het idee ligt in de gedachte
dat de seringenteelt niet tot in lengte van dagen zal blijven bestaan.
Het plan dat de stichting heeft gemaakt gaat over het gebied tussen

GEVRAAGD

Aalsmeer - Niet vergeten,
vanavond (donderdag 17 november) is de finale-avond van
de verkiezing Onderneming en
Starter van het Jaar. De verkiezing, georganiseerd door Ondernemend Aalsmeer in samenwerking met de gemeente,
vindt plaats in de mooie theaterruimte in Studio’s Aalsmeer
aan de Van Cleeffkade. De
aanvang is 20.00 uur, inloop
vanaf 19.30 uur, en de toegang is gratis. Vooraf aanmelden is wel een vereiste en dit
kan ook vandaag nog via www.
ovhj-aalsmeer.nl. Genomineerd
voor Onderneming van het Jaar
zijn Loogman Tanken & Wassen, Cor Millenaar Mercedes
BV, Judith Keessen Fotografie,
Bouquet Net en Restaurant Oh.
In de categorie Starters strijden
Budget Broodjes en de Restaurants De Dorpshoek en Joseph
aan de Poel om de eer. De presentatie is in handen van Ron
Leegwater. Reken op een gezellige avond met veel collegaondernemers, filmpjes van de
bedrijven en gevarieerd entertainment.

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

Wij zijn op zoek naar een serieuze
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BEZORGERS/STERS

voor Kudelstaart per 1 januari 2017

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Vergaderingen 22 en 24 november

Grondbeleid en bibliotheekvisie in commissies
Aalsmeer - Het is nu even rustig in
‘vergaderland’, maar op dinsdag 22
en donderdag 24 november staan
weer vergaderingen van de commissie Ruimte en Beleid en Maatschappij en Bestuur op het programma.
Beide vergaderingen beginnen om
20.00 uur, zijn openbaar en vinden
plaats in de raadskelder. De commissie Ruimte en Beleid op dinsdag
staat onder voorzitterschap van Robert van Rijn van de VVD en ter behandeling staan de nota Grondbeleid, aanpak duurzaamheid, wijziging Huisvestingsverordening, Wegsleepverordening en visie mobiliteit in de Amsterdamse regio op de
agenda. Dirk van Willegen (CDA)
is voorzitter tijdens de commissie
Maatschappij en Bestuur op donderdag. Er gaat gepraat worden over
de Bibliotheekvisie, de uitwerking
van het huur- en subsidiebeleid bui-

tensport, de najaarsrapportage (opheffen reserve Greenport, investeren
in glazen gevel en tweede fase verbouwing van het gemeentehuis) en
actualisatie van de verordening op
de raadscommissies (onder andere indienen van vragen niet meer 12
uur van te voren, maar 24 uur). Beide
vergaderingen worden besloten met
het vragenkwartier.

de Historische Tuin en het poeltje bij
jachthavenbedrijf Otto. Juist dit gebied is in het Uitvoeringsprogramma
Groene As Aalsmeer van de provincie Noord-Holland aangemerkt als
één van de door de Stichting De Bovenlanden Aalsmeer aan te kopen,
in te richten en te beheren stapstenen van het Natuur Netwerk Nederland.
Oproep om te stemmen
Tijdens de finale van HollandCall
2016, op 1 december worden de
tien cultuurtoeristische producten
gepresenteerd aan een publiek bestaande uit investeerders, ondernemers en professionals uit het netwerk van de provincie Noord-Holland, XL family en de teams zelf. Uiteindelijk worden er drie winnaars
gekozen door de jury. De jury bepaalt dan hoe het startkapitaal van
25.000 euro verdeeld wordt onder
deze winnaars. Gedeputeerde Jack
van der Hoek reikt de prijzen uit aan
de winnaars.
Publiek kan nog tot 29 november
stemmen, natuurlijk op het idee Watertuinen Aalsmeer, via de site van
De Bovenlanden, www.bovenlandenaalsmeer.nl of via de site van HollandCall.

Schade is aanzienlijk, geen gewonden

Brand in meerdere huizen
in Stuurboordstraat
Aalsmeer - In de nacht van vrijdag 11 op zaterdag 12 november is
brand ontstaan op een balkon van
een woning in de Stuurboordstraat
in Kudelstaart. Om tien voor drie
werd alarm geslagen bij de hulpdiensten. De brandweer en de politie waren snel ter plaatse. De brandweer kon niet direct het vuur te lijf
gaan, vanwege het niet werken van
enkele waterputten in de nabijheid.
Korps Aalsmeer kreeg voor het blussen van de brand het hulp van voertuigen uit Hoofddorp en Leimuiden.
De brand was ontstaan op het balkon en breidde zich snel uit naar
binnen en naastgelegen woningen.
Om de brand te kunnen blussen
hebben brandweerlieden een gedeelte van het dak moeten slopen.
Het is uiteindelijk gelukt het vuur
onder controle te krijgen, binnen
een uur kon het sein brand meester gegeven worden. De schade is
aanzienlijk. Ook de naastgelegen
woningen liepen brand-, rook- en

waterschade op. De bewoners van
de woningen zijn allen gelukkig in
veiligheid gebracht. Zij hebben de
nacht elders moeten doorbrengen.
Er is niemand gewond geraakt.
Fotograaf Marco Carels woont in
de buurt waar de brand uitgebroken was. “De brand was in de straat
achter mij”, vertelt hij. “Wel heel pijnlijk dat de brandweer moest zoeken
naar bruikbare waterputten. Uiteindelijk is het gelukt om vanaf de andere kant van de wijk water te halen.
Tijd voor een controlerondje.” Dit
‘rondje’ gaat vast heel snel plaats
vinden. Het is tot slot van groot belang. Hulde voor de brandweerlieden. Het is ze, met een omweg, toch
gelukt om de brand te blussen. Hoe
de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. Team Brandonderzoek van de
brandweer gaat dit onderzoeken. In
ieder geval niet door een vuurkorf,
een barbecue of roken, zo is al vastgesteld.
Foto: Marco Carels
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Mantelzorgers aan slag bij
Golfclub Haarlemmermeer

INFORMATIEF
Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
ApotHeek
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. 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. 09000101. www.slachtofferhulp.nl
klAcHten
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

KERKDIENSTEN
Zondag 20
november
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan.
Zondag dienst om 10u. met ds.
Jan Martijn Abrahamse.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag dienst om 10u. Babyoppas en kinderwerk aanwezig.
Spreker Marino Kroon.
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 viering met ds. Liesbet Geijlvoet.
Collecte voor Ouderenwerk.
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. dienst met ds. T.H.P.
Prins en ds. M. Vermeij.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met dhr.
E.R.H. Kramer, Aalsmeer. Organist: Joh. Haasnoot.
- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag 10u. dienst met
ds. E. Westerman, Aalsmeer. Organist: C. Verschoor.
Levend Evangelie Gemeente

Stad Haarlem in
inloopcentrum
Aalsmeer - Vroeger stond de Middeleeuwse Sint Gangolfkerk op de
botermarkt in Haarlem. Er is het een
en ander veranderd. Om de hoofdstad van de provincie Noord-Holland beter in beeld te krijgen, kan
op vrijdagmiddag 18 november gekeken worden naar beelden over en
van Haarlem. Of u nou wel of niet
iets met Haarlem heeft, onder het
genot van een kop koffie is er deze middagen altijd ruimte om gezellig te kletsen en een goed gesprek
te hebben. De themagroep is van

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel.
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172507400. 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. 0203453429, www.olga-amstelland.nl
HulpDienst
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer, 326670
Inloop spreekuur ma t/m do 08.3009.30 u. Tel spreekuur: ma t/m vr
08.30-09.30 u en 13.00-14:00 u.
Ouderenadvies inloopspreekuur en
tel spreekuur: elke wo van 09.0010.30 u, tel. 344094.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige ouderen Adviseurs
(VoA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211

Zangdienst met mannenkoor
Haarlemmermeer
Rijsenhout - Op zondagmiddag
20 november wordt een zangdienst
gehouden in de Ontmoetingskerk.
Dit keer worden stemmige liederen rondom advent gezongen. Muzikale medewerking wordt verleend
door het Interkerkelijk Mannenkoor
Haarlemmermeer onder leiding van
Hans van Noord. Fijn luisteren èn
zingen in de aanloop naar Kerst. Het
Interkerkelijk mannenkoor telt ongeveer 65 leden en heeft het zingen van liederen over Gods liefde
en trouw als doel, maar ook gezelligheid en sociale contacten staan
hoog in het vaandel. Elke maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur re-

peteert het mannenkoor in de Witte kerk in Nieuw-Vennep. De leden
komen uit de wijde omgeving van
de Haarlemmermeer. Het repertoire bestaat uit Christelijke, en hieraan gerelateerde, liederen, welke
hoofdzakelijk Nederlandstalig, maar
ook in de originele taal ten gehore gebracht worden. Ook wordt het
repertoire regelmatig vernieuwd en
uitgebreid met nieuwe liederen. Het
mannenkoor treedt in de regio 10
tot 12 keer per jaar op, meestal in
kerkdiensten, zoals deze zondag in
de Ontmoetingskerk aan de Werf 2.
De dienst begint om 16.30 uur. Iedereen is van harte welkom.

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. samenkomst met
dovenvertolking en vertaling in
Engels. Spreker: Chris Snoep.
Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
dienst om 10u. met ds. P.J. Weij
uit Hardinxveld en 16.30u. dienst
met ds. D.H.T. Postuma uit Lisse.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag 17u. in Kloosterhof Eucharistieviering. Zondag in Karmelkerk 9.30u. Eucharistieviering m.m.v. Cecilia koor. Om 14u.
Poolse dienst met Krzysztof.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Zondag Geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. Gedachtenisdienst
met ds. P.J. Vrijhof
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met ds. J.
van Dalen.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Viering m.m.v. koor.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt Seringenhorst in de
Parklaan 27. Op dinsdag 22 november 20u. met Peter Slagter.
De brieven van Petrus.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in gebouw
Heliomare, Zwarteweg 98. Bijeenkomst op maandag. Op 21
november 20u. met ds. Steve van
Deventer.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.
14.00 tot 15.30 uur in het Inloopcentrum in gebouw Irene in de Kanaalstraat en is speciaal voor ouderen.
Bel voor meer informatie en vragen
naar 06-22468574 (Ellen Millenaar
of Jennifer Jansen) of stuur een
email naar: emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl

Gespreksgroep
over dementie
Aalsmeer - Mantelzorg & Meer
biedt in samenwerking met ontmoetingsgroep Aelsmeer een gespreksgroep aan voor kinderen met een

Bij het verzorgen van je naasten met
bijvoorbeeld een chronische ziekte of beperking komt heel wat kijken. Mantelzorg & Meer biedt mantelzorgers de hulp die men goed kan
gebruiken.
Naast de jaarlijkse activiteiten op
de Dag van de Mantelzorg kunnen
de mantelzorgers altijd terecht voor
vragen, meedenken en andere vormen van ondersteuning bij de betrokken en deskundige medewerkers van Mantelzorg & Meer.
Kijk voor meer informatie over Mantelzorg & Meer op www.mantelzorgenmeer of bel 020-3335353.

Golfende mantelzorgers samen met de professionals van de Haarlemmermeersche Golfclub.

Geslaagde avond OVAK
voor vrijwilligers

VerloskunDiGen
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.

Aalsmeer - Tijdens de Nationale
Dag van de Mantelzorg op donderdag 10 november zijn mantelzorgers
woonachtig in Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn door Mantelzorg
& Meer in het zonnetje gezet. Een
prachtig initiatief. Naast het volgen
van een workshop of een museumbezoek, werd de mogelijkheid geboden om een golfclinic te volgen bij
de Haarlemmermeersche Golfclub.
Een enthousiasme groep is aan slag
gegaan bij de Golfclub en het sportieve uitje werd beklonken met een
heerlijk hapje en drankje.

Indrukwekkende avond met
Caritas en Remco Hakkert
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
12 november was het voor het koor
Caritas een bijzondere dag, de dag
stond in het teken van Remco Hakkert. ’s Middags was er een workshop onder zijn leiding, waarbij de
koorleden gezamenlijk een lied hebben geschreven. In de avond was er
een concert met dezelfde landelijk
bekende zanger en tekstschrijver.
Voor het koor was het een mooie ervaring om geïnspireerd te worden
door een professional die zijn sporen in de Nederlandstalige Christelijke muziek dubbel en dwars heeft
verdiend.
In een bijna volle Oosterkerk was
het een mooie avond. Caritas kwam
in de eerste liederen wat weifelend
op gang, waarna het koor zich van
haar ware kant lied zien. De mooie
balans in de koorpartijen kwam
goed van pas en de koorleden hebben de teksten van de liederen geprobeerd over te brengen aan al-

le luisteraars. Het publiek had zelf
ook een rol op deze avond en een
hoogtepunt was het samen zingen
van ‘Blijf bij mij Heer’. Deze tekst
was onderdeel van het lied: ‘U bent
mijn hulp, Heer’, één van de liederen die het koor samen met Remco
Hakkert uitvoerde. De zanger bracht
zelf ook een aantal liederen ten gehore, waarvan een aantal van zijn
nieuwe cd afkomstig zijn. Alles bij
elkaar waren het ingrediënten die
het geheel tot een bewogen avond
maakten. Menig bezoeker ging geroerd terug naar huis en het koor is
een ervaring rijker. Daarbij kwamen
ook nog de mooie complimenten
van Remco Hakkert, want hij was
toch wel onder de indruk van Caritas. Nog even nagenietend hiervan
gaat Caritas zich alweer voorbereiden op de Kerstdagen, want op eerste Kerstdag zingt het koor om 10.00
uur in de Open Hof Kerk aan de Ophelialaan.

Zonnebloem een dagje uit
Aalsmeer - Wat een geweldige dag
hebben de afdelingen Aalsmeer en
Kudelstaart van de Zonnebloem
mee gemaakt op vrijdag 4 november. Met een bus vol deelnemers en
vrijwilligers zijn de afdelingen ontzettend verwend door de RIKI stichting. In de loop van de middag arriveerde de groep bij het Friendship
Sport Centre in Amsterdam. Met
nog zo’n 400 honderd andere gasten is genoten van een heerlijk diner en volop entertainment. Als opwarmertje een optreden van een
Amsterdamse smartlappenkoor, gevolgd door een geweldig streetdan-

ce voorstelling van Only Friends. Na
het optreden van Chiara Spee ging
de zaal helemaal los bij de komst
van Imca Marina. Tussendoor waren
er ook nog diverse sprekers waaronder Dennis, Myron en oom Eddie
en als bijzondere gast burgemeester
van der Laan. Kortom een zeer geslaagde middag waar de gasten met
veel plezier op kunnen terugkijken.
Meer weten over de Zonnebloem,
aanmelden als gast of vrijwilliger?
Kijk dan op de website of neem contact op met Jos (voorzitter Aalsmeer)
via 06-25448638 of met Els (afdeling
Kudelstaart) via 0297-342414.

ouder met dementie. Heeft u een
ouder met dementie en wilt u uw ervaringen delen met anderen in een
soortgelijke situatie? U bent welkom op dinsdag 29 november van
19.30 tot 21.00 uur in gebouw Irene
in de Kanaalstraat 12. Aanmelden bij
Mantelzorg & Meer via 020-3335353
of info@mantelzorgenmeer.nl.

Specifieke problemen
Het zorgen voor een ouder met dementie brengt specifieke problemen
en vragen met zich mee, zoals: Wanneer moet u iets regelen, hoe vraagt
u een indicatie aan, hoe regelt u iets
terwijl uw ouder dat niet wil, wanneer denkt u aan opname, hoe gaat
u om met het veranderende gedrag.

Aalsmeer - Het is een goede gewoonte dat Ouderen Vereniging
Aalsmeer en Kudelstaart (OVAK)
één keer per jaar haar vrijwilligers
feestelijk bedankt voor al het werk
dat verzet wordt. Op vrijdag 28 oktober om 17.00 uur was het Dorpshuis in Kudelstaart volledig bezet
en kon de avond beginnen. Voordat voorzitter Iman Mosselman een
ieder welkom heette zette hij eerst
de heer Jan Dekkers in de bloemetjes, omdat hij er al jaren voor zorgt
dat er voldoende adverteerders zijn
en de uitgave van het maandblad de
Doorvaart daarmee gegarandeerd
is. Ook de heer Niek Vianen, die deze avond voor de muzikale omlijsting zou zorgen, werd welkom geheten. In zijn openingswoord bedankte
Mosselman namens het bestuur de
vrijwilligers omdat zonder hun inzet
de vereniging niet zou kunnen bestaan.
Ouderen geven aan dat door de inzet van vrijwilligers zij veelal weer
vertrouwen, zelfvertrouwen en plezier krijgen in hun leven. Zelfvertrouwen is voor iedereen, of men
wat jonger of ouder is, bepalend hoe
je tot je recht komt in het leven. Het
is geweldig om te zien hoe vrijwilligers met hun activiteiten, en door
hun talenten een bijdrage leveren
aan het feit dat anderen weer duidelijker zicht krijgen op hun eigen
leven en leefomgeving. Hij sprak de
wens uit dat door de inzet van zovelen voor de samenleving Nederland
net wat mooier, net wat behulpzamer en net wat socialer wordt. Ook
memoreerde hij dat onlangs werd
gepubliceerd dat Aalsmeer de veiligste gemeente van de regio Amsterdam-Amstelland is. Voor de ouder wordende bevolking van de gemeente een prettige gedachte. In
de hoop dat de gezondheid van
de aanwezigen het mogelijk maakt
dat zij nog vele jaren hun vrijwilligers taken kunnen blijven verrichten, wenste hij allen een heel gezellige avond toe. Nadat een ieder van
een drankje was voorzien werd het
tijd om de aanwezigen te trakteren
op een koud buffet. Het mag duidelijk zijn dat van dit buffet, dat er
prachtig uit zag, graag gebruik werd
gemaakt en daarbij smaakte alles
voortreffelijk. Ondertussen zorgde muzikant Vianen voor de vrolijke
noot en nadat velen meerdere keren
van het buffet hadden opgeschept,
gingen zelfs bij een aantal vrijwilligers de benen van de vloer.

Quilt-ochtend
in Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 23 november is er van 9.30 tot 11.30 uur
gelegenheid voorinloop en ontmoeting onder het genot van koffie en/
of thee. Ook kunnen bezoekers deze ochtend meedoen met het quilten of met een ander handwerk aan
de slag. Samen iets moois maken
van lapjes stof, naald en draad. Belangstellenden zijn van harte welkom in de Oost-Inn in de Mikado
aan de Catharina Amalialaan 66.
Voor inlichtingen: 0297-325636 of
0297-321636 of kijk op de website
oosterkerk-aalsmeer.nl.

Rond de klok van 20.30 uur liep de
avond ten einde en werden de mensen van het Dorpshuis en de heer
Vianen bedankt voor hun bijdrage
aan het welslagen van deze avond.
Het OVAK bestuur kijkt terug op
een zeer geslaagde avond en dit
werd door de aanwezigen bevestigd. Nadat een ieder succes werd
gewenst met haar of zijn OVAK taken werd een ieder wel thuis gewenst. Tot spoedig ziens bij welke
activiteit dan ook.

COLOFON
sinds 1888

Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AALSMEER,
AALSMEERDERBRUG,
KUDELSTAART, RIJSENHOUT
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
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
129e jaargang
OPLAGE: 17.950
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
worden ingestuurd, dus voorzien
van naam, adres, telefoonnummer
en/of e-mailadres. Deze gegevens worden niet volledig in de
krant gepubliceerd; wél naam en
woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht voor brieven te weigeren
dan wel te redigeren of in te korten.
Houdt maximaal 300 woorden aan.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

WWW.MEERBODE.NL

04 Nieuwe Meerbode

• 17 november 2016

Avonturenfilm ‘Fantastic
Beasts’ in de Bioscoop
Aalsmeer - Natuurlijk ook te zien
in Bioscoop Aalsmeer, het nieuwe
avontuur dat terugbrengt naar de
magische wereld van bedenker J.K.
Rowling. De film ‘Fantastic Beasts
and Where to Find Them’ begint in
1926 als Newt Scamander zijn wereldwijde excursie voor het vinden
en vastleggen van een bijzondere
collectie fabeldieren net heeft afgerond. Wat een simpele tussenstop
in New York had moeten worden,
loopt volledig uit de hand door een
Niemagie (Amerikaans voor Dreuzel) genaamd Jacob, een magische
koffer, en het ontsnappen van een
aantal van Newtâs fabeldieren, die
wel eens problemen zouden kunnen veroorzaken voor zowel de tovenaars- als de Niemagies wereld.
De film duurt 123 minuten en is vrijdag 18 november te zien in de bioscoop aan de Van Cleeffkade om
14.45 uur, zaterdag 19 november om
10.00 uur en zondag 20 oktober om
14.15, 18.45 en 21.30 uur. Ook van
maandag tot en met woensdag kan
plaatsgenomen in het pluche voor
deze film zowel in de middag als in
de avond.
Kerstmis met André Rieu
Op zaterdag 19 november is in Bioscoop Studio’s Aalsmeer een ver-

toning van de special ‘André Rieu Kerstmis met André’. In de intieme
setting van de kleine zaal van Bioscoop Studio’s Aalsmeer kan genoten worden van dit unieke kerstconcert. Tijdens de voorstelling zal de
bar geopend zijn.
André Rieu en zijn welbekende Johann Strauss orkest spelen tijdens
een speciaal kerstoptreden diverse feestelijke nummers, zoals Hallelujah, Jingle Bells, White Christmas & Amazing Grace. Tijdens de
voorstelling maakt André een tour
door Maastricht. Hij passeert hierbij de feestelijke bezienswaardigheden van de Limburgse hoofdstad.
Naast het opgenomen concert zal er
een live vraag en antwoord gesprek
zijn, gestreamd van zijn landgoed in
Maastricht naar de bioscoopzaal in
Aalsmeer. Een vraag voor André?
Stuur een e-mail naar bioscoop@
studiosaalsmeer.nl. Wie weet geeft
hij antwoord tijdens het live vraag
en antwoord gesprek welke na het
kerstconcert vertoond wordt. Tickets à 15 euro per persoon zijn inclusief een kopje koffie of thee en
garderobe. De ontvangst is vanaf 17.00 uur. Start uitzending: 18.00
uur. Einde: 20.05 uur. Kaarten reserveren kan via genoemd emailadres
of bel 0297-753600.

AGENDA

Zaterdag concert in burgerzaal

Night at the Oscars met
Aalsmeers Harmonie
Aalsmeer - Een avond vol filmmuziek, zang en toneelspel; dat is wat
Aalsmeers Harmonie aanstaande
zaterdag 19 november brengt tijdens haar najaarsconcert. Worden
de spelers beloond met een Oscar?
Dirigent Maron Teerds heeft samen
met de muziekcommissie een mooi
programma samengesteld. Bekende en minder bekende (film)muziek klinkt er deze avond. Wat denkt
u van Jurassic Park, James Bond en
Harry Potter? Maar ook muziek van
The Godfather en The Mask of Zorro
wordt door de harmonie gespeeld.
De presentatie van de avond is in

handen van Alexander van Doorn
en Anita Alkemade. Zij zullen ook
de zang verzorgen bij een aantal
muziekstukken, waaronder Evita,
Klokkenluider van de Notre Dame
en I will follow him (uit Siter act). Het
belooft een mooi concert te worden
in de burgerzaal van het gemeentehuis.
Kaarten kosten 10 euro per stuk
en zijn verkrijgbaar bij Het Boekhuis in de Zijdstraat, de leden van
Aalsmeers Harmonie en op de
avond zelf aan de deur. De zaal is
open vanaf 19.30 uur, het concert
begint om 20.00 uur.

Vrijdag en zondag livemuziek

RemBand en CCR Tribute
in 5-jarige The Shack
Van links naar rechts: Tofik Dibi, Frank Evenblij, Martijn Koning, Menno Stam,
Jelka van Houten, Wilko Terwijn, Vincent Geers.

Weer Badaboom op 24 november

Comedyclub Aalsmeer
overspoelt met BN-ers
Aalsmeer - De afgelopen maanden was het een drukte van belang in Badaboom’s Comedy Club
Aalsmeer. Niet alleen omdat het
nieuwe seizoen van de stand-up comedy avonden weer voor de deur
staat, maar in de Comedy club van
de Studio’s Aalsmeer werd ook het
programma Celebrity Stand-up opgenomen. Twaalf BN-ers beklommen met behulp het schrijversteam
van Badaboom bestaande uit Menno Stam, Wilko Terwijn en Vincent
Geers het podium. De BN-ers verbaasden vriend en vijand met hun
persoonlijke en hilarische acts. Het
programma kreeg veel bijval en media aandacht. Pauw, RTL Late Night
en Editie NL berichten allemaal over
dat nieuwe geinige programma, wat
hier in Aalsmeer is geschreven en
geproduceerd.
“Het was te gek om met zulke diverse en getalenteerde mensen
te mogen werken en tegelijk een
nieuw publiek te kunnen laten zien
hoe leuk stand-up comedy eigenlijk wel niet is”, aldus Menno Stam,
die naast zijn schrijfwerkzaamheden ook de vaste presentator van
de comedy avonden in Aalsmeer
is. “Nadat Badaboom meegeholpen
had aan de speech van Mark Rutte tijdens het Correspondent’s Diner is het wel een stuk drukker ge-

worden.” Een trotse glimlach kan de
stand-upper niet onderdrukken. In
de twee jaar sinds Badaboom zich
in Aalsmeer vestigde met hun kleine kantoortje hebben ze een reeks
succesvolle comedy en televisieprojecten voltooid. Van het winnen
van een internationale reclameprijs
tot het coachen van Churandy Martine en Famke Jansen voor Het Gouden Televisier Gala. De boys van Badaboom blijken bijzonder bezige bijtjes, zolang het maar met comedy of
grappen te maken heeft.
Door de komst van Badaboom in
Aalsmeer is het dus niet alleen
drukker, maar ook een stuk leuker
geworden. Want de comedy avonden van Badaboom behoren tot gezelligste avonden in deze contreien.
De jongens van Badaboom doen ieder seizoen hun best om nationale en internationale topacts naar de
Studio’s Aalsmeer te halen.
Ook dit seizoen belooft het weer
een spektakel te worden. Voor de
komende show op donderdag 24
november hebben ze onder andere Pieter Jouke van BNN’s comedy
programma Padoem Patsss! en de
Canadese YouTube sensatie DanielRyan Spaulding weten te strikken.
De voorstelling begint om 20.00 uur.
Kijk voor meer informatie en kaarten
op www.badaboom.tv.

Vijfde solovoorstelling cabaretière

Zaterdag Ellen Dikker met
‘Buitenspel’ in Bacchus
Aalsmeer - Op zaterdag 19 november is cabaretière Ellen Dikker in
cultureel café Bacchus met ‘Buitenspel’ In deze vijfde solovoorstelling
vraagt Ellen zich af wanneer je succesvol bent. Als je in een dikke auto
rijdt? Als je in een groot huis woont?
Als je veel facebookvrienden hebt?
Als je op televisie komt? Als je kinderen hoogbegaafd zijn? Iedereen
wil meetellen. Omdat je denkt dat
het erin zit. Maar waarom komt het
er dan niet uit? Waarom lijk je buitenspel te staan? En is dat erg? Ellen
Dikker zet in ‘Buitenspel’ de spelregels naar haar eigen hand. Met haar
virtuoze types, spitse humor en in
innemende persoonlijkheid bouwt
Ellen haar eigen universum. Waar
ieder buitenbeentje een glansrol
mag spelen. Omdat ieders geploeter

en gemodder een kroontje verdiend.
Na haar opleiding aan de Theaterschool Eindhoven is Ellen voornamelijk gaan acteren. Ze stond
in grote en kleine zalen met allerlei producties, En toen schreef Ellen zich in bij Cameretten, het meest
prestigieuze cabaretfestival van Nederland. En werd ze eindelijk de cabaretier die haar theaterdirecteur al
zoveel eerder in haar zag. Een week
na Cameretten verzorgde Ellen het
gastoptreden bij Raymann is laat.
Inmiddels is Ellen toe aan haar vijfde solovoorstelling en heeft zij haar
debuut in cultureel café Bacchus in
de Gerberastraat. De voorstelling
begint om 21.00 uur, zaal open vanaf 20.30 uur. Kaarten à 12 euro zijn
te reserveren via www.cultureelcafebacchus.nl of bel 0297-342657..

Oude Meer - The Shack heeft de
afgelopen vijf jaar een grote naam
opgebouwd in het livemuziek circuit in Nederland en ver daarbuiten. De beste bands uit binnen-en
buitenland staan op het podium in
Oude Meer. Ieder weekend live muziek, rock, blues, rock ’n roll en de
inmiddels welbekende undercoversessies, kortom voor ieder wat wils
en dit alles in de intieme, gezellige
sfeer van The Shack. Deze week is
het vijf jaar geleden dat The Shack
haar deuren opende, en uiteraard
gaan ze dit vieren met twee fantastische live-acts. Vrijdag 18 november bekende gezichten in een nieuwe, té gekke band: RemBand! Hans
Millenaar, Remco Millenaar, Remco de Hundt, Ron Schalkwijk en Ab
Hansen in een verrassend optreden
waarin tijdloze nummers uit de jaren
zeventig centraal staan met in de
hoofdrol de piano/hammond. Denk
aan die geweldige songs van onder andere Procol Harum, Styx, The
Doors, Deep Purple en Joe Cocker.
En ook zondag 20 november wordt
een feestje, fans van CCR opgelet!
Deze datum staat al een tijd vastgespijkerd in de agenda van The
Shack en veel mensen hebben hier
al heel lang naar uitgekeken, want
dan staan ze er weer; vijf klasse muzikanten uit het professionele circuit in een gruwelijk goeie tribute aan Creedence Clearwater Revival. Met de superstrot van frontman

Lawrence Mul, gitarist Vedran Mircetic, bassist Clemence Mul, gitarist Sander Rots en drummer Mike
Visser gaat dit een dampende en
schitterend eerbetoon worden aan
de band die slecht 5 jaar bestond,
maar de geschiedenis in ging als
één van de grootste en succesvolste Amerikaanse bands. Hits werden aan de lopende band geproduceerd: Fortunate Son, Bad Moon Rising, Susie Q, Down On The Corner,
Who’ll Stop The Rain, Up Around
The Bend en Long As I Can See The
Light zijn slechts een paar van de
vele hits die CCR in een korte periode, ook in Nederland, scoort! Het
belooft wederom een waanzinnige
middag te worden. Ongeëvenaard
en steengoed! The Shack is vrijdag
18 november geopend vanaf 20.30
uur, aanvang RemBand om 22.00
uur en de entree is 5 euro. Zondag 20 november open vanaf 15.00
en aanvang van CCR om 16.00 uur.
Entree 10 euro. Voor alle info: www.
the-shack.info. Adres: Schipholdijk
253b, Oude Meer.

Zaterdag weer spetterende voorstelling

Geslaagde openingsavond
Revue in Kudelstaart
Kudelstaart - Afgelopen vrijdag lag
de rode loper uit voor het Dorpshuis in Kudelstaart. Al vroeg stonden de eerste gasten te popelen om
naar binnen te mogen. De toneelvereniging had tenslotte aangekondigd dat de première van de nieuwe,
zelfgeschreven Revue ‘D’r Op of D’r
Onder’ er één zou worden met een
speciaal tintje. En dat is zeker gelukt aangezien de ontvangst al feestelijk was met een glaasje bubbels.
De spelers, danseressen, zangers en
technische crew stonden na maanden van voorbereiden te popelen
om eindelijk te mogen beginnen en
het enthousiasme knalde dan ook af
van het podium, hetgeen aanstekelijk werkte richting het publiek.
Enkele gehoorde reacties na afloop
aan de bar, tijdens een hapje verzorgd door de toneelvereniging, waren onder andere: “Wat een prachtige zangstem.” Maar ook: “Een zeer
gevarieerde en afwisselende avond
waar Theater de Meerse lang niet
altijd aan kan tippen.” En: “Knap hoe
ook die nieuwe spelers zich zo vrij
voelden op het podium.” Over weer
een andere scene werd gezegd:
“Wat een lef hebben zij” en “buikpijn
van het lachen.” Kortom: Het publiek
was heel enthousiast, dat bleek ook

wel aan de staande ovatie na afloop.
Afgelopen woensdag trok deze revue maar liefst twee keer een volle
zaal; in de middag was het Dorpshuis afgehuurd voor de OVAK en ‘s
avonds kon de ondernemersvereniging van Kudelstaart genieten van
een diner, terwijl op het podium de
taferelen van buurthuis de Zwarte Zwaan vertoond werden. Beide
groepen hebben ook volop genoten!
De enthousiaste groep van Toneelvereniging Kudelstaart heeft dat
vleugels gegeven om ook de komende drie voorstellingen voor u te
schitteren, dus zorg dat u het niet
mist. Aanstaande zaterdag 19 november, maar ook vrijdag 25 en zaterdag 26 november gaan de deuren open om 19.30 uur en begint de
voorstelling om 20.15 uur. Voor 19
november en 25 november zijn nog
enkele kaarten te koop bij Gall &
Gall in Kudelstaart en Bakkerij Vooges in de Zijdstraat, Aalsmeer. Wellicht worden de laatste kaarten aan
de deur verkocht, maar na de lovende reacties van de eerdere avonden, zou het zomaar kunnen dat
het zover niet meer komt. Mocht u
willen weten waar in de gemeente
de komende weken over nagepraat
wordt, wees er dan snel bij.

Muziek/Toneel/Cabaret
Vrijdag 18 november:
* RemBand live in The Shack, Schipholdijk 253b, Oude Meer v/a 22u.
Zaterdag 19 november:
* Concert ‘Night at the Oscars’ door
Aalsmeers Harmonie in burgerzaal,
gemeentehuis. Aanvang: 20u.
* Cabaret door Ellen Dikker ‘Buitenspel’ in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u. Zaal open 20.15u.
* Revue Toneelvereniging Kudelstaart ‘D’r op of d’r onder’ in Dorpshuis vanaf 20.15u. Ook op 25 en 26
november.
Zondag 20 november:
* Muziekmiddag voor oud-leden
Show- en Jachthoornkorps Kudelstaart in clubgebouw Bilderdammerweg vanaf 13.30u.
* Tribute to Creedence Clearwater
Revival in The Shack, Schipholdijk
253b, Oude Meer vanaf 16u.
Donderdag 24 november:
* Comedyclub Bababoom in Studio’s
Aalsmeer vanaf 20u.
Vrijdag 25 november:
* Pop met Rob Taekema in Oude
Veiling, Marktstraat, 14-16u.
* Voorstelling ‘As I Lef My Father’s
House’ in Wellant College Westplasmavo, J.C. Mensinglaan v/a 20u.
Zaterdag 26 november:
* Optreden band Dead Cat Stimpy
in Joppe, Weteringstraat v/a 21.30u.
Films
Vrijdag 18 november:
* Avonturenfilm ‘Fantastic Beasts’
in Bioscoop Aalsmeer vanaf 14.45u.
Zaterdag om 10u. Zondag om 14.15,
18.45 en 21.30u.
Zaterdag 19 november:
* Documentaire Kerstmis met André
Rieu in Bioscoop Aalsmeer in Studio’s, Van Cleeffkade vanaf 18u.
Zondag 20 november:
* Animatiefilm ‘Rapunzel’ in Bioscoop Aalsmeer vanaf 13u.
30 november en 1 december:
* Ladies Night in Studio’s Aalsmeer
met film ‘Soof 2’. Woensdag (uitverkocht) en donderdag vanaf 20.30u.
Exposities
Vrijdag 18 november:
* Opening expositie leden Fotogroep
Aalsmeer om 15.30u. in wijkcentrum
Voor Elkaer in Kudelstaart
Zaterdag 19 november:
* Crash Museum in Fort Aalsmeer,
Aalsmeerderbrug open 11 tot 16u.
19 en 20 november:
* Historische Tuin open, ingang
Praamplein. Zaterdag en zondag v/a
10.00 uur.
Zondag 20 november:
* Opening expositie Marianne Houtkamp in galerie Sous Terre, Kudelstaartseweg om 14u. Tot en met
15 januari iedere zaterdag en zondag open 13 tot 17u.
Tot 6 januari:
* Expositie Dorrit Klomp in gemeentehuis. Te bezichtigen tijdens openingstijden.
Tot en met 4 december:
* ‘Starting over Late’, expositie in
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open:
donderdag t/m zondag 14-17u.
Diversen
Donderdag 17 november:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Sjoelcompetitie bij BV Oostend in ‘t
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.

3e Bokbiertocht
in Centrum

Aalsmeer - Op donderdag 24 november wordt alweer voor de derde
maal de Bokbiertocht door vijf horecagelegenheden in het Centrum
georganiseerd. Elke deelnemer presenteert verschillende bokbieren
met uiteraard passende hapjes. De

* Speelavond DES in de Reede, Rijsenhout vanaf 20u.
* Sintkienen Supporters Vereniging
Kudelstaart in Dorpshuis v/a 20.30u.
17 en 18 november:
* Oud Vitaal voor ouderen in De Oude Veiling, Marktstraat. Inloop donderdag en vrijdag, 9.30 tot 16.30u.
Vrijdag 18 november:
* Beelden van stad Haarlem in Inloopcentrum voor ouderen in Irene,
Kanaalstraat van 14 tot 15.30u.
* Mexicaanse maaltijd bij Open Hof
Keuken in ‘t Baken, Sportlaan 86
van 17.45 tot 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Zaterdag 19 november:
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis,
Gerberastraat van 9.30 tot 15u.
* Wintermarkt in zorgcentrum
Aelsmeer en in verpleeghuis Rozenholm van 10 tot 16u. Molenpad 2.
* Klaverjasmarathon BV Hornmeer
in buurthuis Roerdomplaan v/a 10u.
* Aankomst Sinterklaas bij loswal
Herenweg, Kudelstaart om 14.15u.
* Intocht Sinterklaas in Rijsenhout,
Aalsmeerderdijk nabij pont, 13.15u.
* Verkoop producten uit Israel in ‘t
Baken, Sportlaan 86 van 13 tot 16u.
* ZABO Zaalvoetbalcompetitie in
Proosdijhal, Kudelstaart vanaf 19u.
Maandag 21 november:
* Kaartavond Allen Weerbaar in ‘t
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Info-avond Videoclub over digitaliseren van films in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan v/a 20u.
Dinsdag 22 november:
* Dartcompetitie in Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 23 november:
* Inloop en quilten bij Oost-Inn van
9.30-11.30u. In de Mikado, Catharina Amalialaan 66.
* OVAK ouderensoos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Zaterdag 26 november:
* Pietenfeest in Centrum voor kinderen van 13 tot 15u.
* Sintfeest in Oosteinde, Poldermeesterplein van 11.30 tot 14u.
* Sint en Pietenbingo in The Beach,
Oosteinderweg 43a vanaf 21u.
Bijeenkomsten
Donderdag 17 november:
* Finaleavond verkiezing Onderneming en Starter van het Jaar in
Crown Theater in Studio’s v/a 20u.
Vrijdag 18 november:
* Lezing Egon Steuer uit Rijsenhout
over eigen boek over Holocaust in
Boekhuis Aalsmeer, Zijdstraat, 20u.
Dinsdag 22 november:
* Vergadering commissie Ruimte en
Economie in raadskelder, gemeentehuis vanaf 20u.
Woensdag 23 november:
* D66 café in het Oude Raadhuis,
Dorpsstraat vanaf 20u.
Donderdag 24 november:
* Bijeenkomst over ouder worden en
dementie in Inloopcentrum in Irene, Kanaalstraat van 13.30 tot 15u.
Gastspreker: Freek Gillissen.
* Vergadering commissie Maatschappij en Bestuur in raadskelder,
gemeentehuis vanaf 20u.
Maandag 28 november:
* Open huis over en in ‘huiskamer’
De Oude Veiling, Marktstraat van
17.30 tot 19.30u.
* Infoavond over bestemmingsplan
Aalsmeer Dorp in gemeentehuis van
20 tot 21.30u.
bokbiertocht is van 20.00 tot 23.00
uur en vindt plaats bij de cafés Joppe en de Praam en de restaurants
Het Wapen van Aalsmeer, De Jonge
Heertjes en In de Zotte Wilg. Kaarten à 15 euro zijn bij alle horecazaken te koop. Een kaart geeft de mogelijkheid om vijf verschillende bokbiertjes te proeven, bij elke locatie
één. Vanaf heden is het mogelijk om
kaarten te kopen.

STAGE
MUSIC SHOP
SINT-AANBIEDING:

Mondharmonica
‘Pioneer’ €14,95
NIEUW:

Tablet houder
‘Hercules’ €54,95

Dé vioolspecialist

SINT-KOOPJE:

Ukelele ‘Mahalo’
€31,95
SINT-TIP:

Ook voor verhuur van
geluidsapparatuur

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

Rob Taekema in
De Huiskamer

Aalsmeer - In samenwerking met
Het Cultuurpunt Aalsmeer biedt
Huiskamer De Oude Veiling op vrijdag 25 november mooie klassieke
pop met Rob Taekema. Denk aan de

Beatles maar ook aan oudere popmuziek. Er mogen verzoeknummers
ingediend worden. Het optreden is
van 14.00 tot 16.00 uur in De Oude Veiling in de Marktstraat. Kosten: vrijwillige bijdrage. Aanmelding
noodzakelijk. Dit kan bij Geertina
Hendriksen via ghendriksen@amstelring.nl of bel 06-12776772.

17 november 2016

Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG 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. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
INSPREKEN IN 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 vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen 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 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
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 meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo
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Facebook “f ” Logo

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

VOOR MEER INFORMATIE:
WWW.AALSMEER.NL

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren
over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl,
onderdeel van www.overheid.nl.
- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van de
gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u uitleg
over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en directe links
naar deze website. U kunt zoeken op postcode, maar ook per
thema of op de kaart;
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele
telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor
iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smartphones via Google Play.
- 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 omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een
verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een
vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden.
Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres
niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat
betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf
20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de
bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan.
Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen
aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bij houding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

Humphreys
Jager
Schouten

P.
J.B.
A.

13-02-1949 08-11-2016
26-02-1957 08-11-2016
12-01-1988 11-11-2016

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor
het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de
hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)
nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de
gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij
binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij
over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE
OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij
volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven.
Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan
ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.
Geslachtsnaam

Voorletters

Geboortedatum

Datum
beschikking

Sośnicka

M.M.

25-05-1976 09-11-2016

Bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit? Dan
kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. U kunt
het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wethouders van
Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v. Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en adres, de datum,
waarom u het niet eens bent met het besluit, uw handtekening,
zo mogelijk uw e-mailadres en het tel. waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een kopie van het besluit mee.
MELDINGSPLICHT GROTE EN RISICOVOLLE EVENEMENTEN
IN 2017
Organiseert u in 2017 een groot of risicovol evenement? Dan
bent u verplicht dit vóór 1 december 2016 te melden bij de
gemeente Aalsmeer. De meldingsplicht geldt zowel voor evenementen die op de openbare weg plaatsvinden als in gebouwen.
Een groot evenement is een evenement waar op het piekmoment 2000 of meer personen, inclusief personeel en eventuele
artiesten, aanwezig kunnen zijn. Risicovol hangt van meerdere
factoren af, zoals aard en omvang van de activiteiten, de te
verwachten overlast, het publiek dat op een evenement afkomt
of de locatie van het evenement. Vanwege de beschikbare capaciteit bij politie, GHOR en brandweer is het belangrijk dat de
veiligheidspartners tijdig een goed beeld hebben van het aantal
grote of risicovolle evenementen in 2017. Op basis hiervan kunnen zij beter inspelen op mogelijke knelpunten.
LET OP: Als u een evenement heeft aangemeld voor een bepaalde datum, kunt u die in beginsel niet meer wijzigen. Een
evenement vindt pas definitief doorgang, als u naast de aanmelding ook een vergunning heeft aangevraagd en gekregen van de
gemeente Aalsmeer.
Hoe doet u een melding over een groot of risicovol evenement?
U stuurt het meldingsformulier naar: Gemeente Aalsmeer
Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl of neem contact
op met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel.
(020) 5404911.
CMYK / .eps

VERGADERING DINSDAG 22 NOVEMBER 2016
Agenda voor de vergadering van de commissie ruimte en economie op dinsdag 22 november 2016, 20.00 uur
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

1.

20.02
20.05
20.45
21.30

2.
3.
4.
5.

22.00

6.

22.20

7.

22.45
23.00

Opening door de voorzitter van de
Commissie Ruimte en Economie,
de heer D. van Willegen
Vaststelling van de agenda
Nota Grondbeleid Aalsmeer 2016
Aanpak Duurzaamheid Aalsmeer
Wijzigingen Huisvestingsverordening
Aalsmeer 2016
Actualisering wegsleepverordening
Aalsmeer
Strategische visie mobiliteit in de
Amsterdamse regio
Vragenkwartier
Sluiting

VERGADERING DONDERDAG 24 NOVEMBER
Agenda voor de vergadering van de commissie maatschappij en
bestuur op donderdag 24 november 2016, 20.00 uur
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

1.

20.02
20.05
20.45
21.20
22.05

2.
3.
4.
5.
6.

22.35
22.50

Opening door de voorzitter van de
Commissie Maatschappij en Bestuur,
de heer R.K. van Rijn
Vaststelling van de agenda
Bibliotheekvisie Aalsmeer
Uitwerking huur en subsidiebeleid
Najaarsrapportage 2016
Actualisatie Verordening op de
Raadscommissies gemeente Aalsmeer en
het Reglement van Orde raad gemeente
Aalsmeer
Vragenkwartier
Sluiting

VERWIJDERING UIT HET LANDELIJK REGISTER
KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN
Zaaknummer:
Z-2016/060648
Context:
Register kinderopvang, Beschikkingen,
Afhandeling, Zorg en gezondheid
Procedure:
Bezwaar, van 12 tot 24 december 2016
Op grond van art. 8 Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk maken wij bekend
dat per 12 november 2016 peuterspeelzaal Kindercentrum De
Stek, Meervalstraat 23, 1431 WE Aalsmeer met uniek registratienummer 188754891, uit het Landelijk Register Kinderopvang en
Peuterspeelzalen is verwijderd omdat de kinderen en de beroepskrachten die bij de peuterspeelzaal horen, deel uit gaan maken
van het kinderdagverblijf De Stek op dezelfde locatie.
Samenvatting: Wegens samenvoeging van de peuterspeelzaal De
Stek en kinderdagverblijf De Stek is de vestiging peuterspeelzaal
Kindercentrum De Stek te Aalsmeer op 12 november 2016 uit het
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen verwijderd.
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. Reageren op de
aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later
stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een
beroepschrift worden ingediend.
- Aalsmeerderweg 453, 1432 ED (Z-2016/059709), het vervangen van asbesthoudende beschoeiing door hardhouten
beschoeiing
- Lisdoddestraat 90, 1433 WH (Z-2016/059962), het afwijken
van het bestemmingsplan t.b.v. het oprichten van een woonhuis met garage/schuur
- Cyclamenstraat 54, 1431 SC (Z-2016/060044, het uitbreiden
van de 2e verdieping van een woonhuis
- Stommeerkade 11, 1431 EJ (Z-2016/060330), het kappen
van een wilgenboom aan voorzijde naast de brug
- Rietwijkeroordweg 60 kwek., 1432 JE (Z-2016/060674), uitbreiden van een bestaande kwekerij
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 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.
- Poldermeesterplein 18, 1432 JZ (Z-2016/055363), het veranderen van een bestaand kozijn voor het plaatsen van een
uitgifterobot t.b.v. medicatie. Verzonden: 07-11-2016
- Uiterweg 53, 1431 AB (Z-2016/056348), het kappen van een
kastanjeboom. Verzonden: 10-11-2016
- Oosteinderweg 450A, 1432 BP (Z-2016/041188), het oprichten van een woonhuis. Verzonden: 10-11-2016
- Van Cleeffkade 15, 1431 BA (Z-2016/050879), het plaatsen
van een handelsreclame op gevel. Verzonden: 11-11-2016
Ontvangen meldingen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende melding(en) is/zijn ontvangen. Ontvangen meldingen liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of
beroep mogelijk.
- Korianderhof 14, 1431 DZ (Z-2016/059638), het aanleggen
gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen
- Van Cleeffkade 15, 1431 BA (Z-2016/060572), brandveilig
gebruik ten behoeve van een horeca-exploitatievergunning
Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Stommeerkade achter nr. 38, 1431 EK (Z-2016/059444), het
slopen van een schuur
- Burgemeester Kasteleinweg 3, 1431 BX (Z-2016/056515),
het onttrekken van grondwater en het lozen op het vuilwaterriool t.b.v. het ontmantelen van een Shell-station
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen
is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Geaccepteerde melding, activiteitenbesluit
- Machineweg 3, 1432 EK (Z-2016/058286). Activiteitenbesluit t.b.v. het veranderen van de inrichting Kramer Aalsmeer
B.V.

Niet geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende melding(-en) niet is/zijn geaccepteerd:
- Van Cleeffkade 15, 1431 BA (Z-2016/059273), brandveilig
gebruik t.b.v. overname horeca inrichting
Niet geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn met
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Dorpstraat 111, 1431 CC (Z-2016/047424), het verhogen van
een bestaande kap van het scheepsbouwloods. De beslistermijn is verlengd met zes weken.
- Oranjestraat 15, 1432 GZ (Z-2016/052101), het bouwen van
een woning en brug t.b.v.de toegang naar het terrein. De
beslistermijn is verlengd met zes weken.
- Oranjestraat 15, 1432 GZ (Z-2016/053411), het afwijken van
het bestemmingsplan ten behoeve van tijdelijke bewoning
van het bijgebouw op het achtererf en het aanleggen van
een in- en uitrit. De beslistermijn is verlengd met zes weken.
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender 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 evenementenvergunning 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 advertentie.
- Zijdstraat 64,1434EE (Z-2016/060129), Officiële opening
winkel op 11 november 2016, verzonden 9 november 2016
- Hornweg 187, 1432GH (Z-2016/053323), Kindervoorstelling
van Ernst, Bobbie en de rest op 28 december 2016, verzonden 15 november 2016
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie
Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op
de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis van de
gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen.
Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.
TER INZAGE
t/m 09-12-16 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de
ontwerpbeschikking, de ruimtelijke onderbouwing, het ontwerp besluit hogere grenswaarde en de overige daarop betrekking hebbende
stukken liggen met ingang van 28 oktober 2016
voor 6 weken op de volgende wijzen voor een
ieder ter inzage: woning op het adres Aalsmeerderweg 341. Het perceel is gelegen ten noorden van de nieuwbouwwijk Nieuw Oosteinde in
de Oosteinderpolder. Het perceel ligt ten noorden van de Aalsmeerderweg tussen de woningen Aalsmeerderweg 339 en 343.
t/m 15-12-16 De aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning
en de ruimtelijke onderbouwing Ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Landelijk Gebied
Oost, Aalsmeerderweg 83a
t/m 15-12-16 Het raadsbesluit tot vaststelling en het vastgestelde bestemmingsplan m.b.t.
Polderzoom fase 1 met de bijbehorende stukken
alsmede met het besluit hogere grenswaarden
Wet geluidhinder.
t/m 16-12-16 Verordening en beleidsregels m.b.t. voorzieningen huisvesting onderwijs Aalsmeer 2016

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse 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 hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. 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 hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving,
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag 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 vergunningen. 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 beroepschrift indienen
bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester 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 Veiligheid,
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.
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Eenzaamheid doorbreken
met Roads Maatjesproject
Aalsmeer - Eenzaamheid is een
gevoelig onderwerp. Voor mensen die leven met een psychische
kwetsbaarheid en die eenzaam zijn,
kan het gemis van sociale contacten het herstel belemmeren. Roads
Maatjesproject probeert hier iets tegen te doen. In de regio Amstelland
koppelt het project vrijwilligers en
deelnemers tot maatjes. De vrijwilliger helpt vanuit betrokkenheid en
oprechte interesse om de strijd tegen eenzaamheid bij de deelnemer
aan te gaan.
Dit vrijwilligerswerk komt neer op
het samenzijn en het onderhouden van contact van mens tot mens.
Een maatje is niet een hulpverlener of therapeut, een maatje biedt
wél een sociale invulling en gezelligheid. Een maatje verzacht of vermindert de eenzaamheid van een
deelnemer en leidt hem of haar van
dagelijkse zorgen of problemen af.
Vaak ondernemen de maatjeskoppels iets, bijvoorbeeld een kleine
wandeling in de buurt of een bezoek aan buurthuis of museum.

Sommige deelnemers kunnen door
het maatjescontact activiteiten ondernemen die ze zonder maatje niet
zouden doen. Voor andere deelnemers is het prettig dat ze nu niet alleen, maar sámen met iemand een
activiteit ondernemen en dat ze van
hun dagelijkse zorgen en problemen zijn afgeleid. Een plezierig contact om naar uit te kijken kan in het
leven van een deelnemer écht iets
betekenen.
Daarom is Roads Maatjesproject altijd op zoek naar nieuwe, enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten
voor de acceptatie en participatie
van mensen met psychische klachten. Bent u nieuwsgierig geworden
naar de mogelijkheden als vrijwilliger in de regio Amstelland? Neem
een kijkje op de website van Roads
Maatjesproject, stuur een e-mail of
bel vrijblijvend voor meer informatie. Roads Maatjesproject heet vrijwilligers van harte welkom! Website: www.roadsmaatjesproject.nl, email: maatjesproject@roads.nl en
telefoon: 06-57573151.

Korting op alle sieraden en shawls

Sieradenfeestje vrijdag en
zaterdag in Wereldwinkel

Jozefschool naar de film in Studio’s

Meester Antoine viert
verjaardag in bioscoop
Aalsmeer - Op dinsdag 8 november is met de hele Jozefschool de
verjaardag van meester Antoine gevierd. Ter gelegenheid van zijn verjaardag wordt er elk schooljaar een
culturele activiteit georganiseerd.
Om 9.00 liep er een lange stoet kinderen naar de bioscoop in de Studio’s van Aalsmeer.
Daar aangekomen hebben alle kinderen voor meester Antoine gezongen. Daarna is ook nog gezongen
voor alle kinderen die óók op deze
dag jarig zijn. Toen startte de Disney
film ‘The Good Dinosaur’. De film
was spannend, soms een beetje zielig, maar vooral ook heel erg grap-

pig. Eenmaal weer terug op school
stond er voor iedereen een lekkere
beker met limonade klaar en kwam
meester Antoine nog iets lekkers
uitdelen.
De kinderen van groep 8 hielpen
deze dag in de groepen 1 tot en
met 4 met lopen naar de bioscoop
en naar school en ze begeleiden
bij de film als het een beetje spannen was of ze hielpen bij het toiletbezoek. De leerlingen en leerkrachten van de Jozefschool vonden het
heel erg leuk dat ze weer welkom
waren in de bioscoopzaal van Studio’s Aalsmeer om met z’n allen film
te kijken!

Aalsmeer - Vrijdag 18 en zaterdag
19 november geeft de Wereldwinkel
korting op alle fairtrade sieraden en
shawls. De Wereldwinkel verkoopt
een bijzonder assortiment kettingen, armbanden, oorbellen en ringen. Allemaal handgemaakt in verre landen, soms klassiek, soms heel
modern maar altijd fairtrade. Fairtrade helpt boeren en arbeiders in
ontwikkelingslanden een betere
plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun
werk en kunnen investeren in een
duurzame toekomst. Daar helpt u
aan mee wanneer u een fairtrade
product koopt.
Tijdens het jaarlijkse Sieradenfeestje op vrijdag 18 en zaterdag 19 november zet de Wereldwinkel alle
sieraden in het zonnetje. Er zijn veel
mooie nieuwe sieraden ingekocht,
er wordt uitleg gegeven over de materialen en de makers, alle cadeautjes worden extra mooi ingepakt én

alleen op 18 en 19 november wordt
21% korting gegeven op het hele
assortiment sieraden én shawls.
De Wereldwinkel Aalsmeer is te vinden in de Zijdstraat, op nummer 15.
Meer informatie op: www.wereldwinkelaalsmeer.nl

Videoclub geeft informatie
over digitaliseren van films
Ook enkele Pieten kwamen naar de bazaar. Foto: www.kicksfotos.nl

Opbrengst ruim 25.000 euro

Bazaar: “Een feest om
mee te mogen maken”
Aalsmeer - De bazaar van de
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
afgelopen zaterdag 12 november
is weer prima verlopen. Jaap van
Leeuwen, staflid: “Het was een feest
om mee te mogen maken. Voor jong
en oud wat wils. Er zijn zoveel enthousiaste mensen ieder jaar bij betrokken. En is zo veel belangstelling
van heinde en ver. Ik weet het zeker:
het is de leukste bazaar van Nederland.” Een ander staflid vult aan dat
ze het geweldig vindt hoe veel mensen het hele jaar door ‘sparen’ voor
de rommel- en de boekenmarkt en
voor de tweedehands kledingverkoop. “Maar het mooiste van de bazaar vind ik altijd de gezelligheid en
de goede sfeer.” Ook Sinterklaas en
de Pieten weten dit. Ook zij bezochten even snel de bazaar!
Nikki, een jonge vrijwilligster, benadrukt ook de ‘jong en oud connectie’ van de bazaar. Zelf is ze alweer enige jaren actief op de bazaar
in het cateringteam, maar ze roemt
de taart, die haar oma voor het restaurant heeft ingebracht. En dan
zijn ook nog haar vader en moeder bij de opbouw en de verkoop op
de rommelmarkt. De opbrengst was
opnieuw geweldig: er blijft na verrekening van de kosten ruim 25.000
euro netto over om te verdelen en
het was bijna 450 euro meer dan vorig jaar. De helft is voor het werk van
de Doopsgezinde Gemeente en de
andere helft zal over zeven goede
doelen verdeeld worden. Over deze goede doelen is meer te lezen
op de website van de Doopsgezinde Gemeente: www.dgaalsmeer.nl.
Jaap van Leeuwen wil nog graag iedereen bedanken, die in welke vorm

Kerstconcert
met ‘Route 66’
Rijsenhout - Om in kerststemming te komen, verzorgt ‘Route 66’
zondag 11 december een sfeervol
Kerstconcert in de Ontmoetingskerk aan de Werf. ‘Route 66’ is een
betrekkelijk nieuw, succesvol koor
onder leiding van Rob van Dijk. Het
koor heet ‘Route 66’ omdat het bestaat uit koorleden onderweg naar
en na 66, de zanglustigen, de levenskunstenaars, de energieken, de
jong van harten en de swingliefhebbers, dus: de zingende mens vanaf zo’n beetje 55 jaar. Voor de koorleden van ‘Route 66’ is de Kerst al
aangebroken tijdens hun repetities; er wordt hard en met veel plezier en passie gewerkt om straks
een heerlijke muziekavond in Kerststemming te presenteren! Het concert begint om 20.00 uur, zaal open
vanaf 19.30 uur, in de Ontmoetingskerk. Kijk voor informatie en kaarten
à 7.50 euro op kerst@pknrijsenhout.
nl of bel 0297-325223.

dan ook geholpen heeft de dag tot
een succes te maken.
Goede bestemming restanten
Na afloop van de bazaar zijn er altijd nog veel spullen over. Maar deze krijgen vaak nog een prima bestemming. De planten die over zijn,
gaan naar zorgcentra. Boeken en
rommelmarktspullen gaan naar
kringloopwinkels. De goede kleding die over is, gaat naar ‘Zending
over grenzen’ en naar Roemenië. En
Aalsmeers Harmonie komt altijd het
afvalpapier ophalen.
Vele prijswinnaars
Een niet onbelangrijk deel van de
bazaar bestaat uit vele verlotingen
en een aantal slimme prijsvragen.
Het ‘Rad van Avontuur’ draait bijna de hele dag onophoudelijk tot de
taarten op zijn. De ‘punnikbol’ was
321 meter en 80 centimeter en daar
kwam Marijke Stobbe het dichtst
bij. In de kom zat 0,33 liter IJslands water en de rest was gewoon
Aalsmeers kraanwater, een instinker dus. En er zaten 298 krenten in
het krentenbrood. Priscilla Verwoert
gaat met z’n tweeën naar Londen en
Jacqueline Tas mag een weekend
naar Texel. Jilles Dekker mag een
dag de Poel op met een fluisterboot
en Jaap van Leeuwen is de gelukkige winnaar van de Amish quilt. Het
is slechts een beperkte opsomming
van de winnaars, maar alle prijswinnaars hebben ondertussen persoonlijk bericht ontvangen. Volgend
jaar is de bazaar op zaterdag 18 november.

Mantelzorg zoekt
herfstvrijwilligers
Aalsmeer - De herfst is al weer
even begonnen! Tijdens dit seizoen
horen medewerkers van Mantelzorg
& Meer vaak van chronisch zieken
of mensen met een beperking: “Ik
zou zo graag even lekker naar buiten gaan, de frisse buitenlucht opsnuiven.” Bent u iemand die graag
wandelt, fietst, winkelt, of gewoon
lekker in het park zit? Wilt u een
keer per week of twee weken een
paar uurtjes samen met een chronisch zieke of iemand met een beperking op pad? U doet hem of haar
en zijn of haar mantelzorger een
groot plezier! De Coördinator Vrijwilligers maakt graag kennis met u.
Samen wordt besproken wat u wilt
en wie het best bij u past. Er wordt
training, professionele begeleiding
en reiskostenvergoeding geboden. Voor informatie en aanmelden
kan contact opgenomen worden
met Mantelzorg & Meer via 0203335353, via e-mail info@mantelzorgenmeer.nl of kijk op www.mantelzorgenmeer.nl.

Aalsmeer - Bij elke vereniging is er
één avond in het seizoen waar niet
iedereen met plezier naar uit kijkt.
Het is echter onvermijdelijk dat het
bestuur jaarlijks verantwoording aflegt over haar beleid, begroting en
financiële situatie. Bij de videoclub
Aalsmeer is het intussen traditie geworden dat na afloop van deze vergadering een ander onderwerp centraal staat. Dit kunnen films van leden zijn die worden vertoond, of een
actueel thema dat wordt uitgediept.
“Het helpt in ieder geval een vlotte
voortgang van de vergadering”, laat
de voorzitter weten. Op maandag 21
november is de vergadering en er
staat meer op het programma. Vanuit de achterban worden bestuur en
leden met enige regelmaat geconfronteerd met vragen over het digitaliseren van dia’s en films. Voor eigen films uit het verleden is er vrijwel geen gelegenheid om dit zelf te
doen, laat staan dat men het voor
een ander kan doen. De wil is er
vaak wel, maar de tijd ontbreekt. En
los daarvan is de kwaliteit ook niet

altijd wat je ervan verwacht. Daarom heeft het bestuur ervoor gekozen in navolging van andere filmclubs professional en amateurfilmer
Arie Noteboom van CHM Multimedia Services uit Mijdrecht uit te nodigen, die het tweede deel van de
avond in een ruim één uur durende presentatie uitgebreide voorlichting zal geven over de mogelijkheden van digitaliseren, corrigeren en
renoveren van optisch 8 en 16 millimeter film en VHS en Video8 tapes.
Deze informatie wordt maandag
21 november gegeven in buurthuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3,
aanvangstijd 21.30 uur.
De videoclub Aalsmeer wil belangstellenden die thuis nog het een en
ander op de plank hebben liggen en
meer willen weten over dit onderwerp tegemoet komen door een beperkt aantal plaatsen beschikbaar
te stellen. Zij moeten zich echter
wel even van te voren aanmelden bij
voorzitter Gerard van Schie via 0235284564, 06-52421829 of per email: gerard.van.schie@quicknet.nl

“Bedankt Jumbo!”

Rondrit in limousine met
Ernst en Bobbie
Aalsmeer - Ernst en Bobbie, oftewel Ernst, Bobbie en de Rest, bekend van theater en televisie, kwamen exclusief voor de supermarkten Jumbo in Aalsmeer en Uithoorn
afgelopen vrijdagavond 11 november naar Aalsmeer en Uithoorn om
een rondje door het dorp te gaan
rijden in een heuse limousine met
vijf winnaars van de kleur-, knutselen tekenwedstrijd van deze supermarkten. De gelukkige winnaars in
Aalsmeer waren Jestin en Sara, beiden 4 jaar, Megan 5 jaar, Bram 6 jaar
en Dean 7 jaar.
De winnaars én Ernst en Bobbie
hebben veel gelachen in de limousine. In Aalsmeer kwam de limousi-

ne na een minuut al vast te zitten op
een drempel. Alle volwassenen eruit, maar nee hoor, niets hielp. Gehoord de geluiden zal de auto wel
aardig gekrast zijn. De chauffeur
kreeg het uiteindelijk voor elkaar
om van de drempel te komen en te
keren, zodat ‘eindelijk’ gestart kon
worden aan de rit.
De kinderen vonden het reuze spannend. En toen er ook nog eens echte
kinderchampagne werd geschonken en de muziek aanging en Bobbie en Ernst gingen zingen, kon de
avond niet meer stuk. De winnaars
hebben genoten van het bijzondere ritje en de leuke ontmoeting met
hun helden. “Bedankt Jumbo!”

Feestje voor mensen met beperking

Genieten op discoavond
van Jongeren Rode Kruis
Aalsmeer - Ruim 90 mensen met
een beperking en hun begeleiders
genoten vrijdag 11 november van
een disco georganiseerd door het
Jongeren Rode Kruis. Dit geweldige feest met thema ‘Onze verjaardag’ vond plaats in Feesterij de Bok
in de Hornmeer. Eerst hadden alle
vrijwilligers de zaal mooi versierd en
voorbereid in het thema. Om 19.15
uur gingen de deuren open en al
snel kwamen de gasten binnen. Bij
binnenkomst stond een lekker welkomstdrankje klaar en werd iedereen vrolijk verwelkomd met muziek van de DJ’s van Soundshockers! Er mochten ook verzoeknummers worden aangevraagd en daar
werd goed gebruik van gemaakt. Iedereen had het hartstikke naar zijn
zin bij de disco. De gast die het beste kon limbodansen ging met een
leuke prijs naar huis. Bij een verjaardagsfeest hoort natuurlijk een
pinata. Het kostte enige moeite
om deze stuk te krijgen, maar uiteindelijk konden de gasten genieten van de zakjes snoep die erin zaten. De bekende Uithoornse zanger
Harm zong samen met zijn dochter prachtige liedjes. Enkele gasten
kregen ook de microfoon aange-

reikt en zongen zelf met de liedjes
mee. Tussen het dansen door konden de gasten nog een drankje aan
de bar bestellen. Iedereen was vol
bewondering over het nieuwe interieur van Feesterij de Bok. Het Jongeren Rode Kruis had ook voor bittergarnituur gezorgd, dit viel erg goed
in de smaak. Bij het weggaan kregen de gasten nog een zakje chips
mee en mochten zij een cadeautje
pakken uit de grabbelton. Het Jongeren Rode Kruis Aalsmeer en Uithoorn wil Feesterij de Bok, alle vrijwilligers, de fotograaf, de zanger, de
DJ’s, de gasten en hun begeleiders
bedanken voor deze top avond!
Vrijwilligers gezocht
Het Jongeren Rode Kruis zoekt nog
jongeren en scholieren die zich vrijwillig willen inzetten bij activiteiten. Het Jongeren Rode Kruis helpt
mensen die in een sociaal isolement
zitten, zoals mensen met een beperking of ouderen. Meer informatie
over wat het Jongeren Rode Kruis
doet, of aanmelden als vrijwilliger?
Mail naar jongerenrodekruis@hotmail.nl, kijk op www.facebook.com/
JongerenRodeKruis of volg @jjrodekruis op twitter.

14 Muzikale en andere optredens

Culturele Parade in Sint
Urbanuskerk Bovenkerk
Bovenkerk - ‘De “Parel aan de Poel,
is de indrukwekkende Bovenkerkse Sint Urbanuskerk. Deze Roomskatholieke neogotische kerk - gebouwd door de gerenommeerde architect Pierre Cuypers - wordt behalve voor liturgische diensten ook
gebruikt voor culturele evenementen, zoals concerten, tentoonstellingen, etc. Zes jaar lang is hard gewerkt aan de restauratie van de
kerk en in mei van dit jaar zijn de
liturgische vieringen weer gestart.
Ruim vóórdat de Sint Urbanuskerk
werd heropend, had de Stichting
Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus het idee opgevat dat er iets speciaals moest worden gedaan na de
lange periode dat de kerk gesloten
was voor publiek.
Dit gaat nu gebeuren op zaterdag 19 november aanstaande met
een Culturele Parade. Van 11.00 tot
21.00 uur wordt er een gevarieerd
programma geboden met 14 verschillende muzikale en andere optredens, waarbij het bijzonder is te
noemen dat praktisch al deze optredens worden verzorgd door Bovenkerkse verenigingen. Alle deelnemende verenigingen willen zich

graag aan Amstelveen en omgeving presenteren. Er wordt altijd
naar nieuwe leden gezocht en voor
een kennismaking is dit een mooie
gelegenheid! Er zijn optredens van
Slagwerkgroep Bovenkerk, Voces
Volantes, Pauluskoor, Toneelvereniging TOBO, RK kerkkoor St. Caeciliae, de Amstel River Singers, Susanne Brussee-van de Vosse en Peter van de Kamp, Edwin Schimscheimer, De Boventoontjes, Harmonie Orkest Amstelveen, Aurora,
Dostojevski kwartet, De Concertina’s en The Song Bangers. Het goed
gevulde, gevarieerde programma
maakt duidelijk dat de Urbanuskerk
niet alleen voor liturgische doeleinden, maar ook voor cultuuruitingen
in velerlei vorm gebruikt kan worden en als zodanig tot een echt cultureel centrum kan uitgroeien. De
Stichting verzorgt hapjes en drankjes tegen zeer schappelijke prijzen,
dus bezoekers kunnen zonder onderbreking de inwendige mens versterken en meerdere of zelfs alle
onderdelen zien en beluisteren. De
toegang is gratis! Voor meer informatie over het programma: www.
vriendenbovenkerkseurbanus.nl.
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Thema is herfst

KCA-expositie tot en met 4 december

Fotogroep exposeert in
wijkpunt ‘Voor Elkaer’

Gedachtenwolk in Oude
Raadhuis over seringen

Aalsmeer - Na twee succesvolle exposities van de Fotogroep
Aalsmeer in de historische Tuin, is
nu een tentoonstelling ingericht in
het wijkpunt ‘Voor Elkaer’ in Kudelstaart. Het thema van deze tentoonstelling is, heel toepasselijk,
‘Herfst’. De fotogroep leden hebben
dan hun uiterste best gedaan om
een zeer fraaie serie met foto’s over
dit thema te selecteren en te exposeren in het wijkpunt.
Naast fraaie opnamen van diverse paddenstoelen en landschappen zijn er ook opnames van herfst
vruchten en bijzondere details gerelateerd aan de herfst. Door enkele leden zijn bijzondere digitale fotobewerkingen toegepast waarvan
de fraaie resultaten ook bewonderd
kunnen worden.

Aalsmeer - ‘Starting over late’ is
een KCA-expositie die nog tot de
Sinterklaas te zien is in het Oude Raadhuis. Drie gevestigde kunstenaars Dik Box, Michel van Overbeeke en Claus Pierre Leinenbach
bouwden er ieder vanuit hun eigen
specialisme een gezamenlijke tentoonstelling.
Dik Box is één van hen. Hij is geen
onbekende in Aalsmeer. In opdracht
van de gemeente maakte deze veelzijdige kunstenaar al eens een waterplastiek dat in de volksmond al
snel ‘de piemels’ werd genoemd.
Het kunstwerk was geen lang leven
gegund omdat het veel onderhoud
vergde. Het is zonder al te veel rumoer verdwenen. En ook voor deze expositie heeft Box zich laten inspireren door het water en het land
van de Westeinder. Voor Box is dat
een manier van werken. Kunstenaar, vormgever en organisator Dik
Box opereert vanuit zijn atelier in
Cruquius. Zijn monumentale beelden, mobiles, kinethische objecten
of installaties zijn op tal van plaatsen in het land te vinden in de openbare ruimte, van Bolsward tot Rotterdam. In samenwerking met anderen heeft Box een aantal spraakmakende grootschalige projecten georganiseerd, zoals ‘Beeldende kunst
op schootsafstand van Haarlem’ in
de Genieloods van het Kunstfort
bij Vijfhuizen (2012), een gevelproject aan Schouwburg De Meerse
(2004, Hoofddorp) en ‘Pionèri con
tutti’, (Hoofddorp, 2001) om er maar
een paar te noemen. Een gezonde
geest in een gezond lichaam is een
oude Romeinse leefregel die op Box

Vrijdagmiddag opening
In wijkpunt Voor Elkaer worden vele activiteiten georganiseerd. Daarnaast zorgt ook de restaurant functie voor 55+ers voor een grote aanloop. Het wijkpunt is hiermee voor

de fotogroep een uitstekende locatie en gelegenheid om werk te exposeren. De tentoonstelling wordt
vrijdag 18 november rond 15.30
uur geopend door Joke van Klink
van Zorgcentrum Aelsmeer. Hierna
zal de voorzitter van de fotogroep,
Adrie Kraan, vertellen over de fotogroep en het thema van deze tentoonstelling. Deze opening is voor
iedereen toegankelijk en is daarmee een uitstekende gelegenheid
om eens kennis te maken met de
Fotogroep Aalsmeer en het wijkpunt
Voor Elkaer.
Het wijkpunt is onderdeel van het
woon complex Mijnsheerlyckheid
aan Nobelhof (achter of naast het
winkelcentrum). De fototentoonstelling is in het restaurant van dit wijkpunt en kan gedurende de normale openingstijden worden bezocht.
Het restaurant is op doordeweekse
dagen geopend is van 9.00 tot 17.00
uur en op woensdag- en vrijdagavond vanaf 17.30 uur.
Kijk voor meer informatie op: www.
fotogroepaalsmeer.nl.

Hightea met popkoor Soundsation. Foto: koosfotografie

Sweets and sounds tijdens
hightea met Soundsation
Kudelstaart - Vorige week zondag
6 november was het buiten regenachtig en kil, maar binnen was het
warm en gezellig tijdens het jaarlijkse concert van popkoor Soundsation. De Spil was sfeervol aangekleed;
ook het koor liet alle herfstkleuren
zien. Soundsation had dit concert
gecombineerd met een hightea met
als thema Sweet Soundsation. Deze naam was terecht gekozen: de
door de leden zelf gemaakte hightea met overheerlijke hapjes was
een lust voor de mond, maar zeker
ook voor het oog. De tafels waren
prachtig gedekt. Het publiek was zo
bij binnenkomst al positief gestemd,
terwijl er nog niet één noot gezongen was.
Het menu voor dit concert bestond
uit een aantal liederen van het vori-

ge concert, een aantal nieuwe liederen en een vooruitblik naar het concert dat voor volgend jaar november
2017 gepland staat; het thema van
dit concert is musicals. Zo waren
deze middag een Phil Collingsmedley, Waiting for love, Circle of life te
horen. Dit alles onder de vertrouwde leiding van dirigente Irma Zethof.
Tussendoor werden twee solo’s ten
gehore gebracht door enkele koorleden. Ineke van Coevorden en Isabella Schutte zongen op een mooie,
gevoelige manier Tears in Heaven
van Eric Clapton en Trudy Buchner
kreeg het publiek op de been met
Thank you for the music van Abba.
Op de website van het koor (www.
soundsationaalsmeer.nl) zijn foto’s
van het concert te zien en wordt alle informatie over het koor gegeven.

Voor leerlingen en belangstellenden

Prijs door fans gekozen

Koos Alberts awards voor
zangeres Sasja Brouwers
Aalsmeer - Zangeres Sasja Brouwers heeft de Koos Alberts awards
gewonnen voor de provincie Noord
Holland. De uitreiking was afgelopen zondag 13 november. Een belangrijke onderscheiding, omdat het
een prijs is dat door fans is gekozen.
De Aalsmeerse zangeres schrijft op
Facebook het volgende aan haar
fans: “Ik ben trots, voldaan, moe,
gelukkig en voel me gezegend. Ontzettend veel reacties op instagram,
facebook, twitter en snapchat. Heb
enorm de drang om iedereen persoonlijk te bedanken. Ongekend
hoeveel lieve felicitaties en lieve
woorden. Vooral ‘het is je zo vreselijk gegund’ doet me zo ontzettend
veel. Dank jullie wel, heel veel liefs

van mij. Ik hou van jullie.” Namens
de lezers en het team van de Meerbode: Sasja gefeliciteerd!

New Dutch Connection:
‘As I Left My Fathers House’
Aalsmeer - Vrijdagmiddag 25 november zien de leerlingen van de
derde klassen van het Wellantcollege Westplas Mavo de voorstelling
van New Dutch Connection ‘As I Left
My Fathers House’.
Deze voorstelling wordt mogelijk
gemaakt door Stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer met
steun van het Meerlandenfonds en
mede mogelijk gemaakt door de opbrengst van de kledingbakken van
Sympany.
De toeschouwers zitten rond een
cirkel van spelers en muzikanten,
die het verhaal vertellen van vluchtelingen uit Afrika, de Balkan en een
nakomeling van een in de Tweede
Wereldoorlog omgekomen Joods
echtpaar. De Afrikaanse vluchteling, die zijn familie voor zijn ogen
ziet vermoorden, en de man uit de
Balkan, die zijn kind aan een wildvreemde vrouw meegeeft om het
maar veilig te laten zijn, maken met
hun verhalen een onuitwisbare in-

druk. Hun verhalen en datgene wat
ze op de been houdt, geven een
idee over vluchtelingen van vandaag, waar bijna dagelijks over in
het nieuws te zien of te lezen is.
Vrijdagavond wordt dezelfde voorstelling herhaald voor iedere belangstellende uit Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. Kaarten zijn gratis
en kunnen worden besteld via info@osa-aalsmeer.nl of zijn op te halen bij het boekhuis in de Zijdstraat,
Vooges op het Poldermeesterplein,
Angelique in de Ophelialaan en het
bloemenwinkeltje in Kudelstaart.
Ook bij de Westplas Mavo zijn kaarten beschikbaar. Er zijn maximaal
200 kaarten beschikbaar, dus wacht
niet te lang met afhalen.
Na elke voorstelling kunnen vragen
gesteld worden en is er mogelijkheid tot discussie met de spelers.
De New Dutch Connection speelde
dit stuk al door heel Nederland, onder andere in het bijzijn van Koning
Willem Alexander.

te geven? Het was heerlijk om naar
haar te luisteren, daarnaast zag zij er
ook nog eens oogverblindend mooi
uit. Mezzo-sopraan Merlijn Runia en
de bas -bariton Pieter Hendriks - hij
verving de zieke Marijn Zwitserlood
- zongen hun partijen professioneel
maar miste net die esprit. Wat ook
zeker genoemd moet worden is het
orkest Strijklicht, zij zorgde voor een
perfecte begeleiding. Organist Sander van den Houten maakte met zijn
spel het totaal compleet. Een compliment verdienen ook Arie en Marijke Buijs. Samen bedachten zij het
programma boekje. Door de extra
toegevoegde tekst kreeg je als luisteraar zoveel interessante informatie. Leerde je hoe een tekst gezongen behoort te worden en hoe componist Händel het had bedoeld.

Ondeugende Pieten?
’s Middags was de intocht van Sinterklaas. Altijd weer een groots feest
voor goedgelovige kinderen. Waren
het nu een stel ondeugende Pieten
die - zeker voor de pauze - zo weinig respect toonden voor dit fraaie
concert door over het dak van de
sporthal te rennen? Maar het zat anders… Aalsmeer krijgt steeds meer
te maken met vliegverkeer. De economie won het op sommige momenten van de avond van de schoonheid
van klanken en stemmen. Helaas
want de solisten, koor, musici en het
publiek verdienden beter. Misschien
volgend jaar toch naar de grote zaal
van het Crown Theater? Het was een
suggestie vanuit de zaal.
Janna van Zon
Foto: www.kicksfotos.nl

Sing-in’ The Winter met
Da Capo’s popkoor
Kudelstaart - De december maand
met al zijn warme gezelligheid
breekt weer bijna aan. En het Da
Capo’s popkoor wil graag het warme winter gevoel dat zingen geeft
met iedereen delen. Daarom organiseert het popkoor op zondag 11
december een Sing-in’ The Winter!
Prachtige kerstnummers, maar ook
winterse popsongs zullen een geweldig (kerst)gevoel geven. Deze
dag wordt gehouden in het dorpshuis van Kudelstaart en start met
een inloop met koffie en thee vanaf
9.30 uur. De heerlijke dag repeteren
zal af en toe onderbroken worden
voor gezelligheid met koffie, thee en
een lunch, deze zijn inbegrepen. En
om 16.30 uur laten de deelnemers

met elkaar al deze prachtige klanken horen in een optreden waarin
de sterren van de hemel gezongen
zullen worden! Natuurlijk is alle publiek van harte welkom! Beleef deze heerlijke muzikale ervaring voor
slechts 30 euro. Ook jong zang talent vanaf 10 jaar wordt welkom geheten. Ben je jonger dan 18 jaar?
Dan betaal je het jeugdtarief van 20
euro.
Na het concert is het voor deelnemers en koorleden mogelijk om aldaar een lekker hapje te eten. Deze kosten zijn niet hoog, maar omdat misschien niet iedereen hieraan
wil deelnemen, ook niet inbegrepen.
Kijk voor nog meer informatie en
aanmelding op: www.popkoor.nl

Messiah van Händel door ACOV

‘Een avond van passie,
bezieling en beleving’
Aalsmeer - Zaterdag 12 november werd door Aalsmeers Christelijk Oratorium Vereniging (ACOV) de
Messiah van Händel uitgevoerd. Aan
de zijkant van de zaal van de Bloemhof waar het er op andere dagen
van de week heel anders toegaat,
hangt een groot reclame spandoek
met daarop de tekst: “Meer dan licht
alleen, met passie, bezieling en beleving.” Het zijn deze woorden die
exact de sfeer van deze oratorium
avond weergeven. Er werd met passie en bezieling gezongen en gemusiceerd en bij navraag aan het
publiek was de beleving optimaal.
Mede door de vele gast koorleden
slaagde de ACOV er in een vol van
overgave Messiah te zingen. Hier en

daar klopt niet helemaal de verhouding tussen tenoren en sopranen,
maar dat is gewoon overmacht. Wie
moet roeien met de riemen die er
zijn, zal alles uit de kast moeten halen om het meest haalbare te bereiken en dat lukte prima onder de bezielende leiding van dirigent Danny
Nooteboom. De keuze van de solisten was een zeer solide met een absolute hoofdrol voor de tenor Adrian Fernandes, je zal toch de gelukkige zijn om zangles van hem te krijgen. Fantastisch hoe hij zijn teksten
zong met zoveel lichtheid en gevoel. En hadden de ouders van de
sopraan Merel van Geest een vooruitziende blik om hun dochter deze zo goed bij haar passende naam

van toepassing is, want behalve bovengenoemde kwalificaties is hij regelmatig op de racefiets of schaatsbaan te vinden. Tijdens deze sportieve activiteiten maakt hij het hoofd
leeg en ontstaan er soms spontaan
ideeën voor nieuwe beelden. Soms,
want een volgende keer ontstaan
zij ‘gewoon’ in het atelier. In zijn reguliere werk is de wolk een terugkerend thema waarin hij soms een
spreekwoordelijk veld van achtergebleven gedachten verstopt
Gedachten over seringen
Deze keer is het een typisch
Aalsmeers onderwerp waarover Box
zijn gedachten heeft laten gaan. In
het zaaltje aan de tuin zijn een aantal seringen te zien die hij hoogstpersoonlijk van een akker op de
Kleine Poel heeft gehaald. De seringen heeft hij omgedraaid en om die
seringen heeft hij wolken van gaas
gemaakt. Deze gedachtenwolk over
de sering, zet dit typisch stuk cultureel erfgoed van Aalsmeers in een
volledig nieuw perspectief. Het lijken buitenaardse wezens of insecten die in de paars verlichte ruimte hangen. Het geeft een vervreemdend effect zeker in combinatie
met de foto van de anonieme seringenkweker die net een kluit los
steekt. Een kunstwerk om even bij
stil te staan en de gedachten te laten gaan. Want wat is de toekomst
van die sering?
De expositie is nog te zien tot en
met 4 december in het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat. Elke donderdag tot en met zondag van 14.00
tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Zondagmiddag opening

‘Sensitivity’ thema nieuwe
expositie in Sous-Terre
Aalsmeer - Zondag 20 november
kan het kunstminnend publiek rekenen op een warm onthaal bij galerie Sous Terre, tegenover de watertoren. Om 14.00 uur wordt de kleurrijke solo tentoonstelling ‘Sensitivity’
geopend. Wat de realistische beelden van Marianne Houtkamp zo bijzonder maken en waarmee zij in de
loop der jaren zowel binnen als buiten de landgrenzen veel faam heeft
verworven is de warme uitstraling
en het verhaal achter de beelden. In
principe hebben de sculpturen van
zichzelf al zo een ongelooflijke zeggingskracht en is het duidelijk dat
Houtkamp’s interesse en betrokkenheid voor cultuurvolken in Afrika, Amerika en Mexico - Volkeren
die een rondtrekkend bestaan leiden - zeer groot en oprecht is. Toch
verdienen de beelden een extra uitleg. Waarom kan Marianne juist het
creëren van deze beelden niet los
laten?
Stichting Watoto Samburu
Veertien jaar geleden leerde zij in
Kenia de Samburu kennen. Van oorsprong een nomaden volk maar nu
woonachtig in het Noord-Oosten.
Wat Marianne en haar man daar
aantroffen deed hen besluiten een
Stichting Watoto Samburu (Kinderen van de Samburu) op te richten.
Met als doel een bijdrage te leveren
aan de verbetering van de toekomst
van de kinderen van deze stam. Met
de verkoop van de beelden en met
behulp van donaties en vrijwilligers
zijn al veel projecten, zoals een hospitaal en een basisschool gerealiseerd. Ook is er water geboord en
krijgen de kinderen twee keer per
dag een goede maaltijd. De liefde
voor deze mensen vindt zijn weerga
in haar beelden.
Hoe groot die liefde echter ook is,
de belangstelling voor de Europese vrouw is eveneens terug te vinden in haar werk. Het gaat allemaal
om krachtige figuren waarvan de
schoonheid wordt benadrukt door
het patin - een eigen vondst van de
beeldhouwster - dat zij zich in de
loop der jaren eigen heeft gemaakt.
Kijken naar de beelden van Marianne is bewonderen, de schoonheid zien, de zorgvuldigheid. Het is
heerlijk om de kans te krijgen rond

te dwalen in de grote ruimte van de
galerie die met behulp van schotten toch een intimiteit heeft gekregen en waar je je even kunt wanen
in een totaal ander werelddeel.
Om naast de beelden te kiezen voor
de schilderijen van Han Mutsers is
een gelukkig keuze. Zijn kleurrijk
werk straalt een totaal ander karakter uit, maar toch klopt de combinatie. Het versterkt elkaar. Vanaf zaterdag 19 november om 13.00
uur begint de préview voor degenen
die niet kunnen wachten. Wie echter het hele verhaal wil horen wordt
zondag vanaf 14.00 uur persoonlijk
door Marianne Houtkamp en haar
echtgenoot ontvangen. George Perczel weet als geen ander het thema Sensitivity te belichten, hij doet
dit ook met verve tijdens de officiële
opening van de tentoonstelling die
tot 15 januari duurt. De galerie is iedere zaterdag en zondag open van
13.00 tot 17.00 uur off op afspraak
via 0297-364400 of info@galeriesous-terre.nl.
Tien jaar Sous Terre
2017 zal in het kader staan van
tien jaar Sous Terre. Een team van
Aalsmeerse kunstliefhebbers is
druk aan de slag om er een spectaculair en verrassend kunstkijkfeest
van te maken.
Janna van Zon
Bronzen sculptuur van Marianne
Houtkamp: ‘Way of life’, 45 centimeter.
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Goos Bartels is liefhebber
van de geur van Castrol

Aalsmeer - Goos Bartels schaart
zich in de rij motorliefhebbers die
van jongs af aan ‘knoeide’ aan
brommertjes en houdt van de geur
van Castrol. “Mijn vader vond dat
een jongetje van elf toch nog net
niet oud genoeg was om de weg op
te zoeken. Hij zaagde het frame van
mijn brommertje - een Avaros eitje
met de motor op het voorwiel - door
en zo kon ik er nooit harder mee rijden dan ik kon lopen. Toch kwam er
al snel een moment dat hij de strijd
opgaf. Ach tenslotte was hij zelf ook
een groot liefhebber, ik heb het niet
van een vreemde.” Weer een paar
jaartjes ouder werd de belangstelling voor de ontwikkeling in techniek groter evenals de lol van het inkopen, verkopen, en motor opvoe-

ren. Dit tot groot verdriet van de buren, die het racen tussen de kassen knap vervelend vonden. “Voor
mij was het een heerlijke tijd, lekker scheuren op eigen erf.” Het racen heeft zich inmiddels verplaatst
naar de daarvoor geschikte terreinen en wordt nog steeds machtig
mooi gevonden.
“Als het maar lekker hard gaat.”
De laatste jaren is er meer tijd voor
de hobby, daarvoor werden vanwege het eigen bedrijf vele dagen per
jaar in het buitenland doorgebracht.
Van mei tot september wordt er nu
twee keer per maand ingeschreven voor de demo’s gereden op de
daarvoor geschikte circuits door
heel Nederland en ook buiten de

landsgrenzen. “Mijn kinderen noemen het gekscherend ‘de krasse
knarren races’.” Maar met de zoon
wordt ook deelgenomen aan de drie
uur races. “Wij vormen samen een
goed team. Er wordt gereden in verschillende klasse en wie de meest
constante rondetijd heeft gereden is
de winnaar. En soms rijd ik met mijn
schoondochter. Moet je die mannen
dan horen! Zij kan altijd rekenen op
extra aandacht.”
De nuchtere Hollander kan lyrisch
worden wanneer hij vertelt over zijn
Ariel Square Four van 1934. “Een
motor met zo een complete techniek
- een 4 cylinder met een bovenliggende nokas. In die tijd absoluut
uniek. Het is mooi om oud spul weer
nieuw leven in te blazen.” In de jaren zestig kwam de grote doorbraak
uit Japan. De motoren waren betaalbaar en superieur aan de Engelse motoren. “Ik heb een zwak voor
Honda, hij heeft de plaats ingenomen van de Ariel, hoewel die motor
ook nog steeds door mij wordt gekoesterd. Mijn vader had er ook zo
één en tja….sentiment speelt mee.”
Afspiegeling samenleving
De motorwereld is een volgens Bartels een mooie afspiegeling van de
samenleving. “Een dwarsdoorsnee,
het zijn allemaal mensen die veel
voor hun hobby over hebben, de een
moet er iedere cent voor omdraaien
en de ander kan lekker uitpakken.
Maar als wij aan de start staan, de
adrenaline door het lijf voelen stromen en die lichte waas voor de ogen
hebben, dan zijn wij gewoon allemaal het zelfde.” En waarvoor? Toch
niet voor de eventueel te winnen beker? “Welnee, je kan gewoon even
lekker alle energie kwijt.”
Daarom wordt er ook met spijt ge-

constateerd dat het zo jammer is
dat door de strengere aangepaste regels de Aalsmeerse Hibra lijkt
te gaan verdwijnen. Omdat ‘neen’
geen optie is voor Goos wordt er gezocht naar een alternatief, want een
historie van vijftien jaar kan je toch
niet zomaar laten verdwijnen. “Al die
tijd en de inzet van de mensen, het
kijkplezier, want wat kwam er een
volk naar dit geweldige evenement
kijken.” Halverwege het interview
wordt duidelijk dat Goos Bartels en
Kirsten Verhoef - altijd aanwezig bij
de interviews - verre familie van elkaar zijn. “Weet je dat ik mijn eerste
motor bij jouw vader heb gekocht?
Dat was een BSA B 32 350cc.” Het
duo kan er niet over uit. “Joh, maar
dan ben jij er een van die en van die,
ja ik heb ze goed gekend.”
Weer even een kleine jongen
Voor bij het verhaal wordt gezocht
naar een geschikte foto. De laptop
toont er velen en uiteindelijk wordt
gekozen voor een foto met daarop
Wil Hartog “De witte reus uit Abbekerk. Dat was mijn idool, hij won ooit
op deze motor de TT van Assen en
kijk degene die er achter rijdt ben ik.
Hé, hier word je toch wel weer even
een kleine jongen van. Rijden tussen de toppers van toen, het voelt
als even de tijd stil zetten. Dan kan
je toch even lekker wegdromen.”
De kleine jongen van toen is nu een
struise vent die naast racen met
de motor ook nog altijd voor vol
meedoet aan waterpolo wedstrijden en als je aan zwemwater denkt
dan denk je als een rechtgeaarde
Aalsmeerder ook meteen aan het
Oosterbad. Van een patatgeneratie
wil hij niet horen. Gewoon lekker in
het water springen en leren zwemmen in donker water, “Dan weet
je pas wat zwemmen is.” Bartels is
voorzitter van de club en weet met
de vele vrijwilligers, “het is voor ons
liefdewerk en oud papier”, de zaak
draaiende te houden. “Weet je wat
onze rode draad is? De lol die je samen met mensen kunt hebben.”
Janna van Zon

Elektrische duofiets voor
cliënten van De Spil
Kudelstaart - Woonvoorziening De
Spil in Kudelstaart kon onlangs een
elektrisch duofiets aanschaffen voor
haar cliënten. Naast gelden die door
de cliënten zelf met een sponsoractie waren opgehaald, deed een bijdrage van de stichting Kudelstaart
voor Kudelstaart een stevige duit in
het zakje. De bijdrage van de stichting is afkomstig uit de opbrengst
van de Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart van mei dit jaar. Om die reden nodigde Elena Schouten van
Woonvoorziening De Spil in Kudelstaart de secretaris van de Kudelstaartse veiling, Marlouke Sparnaaij, uit om de nieuwe aanwinst te
bewonderen. De Spil vierde dit jaar
het 15-jarig bestaan in Kudelstaart.
De oude duofiets was, mede door
intensief gebruik, regelmatig stuk.
Hij werd vaak gebruikt door bewoners die niet zelf kunnen fietsen,
maar dat onder begeleiding wel
kunnen. De nieuwe elektrische duofiets kon als een cadeau aan de bewoners met een beperking worden

aangeboden. Zij toonden zich bijzonder ingenomen met de prachtige nieuwe fiets. De eerste rondjes
zitten er al op.
Een van de bewoners van De Spil
(links) probeert de nieuwe fiets uit,
samen met Elena Schouten. Geheel rechts Marlouke Sparnaaij van
de stichting Kudelstaart voor Kudelstaart.

DFG op bouwreis naar Kenia

Sinterklaas in Aalsmeer
doneert schoolspullen

Zaterdag in het Parochiehuis

Postzegel(ruil) beurs en
verkoop veilingkavels
Aalsmeer - Zaterdag 19 november gaan de deuren van Het Parochiehuis in de Gerberastraat om
9.30 uur open voor alle verzamelaars en ruilers voor de maandelijkse postzegelbeurs. De entree is gratis. Liefhebbers kunnen hier heerlijk snuffelen in de ruim 100 nieuwe stockboeken met daarin duizenden zegels voor slechts 5 eurocent
per zegel. Ook zijn er diverse handelaren aanwezig die mogelijk de
zegels hebben die nog gemist worden en die niet in de ruilboeken zitten. Ook is er weer een kleine tentoonstelling van Cor van Meurs te
zien. Dit keer over ‘Insecten’. Echt de
moeite waard om te zien hoeveel zegels er zijn met die kleine en grotere beestjes. Uiteraard is er ook weer
een verloting voor hen die hun aankopen thuis met een plantje willen

afkopen. Verder kan een kijkje genomen worden in de kavels die in
de novemberveiling niet zijn verkocht en die alsnog te koop zijn op
de ruilbeurs. De lijst van de niet verkochte kavels zijn te vinden op de
website van de vereniging. De ruilbeurs duurt tot 15.00 uur. Voor alle
activiteiten en informatie kan gekeken worden op www.postzegelverenigingaalsmeer.nl. Voor meer informatie over deze dag kan ook contact opgenomen worden met Cor
van Meurs via 0297-343885 of Gerboud Zwetsloot via 0297-345231.
Alle activiteiten van de vereniging
steunen kan door lid van de vereniging te worden. Cor en Gerboud
schrijven nieuwe leden (tegen een
gereduceerd tarief) graag in. Wist
u dat kerstzegels ook bij de vereniging te bestellen zijn?!

Kidspraise in
Oosterkerk

len en andere leuke activiteiten en
spellen die met het thema De Goede Herder te maken hebben. En reken maar dat er weer verrassende activiteiten bij zitten! De Kidspraise is voor kinderen in de basisschool leeftijd en start op zondag 27
november om 16.30 uur in de Oosterkerk aan de Oosteinderweg. Jij
komt toch ook? En neem gerust een
vriendje of vriendinnetje mee! Kijk
voor meer informatie op www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

Aalsmeer - Het is alweer bijna tijd
voor de tweede Kidspraise van dit
seizoen. Het thema in deze Kidspraise is ‘De Goede Herder - God
zoekt jou’. Het belooft een mooie
en verrassende middag te worden!
Naast het zingen met de Kidspraise-band is er ook tijd voor knutse-

Sinterklaas overhandigt schoolspullen aan Boudewijn Rip van DF Foundation.

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 11
november is een team van dertien
vrijwilligers van Dutch Flower Group
(DFG) vertrokken om zich een week
lang in te gaan zetten om de huisvestiging van ouderen in Homabay
in Kenia te verbeteren. Het is de derde keer dat DFG een team op pad
stuurt om samen met stichting Habitat huizen te bouwen. Voorgaande reizen gingen naar Ethiopië en
Zambia. De huisvesting van ouderen in Kenia is zeer slecht. Veel ouderen zijn genoodzaakt hun huis en/
of vee te verkopen om de medische
kosten voor zichzelf en/of de kleinkinderen te kunnen betalen. Habitat Kenia helpt deze opa’s en oma’s
die de zorg voor de kleinkinderen na het overlijden van de ouders - op
zich hebben genomen door ze een

goede basis te bieden met een veilig en goed (t)huis!
Sponsorwerving
De DFG-collega’s afkomstig van
verschillende DFG-bedrijven, hebben allemaal prachtige bedragen
opgehaald door middel van sponsorwerving. Totaal is er 22.422 euro opgehaald voor dit project! Ook
heeft een aantal leveranciers van
DFG een donatie gedaan. Zo heeft
Stichting Sinterklaas in Aalsmeer
diverse schoolspullen ter beschikking gesteld. De Sint kwam de spullen van de week overhandigen aan
Boudewijn Rip, voorzitter van de
Dutch Flower Foundation. Alle 148
kinderen in het kindertehuis in Ngong in Kenia zijn er vast heel blij
mee!

Bijeenkomst in Ontmoetingscentrum

Freek Gillissen over ouder
worden en dementie
Aalsmeer - Dementie, een vaak
gevreesde hersenaandoening. Veel
mensen die ouder worden merken
de gevolgen van het ouder worden.
Slijtage in heupen en knieën, moeilijker herstellen na ziek zijn, maar
ook hersenschade komt voor. Vergeetachtigheid is een normaal verschijnsel, dat hoeft nog geen dementie te zijn. Bij dementie heb je
het over veel meer verschijnselen.
Veel ouderen, al dan niet met bijvoorbeeld de ziekte van alzheimer,
hebben te maken met grote veranderingen. Verlies in hun omgeving,
maar ook verlies van mogelijkheden, daardoor kan gedrag veranderen. Ook bepaalde vormen van dementie kunnen veranderingen in
gedrag veroorzaken. Heel specifiek
zijn de hersenen achter het voorhoofd verantwoordelijk voor dat
wat de mens doet, de grens stelt
en plannen maakt. Veranderend

gedrag is nog geen probleemgedrag. Dat is het wel als er sprake is
van grote onrust, veel verdriet, futloos of zoekende zijn. Hoe kan je iemand in je omgeving helpen die deze symptomen heeft, wat kan een
dokter betekenen? Freek Gillissen
is verpleegkundige en werkt bij het
Vumc Alzheimer centrum. Hij neemt
op donderdag 24 november belangstellenden mee in de wereld van gedragsveranderingen, oorzaken en
mogelijkheden. Om 13.30 uur zal Ellen Millenaar, coördinator van het
ontmoetingscentrum in gebouw Irene, hem interviewen waarna aanwezigen hun vragen kunnen stellen.
De bijeenkomst in de Kanaalstraat
duurt tot 15.00 uur. Het ontmoetingscentrum is onderdeel van zorgcentrum Aelsmeer en werkt samen
met Mantelzorg en Meer. Iedereen
is welkom, koffie en thee bedraagt
1 euro.

Jaarlijkse tentoonstelling AKPV

“Wat een grote konijnen”
Aalsmeer - De bordjes naar de ingang waren ietwat klein en de entree naar de ruimte in het Wellant
College niet heel aantrekkelijk, maar
eenmaal binnen was het gezellig en groots van opzet: De jaarlijkse tentoonstelling van de Aalsmeerse Konijnen en Pluimvee Vrienden
(AKPV). Konijnen, van klein tot heel
groot, cavia’s, sierduiven en kippen
van allerlei pluimage. En wat waren
deze hennen en hanen druk. Een
heel gekakel, de een liet nog harder
van zich horen dan de ander. Een
hele leuke en lieve expositie. Aandoenlijk de dwergkonijntjes, verbazing om de grootte van de Vlaamse reuzen, “zo, die zijn groot”, schuwe maar ook nieuwsgierige cavia’s,

sierduiven met priemende ogen en
kippen in prachtige kleuren en sommigen zo groot! De dieren waren ingebracht door diverse fokkers van
de AKPV, die overigens ook een
jeugdafdeling heeft. Alle dieren zijn
bekeken op kleur, grootte haar- en
veerlijn en de eigenaar van de beste
van ieder soort kreeg een beker uitgereikt. Deze ‘waardering’ was tijdens de expositie op de kooien van
de winnaars gezet. Vast en zeker dat
deze dieren net iets meer aandacht
hebben gekregen van het publiek!
De tentoonstelling is goed bezocht,
maar iets meer bezoekers had het
wel verdiend. Gelukkig zijn wel heel
veel leerlingen van het Wellant College een kijkje komen nemen.

Mooie programma’s, interessante onderwerpen

Zet de knop om en stem
af op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Vijfentwintig jaar lokale radio in Aalsmeer en Kudelstaart
en de omroep leeft als nooit tevoren. Na het verslag van de intocht
van Sinterklaas afgelopen zaterdag,
deze week weer een aantal mooie
programma’s met interessante onderwerpen.
Paralympiër Jetze Plat
In de uitzending van vanavond, donderdag 17 november, is vanaf 18.00
uur paralympisch handbiker Jetze
Plat te beluisteren. Plat deed mee
aan de Paralympische Spelen van
afgelopen zomer in Rio de Janeiro.
Hier behaalde een gouden medaille
gepakt op de triatlon en een bronzen plak in de wegwedstrijd. Hij vertelt hoe hij de Spelen heeft beleefd
en hoe het voelt om zowel Paralympisch kampioen te zijn als een bronzen plak te hebben gewonnen.
Bingowinnaar te gast
Vrijdag komt er om 18.00 in ‘Let’s
Go’ uur een heuse prijswinnaar op
bezoek bij Kim, Laurens en Joey. Bij
FC Aalsmeer won Jens namelijk tijdens de bingo als prijs dat hij naar
een radio-uitzending van ‘Let’s Go’
mag! Hij krijgt een rondleiding door
de studio, en mag natuurlijk ook
zijn favoriete plaatje aanvragen en
aankondigen op de radio. Natuurlijk zullen ze ook praten over voetbal, want in welk team speelt Jens
eigenlijk? Verder nog het resultaat
van de cursus ‘Stevig in je schoenen’. In september kwamen Mieke
en Ilse daarover vertellen en nu de
cursus klaar is, komen er drie meiden langs om te vertellen wat ze geleerd hebben.
Sem en Sjefke een goed duo
Lange tijd verzorgde Sjefke Eikelenboom het programma ‘Gospeltracks’ in het uur voor ‘Sem op Zaterdag’. De beide mannen hadden
wel een klik. Gezellige overdrachten
waren het op de zaterdagmorgen
en de muziekkeuze van Sem werd
in huize Eikelenboom ook gewaardeerd. Voor Sem een reden om hun
gezelligheid van de afgelopen twee
jaar even terug te halen. Dus zijn
Sjefke en zijn vrouw Astrid zaterdag
om 10.00 uur te gast bij de presentator met de Limburgse tongval. Eén
ding is zeker, er worden veel Fran-

se chansons gedraaid. Geen slechte
keus volgens Van Hest.
Atleet Victor Waasdorp
Radio Aalsmeers eerste talkshow
‘Door de Mangel’ ontvangt iedere week een Aalsmeerder of Kudelstaarter. Deze gast staat dan
centraal in het populaire programma. Afgelopen maandag ontvingen presentatoren Mylène en Elbert Huijts de Kudelstaartse oud-atleet Richard Zethof. De familieman
omschreef zichzelf als druk, loyaal
en gedreven. Op de vraag of het leven met een kind met Down anders
is, antwoordde Zethof: “Ja, het is anders. Het is eigenlijk andersom: alles wat hij kan, is op eens een overwinning. Je gaat anders in het leven
staan. Wel blijf je je zorgen houden”.
Als gast voor de uitzending van 21
november heeft Zethof zijn atletiekmaatje Victor Waasdorp gevraagd.
“Ik bewonder hem om de energie
die hij momenteel in de atletiekvereniging stopt. Wij proberen met elkaar iets moois op te zetten, maar hij
is soms niet bij te houden, werkt razendsnel en efficiënt. Ik vraag mij af
hoe hij dat voor elkaar krijgt, wat zijn
motivatie is en waar hij de energie
vandaan haalt”, aldus de 3D-printer. Het antwoord daarop komende
maandag om 19.00 uur.
Onderneming van het Jaar
Op woensdag 23 november wordt
er in ‘Echt Esther’ om 18.00 uur teruggeblikt op de feestelijke finaleavond van de Onderneming van het
Jaar verkiezing die op 17 november plaatsvindt. Genomineerden Judith Keessen, Cor Millenaar en Arjen Verburg schuiven aan en ook organisatrice Kirsten Verhoef komt
langs. Reden genoeg dus om ‘de
knop om te zetten’ en af te stemmen
op de lokale omroep van Aalsmeer
en Kudelstaart. Radio Aalsmeer is te
beluisteren via 105.9 FM in de ether,
99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via de nieuwe website www.radioaalsmeer.nl.
Elke dag brengt Radio Aalsmeer
informatieve en interessante programma’s. In de nacht en doordeweeks overdag kan genoten worden van fijne non-stop muziek. Volg
Radio Aalsmeer ook op facebook en
twitter.

Welkom om kijkje te komen nemen

Help mee in nieuw pand
Tiener- en Jongerenwerk
Kudelstaart - Jongerenwerk Dock
is reeds verhuisd naar de Graaf Willemlaan 1, het pand van de voormalige bibliotheek . In de loop van deze week zal gestart worden met de
sloop van de Graaf Willemlaan 3, de
Future. In het nieuwe pand moet
nog veel gebeuren. Dit doet het tiener- en jongerenwerk graag samen
met de toekomstige gebruikers.
Vind je het leuk om te helpen schilderen, meubels maken of te helpen
met de inrichting, dan ben je van
harte welkom op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 16.00 en

19.00 uur. Ook belangstellenden bewoners zijn van harte welkom om
kijkje te nemen.
Het tiener- en jongerenwerk hoopt
vanaf december met activiteiten te
starten. De openingstijden staan
nog niet vast, deze volgen nog.
Wie vragen heeft kan langs komen of contact opnemen met Tessa Westerhof (0614929662) of Inge
Baas (0613989307) van De Binding
of met Rubia Oehlers (0624442501),
Marco Den Haan (0638759195)
of Erwin Schets (0638764254) van
Dock.
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Zaterdag 26 en zondag 27 november

Voor iedereen vanaf 55jr.

Kerst- en brocante verkoop
aan Kudelstaartseweg
Aalsmeer - De twee vriendinnen
Paula en Linda organiseren dit jaar
voor de zesde keer een kerst en brocante verkoop. Deze keer met enthousiaste versterking van Reni uit
Rijsenhout en Loes uit Nieuwkoop.
Voorgaande jaren was het een groot
succes en bezochten veel mensen de verkoop. Vorig jaar opnieuw
veel enthousiaste reacties van bezoekers. Dé reden voor de vriendinnen om ook dit jaar weer een kerst
en brocante verkoop te houden. De

vele kerst, brocante en retro items
worden binnen, in de tuinkamer en
buiten in de grote tent aan het water getoond. En dit alles kan zaterdag 26 en zondag 27 november bewonderd worden. Op beide dagen
staan van 10.00 tot 17.00 uur de
deuren weer open. Iedereen wordt
van harte welkom geheten. De koffie en thee staan klaar. Adres is Kudelstaartseweg 36. Parkeren kan op
eigen terrein en op het naastgelegen Surfeiland.

Ondersteuning met coach-traject

ZAAI: Kans voor startende
ondernemers
Aalsmeer - Je zal maar zo een kans
aangeboden krijgen door de gemeente. Toen Jacqueline Eveleens in
de krant las dat de gemeente ondernemers, die een eigen bedrijf willen
opstarten, ondersteuning gaat verlenen door middel van een coach
traject, dacht zij onmiddellijk: “Dat
is iets voor mij.” Aan de hand een
speeddate waar zij een goed onderbouwd doel presenteerde, werd zij
één van de tien deelnemers aan het
coach-traject ZAAI. Nu een maand
verder vertelt Jacqueline wat ZAAI
haar tot nu toe heeft opgeleverd.
Dat blijkt al heel wat.
Meerdere sessies
“Bij de eerste bijeenkomst geleid door Anja de Die leerde ik:
Het bewust maken en worden van
wat werkelijke mijn doel is, wat ik
wil bereiken. Ik moest dat op papier uitwerken. Bij het opschrijven
van die gedachten merkte ik meteen dat dit een totaal ander effect
geeft dan werken vanuit het hoofd.
Op papier ontstaan meer ideeën. Je
gaat jezelf meer vragen stellen omdat je bewuster nadenkt. Voor mij
is het meedoen aan dit coach-traject vooral om te leren hoe ik beter
naar buiten kan treden, hoe ik kan
leren meer uit mijn comfort-zone
te komen. Doordat ik met nog negen andere startende ondernemers
dit coach-traject volg, pik ik ook van
hen veel op.”
Bij de Masterclass Netwerken onder leiding van Sentini Grünberg
staat de intervisie centraal. “Op een
efficiënte wijze leer je dat alleen je
kaartje afgeven aan de door jouw
bedoelde doelgroep echt niet voldoende is. Ik dacht werkelijk ik ga
naar een netwerkborrel, geef mijn
kaartje af en dan komen de opdrachten wel binnen, maar zo werkt
het niet. Ik heb nu geleerd hoe je
contacten moet leggen, ik meer van
mijzelf kan laten zien. Hoe ik aandacht kan afdwingen hetgeen betere verkoopresultaten oplevert.”
Bij de Intervisie bijeenkomsten worden de 10 deelnemers verdeeld over
twee groepen. “Via een vastgestelde procedure kan je een vraagstuk waar je zelf nog niet direct een oplossing voor weet - indienen. De vier
andere leden in de groep stellen
open vragen waarna je met elkaar
onder leiding van een zelfgekozen
voorzitter naar een oplossing zoekt.
Via een vooraf gekregen schriftelijke uitleg en de gezamenlijke praktische uitwerking daarvan leer je hoe
je je zelfwerkzaamheid behoorlijk
kan vergroten.”
Masterclass
“Half december wordt er een masterclass gegeven door John Jansen,
over Sales en Marketing. Jansen

is één van de belangrijkste ondernemers uit Aalsmeer. Verder werk
je regelmatig aan een reflectieverslag waarin je de afgelopen leerperiode beschrijft. Met daarin de belangrijkste vraag of het coach-traject aan jou verwachting heeft voldaan. Of je al dingen kunt toepassen in de praktijk en hoe je die dan
toepast. Ook wordt er veel aandacht
besteed aan social media. Voor mij
zijn de afgelopen weken zeer nuttig geweest en ik verwacht dat ook
de komende maanden mij veel zullen gaan opleveren. Het is een leuke
groep mensen en wij hebben echt
iets aan elkaar.” Hoewel alle deelnemers met hetzelfde doel dit coachtraject volgen, verschilt hun branche hemelsbreed van elkaar. Van
kunstenaar (Swanet Muskee) tot
het runnen van een payrollbedrijf Jacqueline Eveleens - daartussen in
holistische massage en het verzorgen van lunches.
Een aanrader!
Jacqueline Eveleens is opgegroeid
in een ondernemersgezin. De namen Hartelust en Olimex zijn voldoende bekend. Zij rolde in de uitzendbranche, begon samen met
haar man Boudewijn Wakker een
uitzendbureau ging na verkoop van
het bureau in loondienst. Toen daar
een einde aankwam en zij twee jaar
had thuisgezeten, kwamen er toch
weer de plannen. Na zich eerst te
hebben afgevraagd; wat vind ik leuk
en waar ben ik goed in, rolde daar
haar eigen onderneming CPA (Customized Payrolling Aalsmeer) uit
“Voor mij is dit een nieuwe uitdaging
op een bekend terrein. Mijn werkzaamheden zijn voornamelijk administratief, zoals het opstellen van arbeidsovereenkomsten, salarisadministratie, urenregistratie en het maken van offertes. En wat die offertes
betreft, die komen niet zomaar naar
je toe. Daar moet je wat voor doen.
Je moet naar buiten treden hetzij
door acquisitie of via social media.
Dat is niet mijn sterkste kant en daar
wil ik verandering in brengen. ZAAI
blijkt nu een welkome ondersteuning. Ik heb al meer zelfvertrouwen
gekregen weet nu beter hoe ik mijn
bedrijf op een positieve wijze kan
presenteren. Ik heb geleerd om beter te netwerken. Het was mijn missie beter te worden en dat de gemeente mij daarbij heeft geholpen
door middel van dit coach-traject is
fantastisch. Ik kan het iedere beginnende ondernemers aanraden dit
traject te gaan volgen.”
Voor meer informatie Kirsten Verhoef projectorganisator ZAAI telefoon 0297-366182 of per mail: info@
zaaiaalsmeer.nl
Janna van Zon

Weet u welkom, ook als u niet in
het zorgcentrum woont.
Partnergroep dementie in ontmoetingscentrum Irene
Maandag 28 november is er partnergroep. De coördinator van het
ontmoetingscentrum begeleidt samen met de ouderenadviseur van Vita
deze groep. Partners kunnen aanschuiven vanaf 10.15 uur in de grote
zaal in gebouw Irene, Kanaalstraat 12. De bijeenkomst is laagdrempelig,
het gaat om het ontmoeten van lotgenoten en eens kunnen praten, het
duurt tot 11.45 uur.

Nick van The Beach tapt
beste biertje in regio
Aalsmeer - Het beste getapte biertje in de regio Noord-Holland wordt
getapt door Nick Driehuis van The
Beach in Aalsmeer. Hij werd de winnaar van deze regionale wedstrijd in
de A9 Studio’s in Uitgeest. Voor het
Nederlands Kampioenschap Biertappen strijden ongeveer 1500 barmannen en barvrouwen. Een professionele vakjury beoordeelt het
ambacht van voorbereiden, tappen,
presenteren en serveren van de getapte biertjes en speciaal bieren.
Na een zinderende finale in de A9
Studio’s in Uitgeest won Nick Driehuis met 176 punten. Omdat Nick
Driehuis doorgaat naar de landelijke finale, gaan vanuit deze finale de
nummers vier, vijf en zes door. De
nummers twee en drie zijn van hetzelfde horecabedrijf The Beach en
volgens de wedstrijdregels mag er
per bedrijf één beste tapper door
naar de landelijke finale. Op twee is
Glynnis Claver geëindigd en op drie
Jeroen Vismans.
Regionale winnaars
Er zijn vier regionale finales en een
groot aantal lokale voorrondes per
regio. De opdracht aan de deelnemers: tap 2 fluitjes, 2 vaasjes bier en

presenteer een speciaalbier aan de
vakjury door deze uit het flesje uit
te schenken. Het Nederlands Kampioenschap Biertappen wordt door
de Stichting Tapwedstrijden.nl georganiseerd om horecaprofessionals
enthousiast en bekend te maken
met het juist tappen en schenken
van bier. Sinds de oprichting in 2010
hebben 300 tapwedstrijden plaatsgevonden en zijn er na dit NK Biertappen al zeven Nederlands Kampioenen gekroond. Volgens juryvoorzitter Gerrit Verweij is de vraag naar
gastvrijheid en goed tappen gestegen. “Het niveau van de deelnemers
ligt elk jaar hoger en wij zien dat ondernemers veel werk maken van de
gastvrijheid die zij en hun personeel
leveren aan de gasten.”
De stichting zal zich, net zoals voorgaande jaren, voor de volle 100%
procent inzetten voor een mooie
landelijke finale op de Horecava
2017. Gerrit Verweij: “In samenwerking met de vier grote brouwers en
Koninklijke Horeca Nederland, de
Tapwacht, de Horecava en de ruim
1500 enthousiaste ondernemers en
tappers wordt het zeker een spannende finale op 11 januari op de
vakbeurs in Amsterdam.”

Nu bij Renault Nieuwendijk

Maak kennis met nieuwe
Renault Scenic
Aalsmeer - Twintig jaar nadat
Renault ‘s werelds eerste compacte MPV introduceerde – de Scenic, Auto van het Jaar 1997 en inmiddels bijna vijf miljoen keer verkocht waarvan meer dan 150.000 in
Nederland – heeft Renault het concept geheel vernieuwd. Op 17, 18 en
19 november introduceert Renault
Nieuwendijk bij haar vestiging in
Aalsmeer de nieuwe Renault Scenic.
De nieuwe Renault Scénic beschikt
standaard over de modernste veiligheidssystemen, zoals bijvoorbeeld
het Active Emergency Braking System (actieve remhulp) met voetgangersdetectie. Achter het stuur
ervaart u ongekend rijcomfort dankzij het optionele Multi-Sense®-

systeem en het head-up kleurendisplay.
Exclusieve introductie
Nieuwsgierig naar de nieuwe Scenic? Kom dan deze week de nieuwe MPV in Aalsmeer bewonderen
op donderdag 17 en vrijdag 18 november van 9.00 tot 18.00 uur en zaterdag 19 november tussen 9.00 en
17.00 uur
De aankoop van een nieuwe Renault
Scénic is nu tijdelijk extra aantrekkelijk! Tijdelijk ontvangt men gratis
winterbanden van Continental ter
waarde van 1.030 euro plús 1.000
euro extra inruilvoordeel.
Mis het niet en ontdek de nieuwe
Scenic als eerste!

Volgens speciaal Sursum-recept

Sursum Corda bakt weer
krokante oliebollen
Aalsmeer - Vrijdag 18 november
bakt muziekvereniging Sursum Corda ze weer bruin, de oliebollen. Zoals gebruikelijk worden de oliebollen door de leden zelf gebakken
en verkocht. De vereniging bakt al
40 jaar jaarlijks oliebollen. De opbrengst van de actie is een belangrijke aanvulling van de clubkas. De
hele vereniging zal komend weekend druk bezig zijn met oliebollen
bakken en verkopen.
Onder leiding van de oud-voorzitter zal het beslag gemaakt worden volgens Sursum-recept. Daarna gaat een ervaren ploeg bakkers
aan de slag om de bollen goudbruin te bakken. Vanaf vrijdagochtend 18 november 10.00 uur worden de verse oliebollen huis aan
huis verkocht. Meestal worden zaterdagochtend de laatste oliebollen verkocht. Oliebollen bestellen?
Bel dan met de oliebollenlijn van
Sursum Corda via 06-16128449 en
spreek de voicemail in. Eén zakje
oliebollen kost 3 euro er zitten er vijf
in. Ook dit jaar is er de speciale prij-

zenknaller, twee zakken voor 5 euro. Laat de vers gebakken oliebollen
niet uw deur voorbij gaan en koop
een zakje. Hiermee steunt u muziekvereniging Sursum Corda! Reageren kan ook via facebook of website www.sursum-corda-aalsmeer.
nl. Het mailadres is info@sursumcorda-aalsmeer.nl. De oliebollen zijn
heerlijk vers en krokant.

Creatieve middag beertjes maken in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Dinsdag 22 november is er van 14.30-16.30 uur een gezellige creatieve
middag in wijkpunt ´Voor Elkaer´. We gaan een setje beertjes maken van
handdoeken. Deze workshop is voor iedereen vanaf 55 jaar. De materialen zijn aanwezig, mocht u uw werk willen meenemen dan vragen we
een bijdrage van €6,-. Dit is incl. koffie of thee.
Thema avond; Italiaanse avond in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Vrijwel iedere laatste vrijdag van de maand is er een “thema avonddiner”.
Er word dan gekookt volgens de culinaire keuken van een land. Hiervoor
wordt reserveren aanbevolen. Vrijdag 25 november is het thema:
‘Italiaans’. Deze avond laten wij u kennis maken met de Italiaanse
keuken. De kosten voor dit overheerlijke menu zijn €17,50,- p.p.
De aanvang van deze avond is 17.30 uur. buon appetito! Voor meer informatie of reserveren kunt u bellen met de gastvrouwen 0297-820979
Geheugentraining introductie in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Het inloopcentrum Kudelstaart organiseert een ‘geheugentraining
groots’. We doen activiteiten in het teken van het stimuleren van het
geheugen. Dit om betrokken te blijven in het hier en nu. We werken met
verschillende boeken met geheugentraining o.a. geheugenfitness. Het
blijven prikkelen van het brein is vooral op oudere leeftijd belangrijk,
zo blijft het geheugen langer stabiel en wordt het lerend vermogen aangesproken. Komt u ook a.s. vrijdag 18
november? Consumptie is voor eigen
rekening

Star Wars in de Zijdstraat!
Aalsmeer - Wat is er net zo sterk
als The Force? De kracht van lezen
natuurlijk! In het kader van de Star
Wars Leesdagen organiseren Boekhuis Aalsmeer en Dutch Garrison
op zaterdag 26 november een Star
Wars event in het Centrum. Dutch
Garrison is de officiële Nederlandse Star Wars kostuumclub.
Dankzij hun medewerking kun je
deze dag tussen 12.00 en 16.00 uur
op de foto met allerlei karakters uit
de beroemde Star Wars films. Het
momenteel nog leegstaande winkelpand naast het Boekhuis, Zijdstraat 10, wordt voor de gelegenheid omgetoverd in een Star Wars
pop-up store. Je vindt hier een grote stand met vrijwel alle beschikbare Nederlandstalige boeken over
Star Wars.
Ook worden er comics van Star
Wars en Marvel (bekend van onder
andere Spiderman) verkocht.
Jonge Star Wars-fans kunnen een
poging wagen op de Blaster Range
en er zijn mooie platen te bekijken.
Maar het meest indrukwekkend zijn
natuurlijk de personages; er zijn er
deze dag minstens tien aanwezig!
Kom dus langs, ga op de foto en
bekijk het uitgebreide aanbod aan
boeken en comics. Ook een goede

cadeautip voor de feestdagen. Voor
de leukst verklede jonge Star Warsfan is er een mooie prijs. Entree is
gratis.
Lezing van Egon Steuer
Egon Steuer groeide op in een Joods
gezin in Košice in Tsjecho-Slowakije. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij voortdurend met zijn familie op de vlucht en ontsnapte zo
aan de Holocaust. De inwoner van
Rijsenhout beschreef zijn levensverhaal in ‘Altijd onderweg’. Vrijdag
18 november vertelt hij erover in het
Boekhuis. De lezing begint om 20.00
uur en duurt ongeveer een uur. Entree: 5 euro. Graag van tevoren even
aanmelden.
Eerder open voor Harry Potter
Vanaf zaterdag 19 november is de
Nederlandse vertaling van Harry Potter and The Cursed Child verkrijgbaar. Om alle fans de kans
te geven zo snel mogelijk aan het
boek te beginnen, gaat het Boekhuis een uurtje eerder open. Vanaf
8.30 uur ben je van harte welkom.
Wil je verzekerd zijn van een exemplaar? Geef dan vast je reservering
door via boekhuis@boekenhof.nl of
bel 0297-324454.

Exportomzet van planten
stijgt sterker dan bloemen
Aalsmeer - Met een stijging van
5% tot 1,9 miljard ligt de omzetstijging van de plantenexport vanuit Nederland structureel hoger
dan die van de bloemen. Daarmee
is een plus van 2% tot 3 miljard gerealiseerd. Dit blijkt uit de exportcijfers die de VGB publiceert op basis van de gegevens van Floridata.
Groothandelaren spelen met investeringen in digitaal zaken doen en
samenwerkingsverbanden in op zowel ontwikkelingen in de technologie als in de markt. Zij verwachten op totaalniveau een verdere, zij
het beperkte groei. Behalve in januari realiseerden Nederlandse groothandelaren in bloemen en planten
in alle maanden dit jaar een toename van de exportwaarde. Vanaf het
voorjaar schommelt de stijging rond
3% en tot en met oktober staat de
teller op 3,1%. In omzetwaarde is dat
4,9 miljard.
Trendbreuken
Vorig jaar kromp de exportwaarde
bij de pot- en tuinplanten met 2%
tot 2,1 miljard. Dit jaar is er tot en
met oktober een stijging van 4,5%
tot afgerond 1,9 miljard. Het herstel
van de plantenmarkt zette een jaar
geleden in en lijkt nu af te zwakken.
Afgelopen september kromp de exportomzet en in oktober lag de groei
op net 1% tot 149 miljoen. Vorig jaar
tot en met oktober lag de plus op
5,6%. Toen deden ook op jaarbasis
de bloemen het beter dan de planten, tot nu toe is het omgekeerde
het geval. Met een toename van bijna 10% in oktober trok de exportomzet naar grootafnemer Duitsland
de cumulatieve groei naar 6,4% tot
ruim 1,4 miljard. Daarmee is deze

stijging goed voor 60% van de totale groei dit jaar en klom het marktaandeel met bijna een vol procentpunt tot 29,6%.
Roebel, pond en dollar
De exportwaarde van bloemen en
planten via Nederland naar Rusland blijft krimpen door de waardedaling van de roebel. Zicht op herstel van deze officiële stroom is er
niet. Rusland zakte halverwege dit
jaar uit de top-10 exportbestemmingen. In deze ranglijst is Engeland
het enige land waar de exportwaarde krimpt. In vergelijking met 2015,
toen op Engeland een recordomzet
werd gehaald van 925 miljoen, zette die trendbreuk na dit voorjaar in.
De koersval van het Britse pond na
Brexit versterkte de daling. In oktober kromp de export met 11% in vergelijking met vorig jaar en tot en met
oktober is de achterstand 3%. De
effecten van de recente verkiezingsuitslag op de dollarkoers en de handelsverhoudingen met de Verenigde
Staten van Amerika zijn volgens exporteurs niet te voorspellen. Net als
Engeland boekte Amerika in 2015
met een exportexplosie van 44% tot
88 miljoen bij de snijbloemen een
record. Dit jaar tot en met oktober
is de groei in dit segment 13% en
in een snijbloemen top-10 zou Amerika op de achtste plek staan. Procentueel is in vergelijking met vorig
jaar België de grootste groeier. De
zuiderburen namen in waarde 11%
meer af tot 215 miljoen. In euro’s is
dat vergelijkbaar met de daling die
in Engeland moest worden geïncasseerd. De bloemen- en plantenexport van afgekweekt materiaal naar
Polen steeg met 8% tot 165 miljoen.

2e katern
D66 Café: De gemeente als
partner van de burger!?
Aalsmeer - D66 Aalsmeer nodigt
belangstellenden uit voor een politiek café op woensdag 23 november
vanaf 20.00 uur in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. Het centrale
thema waarover iedereen mee mag
discussiëren is ‘De gemeente als
partner van de burger!?’. De avond
wordt geleid door Willem Kikkert,
voorzitter van D66 Aalsmeer.
D66 vertrouwt op de eigen kracht
van mensen in een maatschappij
waarin iedereen zich optimaal moet
kunnen ontwikkelen en ontplooien. Mensen zijn creatief en vinden
steeds opnieuw zelf oplossingen. De
overheid moet deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit ondersteunen, versterken en mensen vooral
de ruimte geven. En ervoor zorgen
dat iedereen gelijke kansen krijgt
en mogelijkheden om het eigen lot
te verbeteren. Want vertrouwen op
de eigen kracht van mensen betekent niet dat iedereen zich zelf maar
moet zien te redden.

Inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart zijn bijzonder betrokken
bij hun wijk of omgeving en zetten
zich daarvoor in. Ze doen vrijwilligerswerk, bedenken een oplossing
voor het onderhoud van speeltuinen
of de groenvoorziening, organiseren
schoonmaakacties in de straat om
de leefbaarheid te verbeteren. Ze
kopen collectief woningisolatie of
zonnepanelen in. Ze richten een lokale zorgcoöperatie op. Als mensen
zelf meer initiatieven nemen, vraagt
dat om een andere, meer ondersteunende rol van de overheid. Een
rol dus die beter aansluit bij de initiatieven in de samenleving. Die van
partner dus. Wat hebben zij nodig
van hun partner?
Iedereen is van harte welkom om
met D66 Aalsmeer over dit belangrijke onderwerp in discussie te
gaan. Kom ook naar het D66 Café op 23 november vanaf 20.00 uur
(zaal open om 19.45 uur) in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat 9.

Workshop met Japan Women’s Club

Origami voor kinderen
Amstelland - Sneeuwvlokken vouwen, hoe doe je dat? Van een gekleurd vierkant blaadje papier vouw
je de mooiste vormen. In Japan maken ze al eeuwenlang kunstwerkjes van papier en daar noemen ze
dat Origami. Samen met de Japan
Women’s Club organiseert de Bibliotheek Amstelland een feestelijke Origami Workshop voor kinderen
met het thema Winter.
Maak kennis met deze eeuwenoude, maar ook weer eigentijdse
vouwkunst. Onder begeleiding en
met advies van de leden van de Japan Women’s Club vouw je gegarandeerd iets moois. Of dat nu een
kerstbal, pinguïn of iets voor in de

kerstboom is, je kan gewoon langskomen en aanschuiven. Het vouwen duurt ongeveer een half uur
per sessie en de laatste inloop is om
16.00 uur. Als je klaar bent met je
Origami-kunstwerk krijg je limonade en een kleine Japanse verrassing. De workshop Origami is op
zondag 20 november in bibliotheek
Amstelveen op het Stadsplein tussen 13.30 en 16.30 uur, telkens een
sessie van een halfuur. Geschikt
voor kinderen in de leeftijd van 6 tot
en met 12 jaar. De toegang is gratis en reserveren is niet nodig. Meer
informatie is te lezen op de website van de bibliotheek www.debibliotheekamstelland.nl

Financiële situatie niet sterk

Ziekenhuis Amstelland bepaalt
koers voor de toekomst
Amstelveen - Ziekenhuis Amstelland heeft het afgelopen jaar, in
nauwe samenwerking met de Raad
van Bestuur, medische staf, huisartsen, cliëntenraad en personeel
gewerkt aan het uitzetten van een
nieuwe koers. Na uitgebreid intern- en extern onderzoek is een
weloverwogen keuze gemaakt om
als zelfstandig ziekenhuis verder te
gaan. De vraag naar goede basiszorg in de regio is groot. En Ziekenhuis Amstelland is een professioneel, klein, flexibel en voordelig ziekenhuis met persoonlijke aandacht
voor de patiënt. Ziekenhuis Amstelland wil blijven doen waar het goed
in is en heeft de ambitie om kwalitatieve zorg op het hoogste niveau te
leveren voor jong tot oud.
De bevolkingsprognoses laten tot
2030 een demografische groei zien
voor de regio Amstelland. Deze
groei zit voornamelijk bij de groep
ouderen, maar ook in de jongere
leeftijdsgroep is een groei zichtbaar.
Daarom gaat Ziekenhuis Amstelland speciale aandacht geven aan
ouderenzorg, het vernieuwde uitgebreide geboortecentrum en kindergeneeskunde.
Laagdrempelig
Onderzoek is gedaan naar de financiële positie van het ziekenhuis, die
zwak bleek te zijn en naar de markt
en de operationele prestaties van
het ziekenhuis, die juist goed bleken te zijn. Om het ziekenhuis klaar
te stomen voor de toekomst zijn diverse maatregelen genomen. Van
het stroomlijnen van de organisatie,
het maken van nieuwe afspraken
met leveranciers, het afstoten van
diverse deelnemingen, het voeren
van gesprekken met verzekeraars
over het prijsniveau, tot het nemen
van maatregelen om de patiëntenstroom te verbeteren, waardoor met
dezelfde middelen er meer patiën-

ten gezien kunnen worden.
Ook met de huisartsen is intensief
gesproken. De huisartsen in de regio willen hun patiënten voor de basiszorg graag snel en efficiënt verwijzen naar een specialist in het ziekenhuis. De relatie tussen huisartsen en specialisten is uitstekend en
laagdrempelig. Specialisten staan
open voor vragen en huisartsen zorgen voor optimale opvang van de
patiënten na terug verwijzing door
de specialist. Voor de complexe zorg
zijn goede afspraken met de academische ziekenhuizen in de regio gemaakt.
Negatief saldo
De financiële situatie van het ziekenhuis is op dit moment niet sterk.
De jaarrekening van het ziekenhuis
over 2015, die 10 november is verschenen, laat een negatief saldo
zien van 3,1 miljoen euro. Ook over
2016 zal een negatief resultaat te
verwachten zijn. Maar de ingezette maatregelen moeten leiden tot
een gezonde financiële positie binnen nu en drie jaar zodat Ziekenhuis Amstelland zijn doelstellingen
kan waarmaken. De bestuurlijke situatie zal in 2017 ook veranderen.
De interim bestuurder zal zijn taken
gaan overdragen aan een nieuwe
bestuurder, die samen met 3 medische specialisten, de financiële manager en de manager zorg het nieuwe bestuursteam vormt.
“Deze jaarrekening is een belangrijk keerpunt in de gehele koersbepaling”, aldus de Raad van Bestuur.
Vanuit een nu nog wat smalle, maar
solide basis wordt de toekomst van
Ziekenhuis Amstelland met vertrouwen tegemoet gezien. Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, medische
staf en medewerkers zullen de komende tijd de schouders zetten onder de gepresenteerde toekomstplannen.

Fractievoorzitter VVD wil ervaring voortzetten

Robert van Rijn kandidaat
voor 2e Kamerverkiezing

Grote verbouwing schoonheidssalon

Metamorfose en nieuwe
naam: SY Beautyword
Aalsmeer - Na een heel ingrijpende verbouwing heeft schoonheidssalon Slender You in de Hadleystraat een ware metamorfose ondergaan én een nieuwe naam gekregen: SY Beautyworld.
De slentergangen zijn weg en de
ruimte is kleiner geworden, maar de
oppervlakte van de salon veel groter. “Er is een nieuwe grote behandelruimte bij gekomen waar ik heerlijk kan werken”, vertelt Anette enthousiast. “Een ontspannen sfeer
en genoeg ruimte om te doen wat
ik leuk vind en waar ik goed in ben,
mensen mooi maken en onthaasten
en een fijn gevoel geven.”
In de nieuwe ruimte is ook meer gelegenheid voor massages en specialistische behandelingen, zoals
elektrisch ontharen, huidverbetering, hot Stone massage en lymfedrainages.
“We gaan hier ook duo behandelingen geven, twee vriendinnen, zussen of moeder en dochter naast elkaar behandelen, dat schept een
band”, vervolgt Anette.
Naast deze salon is er ook een ruimte ingericht speciaal voor pedicure
behandelingen. Marion en Anette
zijn gediplomeerd pedicure en hebben al jaren ervaring in de voetproblemen. Zij geven uitgebreide pedicure behandelingen, verwijderen
eelt, likdoorns en helpen u van de

ingegroeide nagels af met een speciale spalk techniek. Tevens is de
salon geschikt voor kleine behandelingen, zoals verven, epileren en
harsen. Het afvalprogramma Cambridge Weightplan heeft ook een
eigen spreekkamer gekregen waar
cliënten begeleid en gewogen kunnen worden tijdens hun kuur. Cambridge Weightplan is een bijzonder
plan om mensen onder persoonlijke
begeleiding te helpen afvallen en te
resetten om weer op gezonde wijze
met voeding om te gaan. “De afgelopen 10 jaar hebben wij al heel veel
mensen geholpen in de strijd tegen
hun kilo’s”, gaat Anette verder.
De salons worden omringd door
een prachtige ontvangstruimte waar
u heerlijk ontspannen kunt zitten
en waar de populaire Shellac techniek voor de nagels gedaan wordt.
“We hebben onlangs de nieuwste
Led lamp aangeschaft om onze clienten nog meer service en kwaliteit
te geven”, aldus Anette met drukke
handgebaren en natuurlijk prachtige nagels.
Nieuwsgierig geworden? Kom gerust kijken tijdens de opening op
donderdag 17 november of loop
eens gezellig binnen. Van 18 tot en
met 25 november zijn er heel veel
leuke acties en aanbiedingen. Kijk
voor meer informatie op www.sybeautyworld.nl of bel 0297-346832.

ingezonden
Red Aalsmeer van sloopdrang!
In de Nieuwe Meerbode van 27 oktober stond een dringende oproep:
Red Aalsmeer van sloopdrang! Dat
is wat anders dan hetgeen er te lezen viel in dezelfde krant, maar dan
op 15 september, opgetekend uit de
mond van wethouders van der Hoeven en van Duijn. Beide bestuurders
vreesden dat Aalsmeer een soort
Openluchtmuseum ging worden.
Wat is daar op tegen? Karakterloos
betondorp, het afvoerputje van de
Stadsregio, het Detroit van Nederland, vanwege de uitsluitend vergane glorie van ons eens zo sfeervolle, karakteristieke dorp, zijn betitelingen die pas treurig zijn. Gelukkig hebben wij de Westeinderplassen, onze Poel nog, maar ik durf er
niet eens op te vertrouwen dat die
zo mooi blijft als dat hij al eeuwen is
gebleven. Wie weet komt er ooit een
genie (een kwade genius dan wel)
die ook die schoonheid weet te verzieken.

Aalsmeer lijdt helaas al te lang onder een geweldige kaalslag. Waar
worden er nog bomen bij geplant?
Ja, u leest het goed, bij planten. Dat
is wat anders dan 30 bomen verwijderen en er 1 terug plaatsen. Karakteristieke woningen moeten ‘hoognodig’ worden vervangen. En, is het
mooi, de nieuwbouw op de kale
vlakte of in de kale straat? De leuke begroeiing staat alleen op de artist tekening, de werkelijkheid ziet
er aanmerkelijk schraler uit. Inderdaad een politieke partij die de slopershamer schuwt en de restauratie ter hand neemt zou uitkomst
kunnen bieden. Wie durft dat in dit
stadium nog aan? Dan moeten we
wel met z’n allen op die partij gaan
stemmen, want anders komt er een
twee- of misschien wel driekoppig monster dat zich door Aalsmeer
vreet en slechts sloopmateriaal in
het spoor achterlaat.
A. van Beek

Guilty Pleasures Night in
Oude Veiling: Geweldig!
Aalsmeer - “Sorry gemeente, het
dak van De Oude Veiling is eraf”,
zette organisator Jøran van Liempt
op facebook afgelopen zaterdag 12

november. Het was halverwege de
avond van de tweede editie van de
Guilty Pleasures Night. Een hele volle bovenzaal waar gezelligheid en

Aalsmeer - Fractievoorzitter Robert
van Rijn van de VVD stelt zich kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen. Op vrijdag 11 november
presenteerde de VVD haar conceptkandidatenlijst met Van Rijn op de
54e plek. Robert van Rijn is directeur in het middelbaar beroepsonderwijs In Noord-Holland Noord.
In Aalsmeer kreeg Robert van Rijn
de jarenlange omstreden koopzondag erdoor en in het dagelijks leven levert hij al 15 jaar zijn bijdrage aan betekenisvol onderwijs, zet
in op verbinding in de regio en tegenwoordig werkt hij nog intensiever aan een sluitend vangnet voor
kwetsbare jongeren.
Van Rijn is sinds 2010 raadslid in
Aalsmeer en in 2013 benoemt tot
fractievoorzitter. Buiten Aalsmeer is
Robert van Rijn bekend van zijn jarenlange vrijwilligerswerk voor de
lokale en landelijke tennissport en
het openbaar onderwijs in de regio.
Robert van Rijn wil zijn ervaring,
drive en sociale betrokkenheid
voortzetten in de Tweede Kamer: “In
het onderwijs werk ik elke dag aan

het opleiden van de knapste koppen en handigste handen voor het
beste sociaal programma dat er is:
een baan. In de Tweede Kamer wil
ik verder werken aan het versterken
van het ruggengraat in onze maatschappij.”
Vanaf 22 november tot 2 december
mogen leden van de VVD reageren
op de kandidatenlijst waarna deze
op 7 december definitief wordt.
De verkiezingen voor de Tweede Kamer vinden plaats op 15 maart 2017.

Zaterdag in Aelsmeer en Rozenholm

Help Paulien Helpen en
meer op wintermarkt
Aalsmeer - Komende zaterdag 19
november is er weer wintermarkt
in zorgcentrum Aelsmeer en in verpleeghuis Rozenholm in het Centrum. De stichting Help Paulien
Helpen staat ook op de markt om
schoencadeautjes en cupcakes te
verkopen. Het geld dat daarmee opgehaald wordt, gaat naar de aankoop van zonnepanelen voor kinderhuis Pilar de Esperanza (huis van
hoop) in Reynosa in Mexico. Paulien
Naber is daar al 20 jaar werkzaam
en omdat zij geen salaris heeft en
geen subsidie krijgt, wordt daar geleefd van alle giften. Een hoge kostenpost is de elektrarekening. Daarom heeft de stichting Help Paulien
Helpen bedacht om voor zonnepa-

nelen te gaan sparen. De eerste 20
zijn inmiddels geplaatst en doen het
super goed. De rekening is al een
stuk lager, maar wat zou het mooi
zijn als deze nog verder teruggebracht kan worden. En dit kan door
nog meer zonnepanelen. Dus, kom
een leuk schoencadeautje of overheerlijke cupcakes kopen en help
mee. Op de wintermarkt zijn overigens heel veel leuke spulletjes te
koop. Ingang aan het Molenpad en
open van 10.00 tot 16.00 uur.
Help Paulien helpten steunen kan
ook door een gift over te maken op
rekeningnummer: NL 65 INGB 0000
111952. Op de wintermarkt kunnen
ook de traditionele kerststukje weer
besteld worden à 10 euro per stuk.

In het kader van Nederland leest

Kamerlid Petra Stienen te
gast in de bibliotheek
Amstelveen - Tijdens Nederland
Leest 2016 legt de bibliotheek de
democratie langs de meetlat. Is de
democratie bestand tegen de problemen en uitdagen van vandaag?
Diverse opiniemakers hebben zich
aan NL leest verbonden, waaronder Petra Stienen (1965), Eerste Kamerlid voor D66. Stienen is daarnaast publicist, commentator, arabist en Midden-Oostenspecialist.
Op 7 maart 2016 ontving zij de Aletta Jacobsprijs, vanwege haar vermogen de stem van vrouwen via
haar werk te versterken, in binnenen buitenland. Eerder was zij diplomaat in onder andere Egypte en Syrië, en houdt zich al jaren bezig met
de vraag: “Hoe gaan we om met het
verschil in onze samenleving?”
Op vrijdag 25 november zal zij deze vraag beantwoorden naar aanleiding van haar drie boeken: Dromen
van een Arabische Lente (2008), Het
andere Arabische geluid (2012) en
Terug naar de Donderberg (2015).
Hierbij vraagt ze aandacht voor de
stem van de ander en de meerstem-

migheid van het midden. Uiteraard
is er ook ruimte om met elkaar in
gesprek te gaan. De avond met Petra Stienen is van 20.15 tot 22.00 uur
in bibliotheek Amstelveen op het
Stadsplein. Toegang 12,50 euro en
voor bibliotheekleden 10 euro. Van
deze prijzen gaat in de voorverkoop
nog een euro af. Kaarten zijn te verkrijgen in de Amstelland Bibliotheken of te bestellen via www.debibliotheekamstelland.nl

herkenning de boventoon voerden.
Allemaal muziekliefhebbers, waar
onder wethouder Jop Kluis, die genoten van de diverse acts van totaal
zeventien vocalisten uit Aalsmeer
en omgeving. Foute liedjes, maar
heerlijke guilty pleasures. Alle zangers en zangeressen werden begeleid door een basisband met gitaar,
bas, drums en toetsen, een blazerskwartet en een drie dames tellend
koor. Het genre liep uiteen, van jaren zestig rock en mooie ballads
tot zoetsappige jaren negentig glijers en een swingend jaren zeventig discoblok. Applaus was er voor
ieder optreden en niet omdat het
moest, maar omdat men het wilde.
“Dit was ook weer een geweldig optreden.” Alle acts en nummers werden voor aanvang door Jøran voorzien van een passende aankondiging. Toch was ieder optreden een
verrassing, mede ook omdat alle deelnemers zich gehuld hadden
in kledij van de act. Voor Jøran was
het een behoorlijk drukke avond. Hij
blies ook de saxofoon in het bla-

zerskwartet. Maar gezien zijn onuitputtelijke energie en enthousiasme
en de vele leuke reacties die hij in
ontvangst mocht nemen, is het voor
hem eveneens weer een onvergetelijke avond geworden. Menigeen
heeft vast zondag nog heerlijk nagenoten van deze tweede editie van
Guilty Pleasures, misschien wel ongewild: Sommige liedjes blijven zomaar ongevraagd in het hoofd zitten... “Heerlijk weer zo’n afgeladen
Oude Veiling”, twitterde wethouder
Kluis en dat was het ook. Heel vertrouwd, als vanouds. Alleen jammer
dat gekozen was voor een thuistapinstallatie. Deze kon de drukte niet
aan en liet het regelmatig afweten.
Volgende keer maar iets professioneels huren. Over de medewerkers
achter de bar niets dan goeds. Ze
hebben hun uiterste best gedaan
om alle feestgangers van drankjes
te voorzien. Guilty Pleasures Night:
Geweldig en De Oude Veiling: Het
waard om weer een cultureel en
maatschappelijk middelpunt te worden!
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nu toch enige beweging te komen.
Met elkaar in één ruimte waarbij je
elkaar kunt aanvullen, en samen de
gedeelde kosten kan op brengen. In
meerdere plaatsen in Nederland lukt
dat uitstekend, is het zelfs een succes. Een ander plan waar men sceptisch tegenover stond, is het plaatsen van boekenkasten waar lezers
een boek kunnen uithalen of zelf inbrengen. Hiervoor gaat het licht nu
op groen. Een aantal kunstenaars is
bereid gevonden te gaan exposeren
in de nog leegstaande winkels, ook
het Aalsmeer Schilder Genootschap
gaat de uitdaging aan om de grote
reclame ijshoorns te gaan beschilderen. Het zal het straatbeeld duidelijk gaan verfraaien en verlevendigen. Dit vooruitzicht sluit prachtig aan bij de plannen van Adam Tasi en Christiaan Sijnen van Gentlemen’s Place.

Zonnige toekomst voor Zijdstraat
Aalsmeer - Iedere woensdag
van 18.00 tot 19.00 uur nodigt Esther Sparnaaij een aantal mensen
uit voor haar programma ‘Echt Esther’ in de radiostudio, die inmiddels een mooie en vertrouwde plek
heeft gevonden in het Crown Theater. Donderdag 3 november werd zeer actueel - ‘De Zijdstraat’ besproken. Aanwezig waren onder andere
Adam Tasi (van Gentlemen’s Place),
Miranda van Koot (IJssalon Cadore),
Makelaar Karin Eveleens en Saskia
Rill. Het werd een interessant en inspirerend gesprek dat ook tijdens de
muzikale onderbreking zeer geanimeerd doorging.
De honderdste aap
Kent u het fenomeen van de honderdste aap? In het kort: Binnen een
apenkolonie is er één aap die telkens zijn eten wast in het water. De
apen keren hem de rug toe. Schoorvoetend is er een aap die zijn voedsel ook gaat wassen en daarna nog
één. De meeste apen tonen geen
belangstelling, zij zien de aap en zijn
volgelingen als vreemdelingen. Tot
er op een dag de honderdste aap
ook zijn eten wast en dat betekent
een ommekeer binnen de apen kolonie. Vanaf dat moment wordt er

meer in harmonie geleefd en verdwijnt de argwaan. Dit gegeven is
een mooie metafoor voor veel dingen in het leven en telt ook zeker
voor de Zijdstraat .
Haalbare ideeën zijn er te over om
de sfeer en het aanzien te verbeteren, maar waar het tot nu toe voornamelijk aan ontbreekt is de samenwerking, de onderlinge verbinding,
en vertrouwen. Gelukkig lijkt de tijd
rijp om dat vastgeroeste stramien te
doorbreken. Daar werkt een aantal mensen aan met goede haalbare
ideeën. Bijvoorbeeld: De leukste en
meest inventieve ijsmaker van Nederland: Miranda van Koot van Cadore. Zij kwam met suggesties die
succesvol zijn in de andere filialen
van Cadore in plaatsen die wat inwoners aantal betreft te vergelijken
zijn met Aalsmeer. “Er moet meer
georganiseerd worden voor kinderen, zodat het voor hen ook leuk is
om mee te komen. Ouders kunnen
op hun gemak winkelen terwijl hun
kroost actief bezig is met bijvoorbeeld een puzzeltocht. Kijk eens hoe
geslaagd het Halloween feest was.”
Ook moet er wat Miranda betreft
meer te proeven zijn voor het winkelende publiek. “Maak een soort
bonnenboekje waarin de zaken in

de Zijdstraat iets extra’s doen voor
hun cliënten.” Nog een ander actueel idee in het kader van ‘Beweeg en
blijf gezond’ is het vragen aan sportverenigingen demonstraties te geven bijvoorbeeld op het Molenplein.
Het levert mogelijk nieuwe leden op
en het zorgt voor reuring. Het zelfde
telt natuurlijk ook voor de fanfarekorpsen en muziekverenigingen. “En
vraag eens een jonge muzikant of hij
of zij wil spelen bij jou in de zaak, bij
mij zit er regelmatig een jonge gitarist op één van de krukken te spelen
en het publiek vindt het prachtig.”
Laat de biologische markt weer terug komen was een schriftelijk verzoek dat binnenkwam. En meer beplanting in de Zijdstraat. Toon dat
Aalsmeer een bloemendorp is. Ga
meer samenwerken met de middelbare scholen, leerlingen kunnen in
hun stage periode de bloembakken
gaan onderhouden.
Het kan wel!
Was er eerst geen tot weinig belangstelling bij de ondernemers voor het
plan jonge starters, zoals bijvoorbeeld een meubelmaker, edelsmid,
hoedenmaakster, stoffeerder, enz.
een werkruimte tegen een betaalbare prijs aan te bieden, daarin lijkt

De vijf tastorganen
Slechts een maand maakt de winkel - gevestigd in een mooi pandje- deel uit van de Zijdstraat. Het is
niet alleen de fraaie collectie - bijna geheel van Nederlands fabrikaat
- waardoor het kijkpubliek een gretig kooppubliek wordt, het is ook
de visie en de benadering van beide heren. Een uurtje met hen praten is werkelijk een openbaring. Zij
zijn op dit moment dé verbindende
factor, zij zijn dé honderdste aap en
kunnen het verschil gaan maken. De
tijd is er rijp voor. Hun succesvolle
formule geven zij met liefde prijs. Zij
organiseren workshops en masterclasses en de belangstelling bij de
Zijdstraat collegae komt op gang.
“In onze formule gaat het om de zintuigelijke waarnemingen en interactie. Zien, horen, ruiken, voelen en intuïtie. Deze functies bepalen het gedrag, het welzijn, het denken, het
voorkomen en de uitstraling van de
mens en zijn omgeving. Wij communiceren non-stop met elkaar maar
hoe doen wij dat? In onze masterclasses geven wij aan wat het effect
is om bewust te zijn van de vijf tastorganen.” Adam en Christiaan stralen een warmte uit,waardoor je je
gewenst voelt. De een de bedenker en de ander de uitvoerder. Verbinden, kennis delen en elkaar alle
goeds gunnen, daar draait het om in
het leven, zo genereert men succes.
Dat besef wordt steeds duidelijker.
Het komt goed met de Zijdstraat!
Janna van Zon

Voorontwerp ter inzage

Info over bestemmingsplan
Aalsmeer Dorp
Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders heeft
het voorontwerp bestemmingsplan
‘Aalsmeer Dorp’ vrijgegeven voor inspraak tot 23 december. Tot die tijd
kan iedereen een inspraakreactie
indienen bij de gemeente. Het betreft hier een zogenaamd conserverend bestemmingsplan, wat betekent dat hoofdzakelijk bestaande
functies worden vastgelegd.
Op maandag 28 november wordt
hierover een informatiebijeenkomst georganiseerd van 20.00 tot
21.30 uur in de burgerzaal van het
gemeentehuis. De avond begint
met een presentatie van wethouder Gertjan van der Hoeven. Daarna kunnen bezoekers de informatieborden bekijken, in gesprek gaan
met ambtenaren en desgewenst
een reactieformulier invullen.
Procedure in
Het gebied van het voorontwerp
bestemmingsplan wordt begrensd
door de Ringvaart, de Oude Spoordijk, Stommeerkade en door de
achterzijden van de percelen aan
de Stationsweg, de Uiterweg en de

Brandewijnsloot. Hoewel de centrumvisie voor het gebied Aalsmeer
centrum nog niet gereed is, moet
het voorontwerp bestemmingsplan
toch in procedure gebracht worden.
De Wet ruimtelijke ordening schrijft
namelijk voor dat een bestemmingsplan iedere tien jaar herzien
moet worden en die termijn is bijna verstreken voor Aalsmeer Dorp.
Inspraak en advies
Tot 23 december ligt het voorontwerp bestemmingsplan ‘Aalsmeer
Dorp’ ter inzage op het gemeentehuis en is in te zien op de website.
Het College van B&W wil graag de
mening en adviezen vernemen van
belangstellenden alvorens het bestemmingsplan voor besluitvorming
voor te leggen aan de gemeenteraad. De adviezen en reacties kunnen op de informatieavond van 28
november schriftelijk worden ingediend. Tot 23 december kunnen inspraakreacties ook per post gestuurd worden aan de gemeente
Aalsmeer (afdeling Stedelijke Ontwikkeling), postbus 253, 1430 AG
Aalsmeer o.v.v bestemmingsplan

Definitieve gunning medio 2017

Drie geïnteresseerden voor
exploitatie fort Kudelstaart
Aalsmeer - Op 3 oktober is Fort
Kudelstaart in eigendom overgedragen van het Rijksvastgoedbedrijf
naar de gemeente Aalsmeer. Dat
betekent dat de weg vrij is om de
volgende stap in de aanbesteding te
zetten en over te gaan tot de gunningsfase. De gemeente heeft afgelopen april in het kader van de aanbesteding een uitvraag gedaan voor
de voorselectiefase om partijen te
verzoeken zich aan te melden voor
de exploitatie, het beheer en onderhoud van Fort Kudelstaart. De uitvraag heeft geresulteerd in vier partijen die zich hebben aangemeld
voor de voorselectiefase. De beoordelingscommissie heeft geconstateerd dat drie partijen voldoen aan
de gestelde voorwaarden. De mededeling over de afwijzing van één
partij en het voornemen tot uitnodiging voor de gunningsfase van
de drie partijen die voldoen aan de

voorwaarden zijn inmiddels verstuurd. Na de bezwarenperiode kan
de definitieve uitnodiging worden
verstuurd, waarna de drie partijen
hun plannen kunnen uitwerken.
In de gunningsfase dient de inschrijver een bieding voor de erfpachtcanon te doen en een uitgewerkt ondernemingsplan in te dienen en te voldoen aan de eisen. Deze eisen richten zich met name op

Elektrische fiets
gestolen

Aanhouding na
woede-aanval

Aalsmeer - In de nacht van dinsdag 8 op woensdag 9 november is
vanuit een portiek in de Parkstraat
een elektrische fiets gestolen De
fiets is van het merk Sparta, type Ion Mono, is grijs van kleur en
het serienummer eindigt op 054.
De politie raadt aan fietsen, zeker
de op dit moment gewilde elektrische rijwielen, goed op slot te zetten en als mogelijk vast te leggen
aan een paal of een hek.

Aalsmeer - Op donderdag 10
november hebben enkele tijdelijke bewoners van de te slopen woningen aan de Machineweg de hulp van de politie gevraagd voor een bewoner, die
volledig door het lint was gegaan.
De 33-jarige verkeerde onder invloed van alcohol. Al in de middag had hij een woede-aanval
gehad en had spullen kapot gegooid. Om kwart voor acht in de
avond kreeg hij het opnieuw op
z’n heupen en vonden de bewoners het welletjes. De man had
flink staan schreeuwen en was
weer goederen aan het kapot
maken. Met hulp van de diensthond en diverse agenten kon de
man uiteindelijk rond kwart voor
tien in de avond geboeid en afgevoerd worden. Hij is ter afkoeling
geplaatst in het cellencomplex in
Amsterdam. Tevens heeft de man
een tijdelijk huisverbod gekregen
tot 21 november.

Schuurkraak van
korte duur
Aalsmeer - Op zaterdag 12 november rond twee uur in de middag trof een bewoner van de
Aalsmeerderweg twee voor hem
onbekende mannen aan in zijn
schuur. De twee zonder vaste woon- of verblijfplaats van 31
en 34 jaar verklaarden de schuur
gekraakt te hebben. De eigenaar
heeft de politie in kennis gesteld
en aangifte gedaan. Agenten zijn
een kijkje gaan nemen en zijn in
gesprek gedaan met de eigenaar
en de krakers. De eigenaar eiste
dat de twee alle spulletjes in de
schuur weer op de juiste plekken
zouden zetten en de goederen,
die stuk waren gegaan, zouden
vergoeden. In ruil hiervoor beloofde hij de aangifte in te trekken. De twee mannen zijn hiermee akkoord gegaan. Al met al
een schuurkraak van korte duur.

Bomen dood
door vergif
Kudelstaart - De gemeente
hoopt getuigen te horen die meer
kunnen vertellen over de vergiftiging van een drietal bomen, twee
in de Gozewijnstraat en één in de
Huygensstraat. De bomen waren
op 10 augustus door de inspectiedienst nog gezond bevonden. In
de bomen zijn boorgaten aangetroffen van tien centimeter diep en
één centimeter breed. In de boom
in de Huygensstraat zijn vier zelfde gaten geboord en er is vloeistof aangetroffen. Doordat de bomen verkleurden is nader onderzoek gedaan en werden de boorgaten ontdekt. Waarom iemand de
bomen dood, is niet duidelijk. Mogelijk zijn er inwoners die meer informatie hebben, wellicht geboor
gehoord hebben. Zij worden verzocht contact op te nemen met de
politie via 0900-8844.

Geldboete voor
slingerende fietser

Aalsmeer Dorp. Een email sturen
kan ook: info@aalsmeer.nl onder
vermelding van voorontwerp bestemmingsplan ‘Aalsmeer Dorp’.
Na de terinzagelegging worden de
reacties verwerkt en beantwoord in
een Nota van Beantwoording. Dan
neemt het college een besluit over
eventuele wijzigingsvoorstellen en

wordt het ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Op het ontwerp
bestemmingsplan kunnen vervolgens zienswijzen worden ingediend.
Na verwerking van de zienswijzen
neemt de gemeenteraad een besluit
over het bestemmingsplan.
Kijk voor meer informatie op www.
aalsmeer.nl/bestemmingsplannen

de functie (watersport), het uitdragen en behouden c.q. versterken
van de cultuurhistorisch waardevolle elementen, het openbaar toegankelijk maken en houden van het Fort
en het feit dat het parkeren op eigen
terrein moet plaatsvinden. Allereerst
worden deze partijen in de gelegenheid gesteld om het Fort voor een
tweede maal te bezichtigen en wederom om vragen te stellen over de
inhoud en procedure van de aanbesteding. Ze hebben tot eind februari
de tijd om hun plan en bieding voor
de erfpachtcanon bij de gemeente in te dienen. Na de bekijken van
de stukken en de biedingsformulieren komt de beoordelingscommissie tot een gunningsadvies dat ter

vaststelling zal worden voorgelegd
aan het college van Burgemeester en Wethouders. Na bekrachtiging door het college zullen de afwijzingsbesluiten verstuurd worden
en het voornemen tot gunning kenbaar worden gemaakt aan de inschrijvers. Na de bezwarenperiode
kan tot definitieve gunning worden
overgegaan. Na de gunning kan de
erfpachtovereenkomst door beide
partijen worden ondertekend. Vanaf
dat moment treden de gemeente en
de exploitant in overleg om nadere
afspraken te maken over de uitwerking van het plan. Dit gehele vervolgtraject zal, mits er geen vertraging optreedt, zeker nog tot medio
2017 doorlopen.

Aalsmeer - Wie alcohol drinkt
en besluit naar huis te gaan op
de fiets, is beter bezig, maar het
heeft grenzen én kan een bekeuring opleveren. Zeker als er zoveel drank gedronken is dat het
nagenoeg onmogelijk is om nog
te lopen of te fietsen. Op woensdag 9 november even voor half
zeven in de avond is een slingerende fietser door agenten gevraagd te stoppen. De 44 jarige
man uit Aalsmeer had behoorlijk diep in het glaasje gekijken.
In het politiebureau stokte het
ademanalyse-apparaat bij liefst
1005 Ugl. De inwoner heeft een
geldelijke boete gekregen.

Poging inbraak in
woning
Aalsmeer - In de nacht van vrijdag 11 op zaterdag 12 november
is geprobeerd in te breken in een
woning in de Snoekbaarsstraat,
lage nummering. Via de tuin zijn
de dieven naar het huis gelopen.
In het kozijn bij de achterdeur zijn
drie ‘gaten’ aangetroffen. De inbrekers zijn niet binnen geweest.
Mogelijk zijn ze gestoord tijdens
de kraak. Als er getuigen zijn,
worden zij verzocht zich te melden bij de politie via 0900-8844.

Dief ‘vergeet’ tas
met tv
Aalsmeer - Op dinsdag 8 november is tussen half acht en tien
uur in de ochtend ingebroken in
een woning aan het begin van
de Hornweg. Aan de achterzijde
heeft de dief een schuifpui open
gebroken. In het pand wonen
meerdere mensen. Van hen zijn
twee televisies en contant geld
gestolen. De dief heeft niet alle
spullen meegenomen. In de gang
stond een tas klaar met hierin een
televisie en een playstation.

Winkelverbod
3 winkeldieven
Aalsmeer - Op donderdag 10
november even over elf uur in de
ochtend is in een supermarkt op
het Poldermeesterplein een winkeldief op heterdaad betrapt.
De 44 jarige man zonder vaste
woon- of verblijfplaats is aangehouden door de politie en zal zich
moeten verantwoorden bij justitie. Ook naar de rechter moeten
de twee winkeldieven, die de volgende dag, vrijdag 11 november,
rond kwart over tien in de ochtend dachten zonder te betalen
voor hun spullletjes deze zelfde
supermarkt te kunnen verlaten.
Het gaat om een 33 jarige man uit
Zaandam en een 28 jarige man
zonder vaste woon- of verblijfplaats. De winkeldieven hebben
alledrie een winkelverbod gekregen.

Benzine-dieven
aangehouden
Aalsmeer - Op dinsdag 15 november om half vijf in de vroege ochtend kreeg de politie een
melding dat twee mannen aan
auto’s op het parkeerterrein aan
de Sportlaan rommelden. De
twee hebben waarschijnlijk gezien dat hun aanwezigheid opgemerkt was en gingen er vandoor
in een groene Mercedes. Agenten zijn direct een zoektocht gestart en troffen de auto met de
mannen aan in Schiphol-Rijk. In
de Mercedes lagen slangen, jerrycans en schroevendraaiers. De
twee 31-jarige mannen zonder
vaste woon- of verblijfplaats zijn
aangehouden en meegenomen
voor verhoor. De mogelijke benzine-dieven hadden nog niet ‘gescoord’, de jerrycans waren nog
leeg.

Rijbewijs kwijt
na teveel alcohol
Aalsmeer - Op donderdag 10 november rond kwart over drie in de
vroege ochtend zag de serveillancedienst van de politie een auto
met hoge snelheid de Uiterweg
oprijden. Besloten werd de auto te volgen en de bestuurder tot
stoppen te manen. Er werd alcohol geroken en de 37-jarige bestuurder uit Aalsmeer is gevraagd
te blazen. De test was positief en
de inwoner werd meegenomen
naar het bureau voor een ademanalysetest. Het apparaat stokte
bij 640 Ugl. Het rijbewijs van de
man is ingevorderd en hij zal zich
moeten verantwoorden bij justitie.

Bewoner dreigt
met vleesmes
Kudelstaart - In de late middag
van woensdag 9 november zijn
het Sociaal Team, de GGD en de
politie naar een woning in de Ampèrestraat gegaan vanwege ernstige vervuiling in en om het huis.
Een medewerkster van de GGD
werd bij binnenkomst geconfronteerd met de 62-jarige bewoner
die dreigend met een vleesmes
op haar afkwam. Agenten waren
snel ter plaatse, maar voordat het
mes afgepakt kon worden, stak
de bewoner zichzelf twee keer
in zijn pols. De man is ter plaatse behandeld voor de verwondingen en is vervolgens geboeid
vervoerd naar het ziekenhuis.
De man is ontoerekeningsvatbaar verklaard en gaat het zorgtraject in.
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Feestelijke editie voor 4
jaar Borrel Aalsmeer

ONDERNEMER
VAN HET JAAR
Genomineerd: De Dorpshoek, Budget
Broodjes en Joseph aan de Poel
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 17 november, is de finale van
de Onderneming en Starter van
het Jaar verkiezing. Dan zullen de
winnaars van 2016 in beide categorieën bekend gemaakt worden.
De verkiezing is een initiatief van
Gemeente Aalsmeer, Rabobank
regio Schiphol en Flynth Accountants. De organisatie is in handen van Ondernemend Aalsmeer.
De avond start om 19.30 uur en
wordt aan elkaar gepraat door
Ron Leegwater in de theaterzaal van Studio’s Aalsmeer. Alle vijf ondernemers zijn de afgelopen weken in deze krant al aan
het woord geweest. Nu reageren
de drie starters kort. Het zijn Arjan Verburg van Budget Broodjes, Jos Bulten van restaurant Joseph aan de Poel en Philippe Sargis van restaurant De Dorpshoek.

De winnaars van Onderneming en Starter van het Jaar van de vorige editie en
wethouder Economische Zaken Ad Verburg (Editie 2012 en 2014).

ten voor de comedyclub voorstelling
Badaboom in Aalsmeer, een Zakenmam agenda en een pakket met natuurlijke voeding uit zaden van Rain.
De Wubbo Ockels Foundation ‘Happy Energy’ gaf een korte presentatie
over het bijdragen aan een positieve
en duurzame samenleving door het
promoten, verspreiden en beschikbaar maken van ideeën, informatie en producten waarin duurzaamheid wordt onderzocht en tot uiting
wordt gebracht. De gastvrouwen
van het MBO College Airport verwelkomden de netwerkers weer met
een glimlach bij àResto Bar & Brasserie op het veilingterrein van FloraHolland. Op 8 december vindt de
volgende editie plaats. Inloop vanaf
17.00 uur en aanmelden is niet verplicht. Kijjk voor meer informatie op
www.borrelaalsmeer.nl.

Een groep netwerkers tijdens Borrel Aalsmeer. Foto en Gijn

Vanavond in Studio’s Aalsmeer

Wie heeft je aangemeld en ben je
daar trots op?
Arjan is een ras Aalsmeerder
en vertelt dat hij zich inmiddels
ook heeft aangesloten bij ZAAI
Aalsmeer: “Iemand van de jury
van OvhJ heeft mij voorgedragen.
Ik ben bijzonder trots op deze nominatie.”
Jos: “Ook in ben gevraagd door
derden en ja, ik ben daar trots op.
Altijd!”
Philippe: “Ik heb zelf aangemeld
en wethouder Verburg heeft mij
vervolgens benaderd. En ja natuurlijk, ben ik trots op de nominatie. We zitten met goede bedrijven bij de starters. Het wordt
spannend!”

Verkiezingavond Starter en
Onderneming van het jaar

Je bedrijf in een paar zinnen:
Arjan: “Wij zijn het totaalplaatje op lunchgebied, zowel voor de
particuliere als zakelijke markt.
Daarbij zijn wij zeer flexibel en
benaderbaar. We verkopen lekkere belegde broodjes tegen een
perfecte prijs.”
Jos: “Joseph heeft de mooiste locatie aan de Poel, we zitten uit de
wind, vol in de zon, het is sfeervol,
gastvrij en we hanteren een goede prijs-kwaliteit verhouding. En
uiteraard is het bij ons gezellig.”
Philippe: “Qua restaurant bedoel
je, of als ondernemer? Ik ben als
ondernemer namelijk altijd in de zaak aanwezig. Dat is de kracht van
De Dorpshoek denk ik. Dat ik zelf kook en ter plekke werk. Uiteraard
is de hulp van mijn twee zoons en het overige personeel daarbij ook
zeer belangrijk.”
Als je wint dan..
Arjan: “Dat zou geweldig zijn. Al die aandacht is sowieso al een cadeautje.”
Jos: “Ik zou het heel leuk vinden, maar het is geen leidraad hoor; we
gaan gewoon weer door met ons werk. We moeten geen kapsones krijgen hè. Het zou echter wel een kroon op ons werk zijn.” Joseph heeft
al twee filialen in Hoofddorp en is net met de vierde gestart in Amstelveen.
Philippe: “Dan gaan we feest vieren. Mijn zoon neemt het restaurant
vanavond waar, dus ik ben van de partij!”

Aalsmeer - Vanavond, donderdag 17 november, is de verkiezingsavond voor Onderneming en Starter
van het Jaar. Tijdens deze feestelijke avond zullen twee prijzen worden uitgereikt. Het gaat om de prijzen Onderneming van het Jaar en
de Starter van het Jaar. Deze feestavond is ook dit jaar weer in Studio’s
Aalsmeer aan de van Cleeffkade 15.
Ron Leegwater van Rabobank Regio
Schiphol zal de avond vol entertainment presenteren. Belangstellenden
zijn vanaf half 8 van harte welkom
op deze netwerkavond voor ondernemers. Wethouder Economische
Zaken Ad Verburg: “De bedrijven zij
twee maal door een vakkundige jury
bezocht. De spanning stijgt. Op de
avond zelf zullen de winnaars pas
bekend worden gemaakt. Er zitten
weer hele mooie bedrijven en dus
goede kandidaten voor de overwinning bij. We verwachten net als vorig jaar heel veel aanmeldingen voor
deze netwerkavond voor ondernemers. Heel ondernemend Aalsmeer
wil hierbij aanwezig zijn.”
Waardering voor ondernemers
Na het succes van afgelopen jaren
wil het College van B&W samen met
de initiatiefnemers van dit evenement, Ondernemend Aalsmeer, Rabobank Regio Aalsmeer en Flynth

adviseurs, opnieuw hun waardering
laten blijken aan de Aalsmeerse ondernemers. De kandidaten voor Ondernemer van het Jaar zijn Bouquetnet, Judith Keessen Fotografie, Cor
Millenaar BV, Loogman Tanken en
Wassen en Restaurant Oh. De kandidaten voor Starter van het Jaar
zijn na de voorronde Budget Broodjes, Restaurant de Dorpshoek en
Bar-Bistro Joseph aan de Poel. De
jury bestaat uit burgemeester Jeroen Nobel, wethouder Economische Zaken Ad Verburg, John Jansen (ATP), Els Avontuur (Rabobank Regio Schiphol), Debbie Borst
(Flynth), Mariska Foppen (Waterdrinker Aalsmeer), Marco van Zijverden (Dutch Flower Group), Esther Gouwerok (Gouwerok) en Tom
de Vries (Koninklijke De Vries).

Inner Wheel: Pop Up store
voor reisbureau ‘Op Stap’
busjes van Zorgcentrum Aelsmeer
die worden bemand door vrijwilligers. Als een cliënt rolstoelafhankelijk is gaat een andere vrijwilliger
mee ter begeleiding. Om ‘Op Stap’
verder op weg te helpen, houdt de
serviceclub Inner Wheel AalsmeerUithoorn deze actie.
Op Molenpad 26c popt daarom volgende week letterlijk een tijdelijke
winkel op. Voorzitter Mariska Stoop
van Inner Wheel Aalsmeer-Uithoorn: “Wij beginnen deze week al
met het inrichten van de winkel. En
we zullen zorgen voor een aanbod
van hele onverwachte en mooie cadeaus. Kerstartikelen, boeken, kin-

programma The Voice in 2014. Sjors
werd begeleid door zijn vaste pianist
en gitarist.
Veel genodigden, vrienden, familie
en overige belangstellenden konden genieten van het intieme optreden. De trotse eigenaren van de
stijlvolle mannenmodezaak bedankten alle aanwezigen en spraken de
woorden uit dat ze het in Aalsmeer
al goed naar hun zin hebben. Onder het genot van een hapje en een
drankje werd het een ongedwongen
samenzijn in de prachtig verbouwde
winkel. Het is zeker de moeite waard
om eens een kijkje te nemen. Het
bijzondere concept zal menig man
aanspreken. De openingstijden zijn
van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 18.00 uur, vrijdag
tot 21.00 uur en zaterdag tot 17.00
uur of op afspraak: 0297-767060.
Kijk voor meer informatie, zoals data
van diverse evenementen, op www.
gentlemensplace.nl
Door Miranda Gommans

Stretchwalker pasdagen
bij Henrita Footwear

Open huis in ‘huiskamer’
De Oude Veiling
Decembermarkt op Molenpad

Aalsmeer - Afgelopen vrijdagavond 11 november was het in de
Zijdstraat 64 een drukte van belang. De officiële opening van Gentleman’s Place, het tweede filiaal
van de heren Christiaan Sijnen en
Adam Tasi, werd verricht door niemand minder dan zanger Sjors van
der Panne, finalist van het talenten-

Vandaag, vrijdag en zaterdag

Ondertekening intentieverklaring

Mariska Stoop (l) en Carla Ratterman van Inner Wheel Club Aalsmeer-Uithoorn nodigen Aalsmeerders uit om langs te komen in hun Pop Up Store.

Gentlemen’s Place met
muziek officieel geopend

Programma
Tussen 19.30 en 20.00 uur is de ontvangst in een feestelijke ambiance.
Tussen 20.00 en 22.00 uur vindt de
bekendmaking plaats van de winnaars. Tussen 22.00 en 24.00 uur
is de feestelijke afsluiting van de
avond met achtergrondmuziek, gelegenheid tot napraten en netwerken. Mis het niet en meld u nog stel
even aan voor deze feestelijke prijsuitreiking www.OvhJ-aalsmeer.nl.
De toegang is gratis.

Door Miranda Gommans

Aalsmeer - Op het Molenpad 26c
opent op donderdag 23 november een Pop Up-store zijn deuren.
Drie dagen lang (tot en met zaterdag de 25ste) zullen dames van de
Aalsmeerse serviceclub Inner Wheel
in deze tijdelijke winkel mooie cadeaus voor feestelijke dagen aanbieden. De opbrengst van deze Decembermarkt gaat naar een goed
doel in Aalsmeer: Reisbureau ‘Op
Stap’. Dit bijzondere reisbureau verzorgt uitstapjes voor senioren uit
het Zorgcentrum Aelsmeer en clienten van Thuiszorg Aalsmeer. Het
kunnen excursies zijn, maar ook
Vervoer op Maat. Dat gebeurt met

Aalsmeer - Afgelopen donderdag
10 november vond de extra feestelijke editie van Borrel Aalsmeer plaats
ter ere van het 4 jarig bestaan. De
medewerkers van Legal Card vingen de netwerkers op bij binnenkomst en Paulien van Gijn van Foto
en Gijn legde iedereen vast met de
camera. Bas Kleynen en Jos Derks
van Circus Tadaa! waren dit keer
verantwoordelijk voor de bekende Knipoog. De netwerkers werden
gestimuleerd om met stok en schotel allerlei acrobatische handelingen
te verrichten. De netwerkers gaven
hier met een glimlach gehoor aan.
De schotels vlogen letterlijk om de
oren, maar er zaten ook netwerkers
tussen die het ‘kunstje’ snel onder
de knie hadden. Enkele netwerkers
wonnen mooie prijzen tijdens e verloting en gingen naar huis met kaar-

Aalsmeer - Op maandag 28 november om 18.15 uur ondertekenen Ons Tweede Thuis, de Bibliotheek Amstelland, Cultuurpunt
Aalsmeer, ESA, AM Match en de
gemeente Aalsmeer een intentieverklaring. Samen met Aalsmeerse inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven willen dederspeelgoed en sieraden om maar
een greep te doen. Echt iets voor
Sinterklaas of Kerst.” Zij nodigt alle Aalsmeerders uit om volgende
week langs te komen in de luwte
van korenmolen De Leeuw. Bijzonderheid: op de plek van de Decembermarkt voor het reisbureau was
voorheen een reisbureau gevestigd!
Over de reden van de Decembermarkt in de Pop Up-winkel zegt organisatrice Carla Ratterman: “Dat
vloeit voort uit de doelen van de landelijke Inner Wheel Club. Eén daarvan is het stimuleren van persoonlijke bereidheid tot helpen. Wij willen
ons, met onze ruim dertig vrouwelijke leden, dienstbaar opstellen voor
de lokale samenleving in Aalsmeer
en omgeving.”

ze partijen van De Oude Veiling ‘de
huiskamer van Aalsmeer’ maken.
Hier staan inspiratie, ontplooiing en
ontmoeting centraal. De gemeente
heeft het pand in 2015 gekocht met
als doel om samen met maatschappelijke partners een invulling te geven op sociaal, cultureel, educatief
en maatschappelijk vlak. Naast het
ondertekenen van de intentieverklaring wordt open huis gehouden.
Dit open huis maandag 28 november is tussen 17.30 en 19.30 uur in
De Oude Veiling in de Marktstraat
19. Tijdens het Open Huis wordt een
toekomstbeeld voor de nieuwe Oude Veiling gepresenteerd. Er is muziek en er zijn presentaties, filmpjes en gezamenlijk kan een kunstwerk worden gemaakt. Bezoekers
worden van harte uitgenodigd om
aan te geven wat zij onder inspiratie, ontplooiing en ontmoeting verstaan en hoe ze dat terug willen zien
in De Oude Veiling. Uiteraard wordt
samen met bezoekers ook actief gezocht naar ideeën hoe zij zelf een eigen bijdrage zouden kunnen leveren aan de invulling van het programma. Iedereen is van harte welkom!

Aalsmeer - Op donderdag 17, vrijdag 18 en zaterdag 19 november
zijn de Stretchwalker pasdagen bij
Henrita Footwear. Op deze dagen
kunt u uitgebreid schoenen passen
van dit unieke concept. Het is natuurlijk wel heel bijzonder dat u dit
keer gewoon buiten mag lopen op
een paar nieuwe schoenen! Schoenen van Stretchwalker zorgen voor
een natuurlijke houding van het lichaam. De oorsprong van Stretchwalker is gebaseerd op het balansprincipe van de oude traditionele Japanse sandaal die de harmonie tussen mens en natuur symboliseert. Deze houten sandaal balanceert op een hak, die in het midden
van de zool is geplaatst. Deze balans in de hak is gecombineerd met
het stretchleer waar Xsensible bekend van is. Dit stretch materiaal

rekt 70 procent uit als je de schoen
aan trekt en rekt weer terug wanneer de schoen uit is. Dit geeft een
perfecte vorm van comfort.
Henrita Footwear heeft een mooie
zwarte veterschoen op voorraad,
maar kan deze dagen ter plekke in
de voorraad kijken als u een andere kleur en/of model wilt. Kom dus
gezellig even naar de Dorpsstraat,
want voor dames staan schoenen
klaar van maat 36 tot en met 43 en
voor de heren zijn de maten 39 tot
en met 46 aanwezig!

Deelnemen prijsvraag tot vrijdag

FairTrade week weer voorbij
Aalsmeer - De FairTrade week,
waarbij veel aanbiedingen in de
winkels waren te vinden, is weer afgelopen. Er zijn ook kaarten uitgedeeld om een jaar lang gratis koffie
of thee te winnen. Dit kan door de
prijsvraag op te lossen en het antwoord te mailen aan info@faitradegemeenten.nl. Dit kan nog tot en
met 18 november. FairTrade is eerlijke handel van producten door
producenten geteeld, zoals koffie,
thee, suiker, bloemen en vruchten
en ook vervaardigd waarbij zij een
leefbaar loon mogen ontvangen. Er
is geen sprake van kinderarbeid en
geen uitbuiting van arbeiders. U ge-

bruikt toch ook FairTrade producten
om zo de handel eerlijk/fair te krijgen? Meer informatie is te vinden
op www.fairtradegemeenten.nl
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Gezellig en druk tijdens

intocht Sint in Centrum
Aalsmeer - Wat een gezelligheid en wat
was het druk. Sinterklaas is zaterdag 12 november gearriveerd in Aalsmeer. Rond twee
uur in de middag meerde de boot aan bij de
tuin naast het Zorgcentrum en heel veel kinderen en (groot)ouders waren aanwezig om
de Sint en zijn vele Pieten een warm welkom te geven. Een gevarieerd gezelschap
aan Pieten had de goedheiligman meegenomen: Kleine Pieten, Meisjespieten, Bouwpieten, Piratenpieten en natuurlijk was de
Hoofdpiet er ook bij. Voor hem een niet zo
heel plezierige taak. Hij moest de politie assisteren, want er was geld gestolen vanaf de
pakjesboot. Gelukkig zijn uiteindelijk de dieven gearresteerd en kunnen cadeautjes gekocht worden voor alle kinderen.
Bij de molen was muziek, DJ Piet was ook
meegekomen. De Danspieten (en kinderen)

vonden het geweldig. Lekker dansen op
swingende Sintmuziek na weken van stil zitten op de boot. Door de Gympieten werden
allerlei capriolen uitgehaald, terwijl de Kokpieten aan het werk gingen om de pepernoten voorraad aan te vullen. Burgemeester
Nobel en kinderburgemeester Sophie waren ook bij het spektakel bij korenmolen De
Leeuw. Zij genoten eveneens van de ‘gekke’, maar oh zo lieve Pieten, het zingen, het
dansen en alle vrolijke gezichten. Wat een
gezelligheid en dit was nog maar het begin. Het feestje werd groots voortgezet in
de burgerzaal van het gemeentehuis. Hier
mocht kinderburgemeester Sophie de sleutel van Aalsmeer aan Sinterklaas overhandigen. De vele kinderen vermaakten zich in
de burgerzaal prima met de ‘drukspoken’ uit
Spanje. Wie wilde mocht een liedje zingen of

een kunstje doen op het podium voor Sinterklaas. Wat een feest dat eigenlijk veel te
snel weer was afgelopen. Eén troost, schoen
zetten mocht zaterdagavond, dat heeft Sinterklaas zelf gezegd!
Pietenfeest en bingo
Het blijft nog feest tot en met 5 december.
Op zaterdag 26 november komen de Pieten nog een keer naar het Centrum. Kom
ook gezellig langs, Pietenfeest van 13.00
tot 15.00 uur. Dezelfde dag wordt op het
Poldermeesterplein ook een gezellig Sintfeestje ‘gebouwd’ van 11.30 tot 14.00 uur. En
‘s avonds voor de grote ‘kinderen’ een Sinten Pieten-bingo in The Beach aan de Oosteinderweg vanaf 21.00 uur.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Tocht door dorp en feest in de Reede

Sinterklaas in
Rijsenhout

Rijsenhout - Zaterdag 19 november zal Sinterklaas een bezoek brengen aan Rijsenhout. De Goedheiligman vindt het
erg fijn wanneer hij ingehaald zal worden door de kinderen
uit het dorp en uit Burgerveen. De verwachte aankomsttijd
van de boot is 13.15 uur, aan de Aalsmeerderdijk, ter hoogte van pont van Rijsenhout. Na een welkomstwoord zal de
koets met de Sint vertrekken, via een uitgebreide tocht door
Rijsenhout-Noord, naar dorpshuis De Reede. Hier zal om
circa 14.45 uur het programma beginnen. Rond 16.00 uur
is dit feestelijk samenzijn afgelopen. In de weken die volgen zullen Sinterklaas en Pieten de scholen en verschillende
(sport)verenigingen in het dorp aandoen.

Aankomst bij Loswal, feest in Dorpshuis

Sint en Pieten
in Kudelstaart
Kudelstaart - Sinterklaas en zijn Pieten brengen dit jaar
op zaterdag 19 november een bezoek aan Kudelstaart. Om
14.15 uur komt Sinterklaas per boot aan op de Loswal aan
de Herenweg en loopt hij met zijn Pieten naar Dorpshuis
‘t Podium aan de Kudelstaartseweg 239, waar een gezellig
Sinterklaasfeest plaats zal vinden voor alle kinderen van 4
tot en met 8 jaar. Hier zal gezongen en gefeest worden met
Sinterklaas, de Pieten en natuurlijk alle kinderen. Uiteraard
zal Sinterklaas ook dit jaar heel blij zijn met een tekening of
knutselwerkje, die deze dag aan de goedheiligman gegeven kan worden. Om de kinderen voldoende ruimte te geven, kunnen ouders niet mee de zaal in (maar de bar van het
Dorpshuis is wel geopend zodat de ouders de gelegenheid
hebben om wat drinken te bestellen tijdens het wachten).
Het Dorpshuis is geopend vanaf 15.00 uur en om 16.30 uur
kunnen de kinderen weer worden opgehaald. De organisatie vraagt de ouders om hun kind een briefje met telefoonnummer mee te geven. De organisatie van de Sinterklaas
intocht in Kudelstaart is in handen van Carnavalsvereniging
De Pretpeurders. Voor meer informatie kan de website www.
sinterklaasinkudelstaart.nl bezocht worden.
Verkeer
In verband met de intocht worden automobilisten en (brom)
fietsers verzocht zaterdag 19 november tussen 13.30 en
15.30 uur rekening te houden met overlast op de Herenweg
en Kudelstaartseweg. De Herenweg wordt tijdens de aankomst ter hoogte van de Loswal voor verkeer afgesloten. Op
het moment dat Sinterklaas en de stoet de Kudelstaartseweg bereikt, wordt deze tussen het Robend en het Dorpshuis afgesloten voor verkeer.
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Gezellig en druk tijdens

intocht Sint in Centrum
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‘Dikke winst’ op Andijk

BeNe League handbal

De Kwakel - Ze zijn nog maar met
weinig leden, maar ze dammen voor
het meervoud. Afgelopen maandagavond moest Andijk aan de
laatste stuiptrekkingen van de Kwakelse dammers geloven. Verleden
seizoen speelden beide ploegen
gelijk tegen elkaar en wonnen ze
beide hun eerste wedstrijd van dit
seizoen met 6-2. Het beloofde een
spannende avond te worden, maar
dat pakte wat anders uit. Kees Harte wist de eerste punten na twee en
een half uur dammen bij te schrijven. Kees kwam positioneel een
schijf voor en speelde de partij vervolgens gedecideerd uit, 2-0. Broer
Jos won vervolgens ook een schijf,
maar pakte bij zijn combinatie ook
een schijf van zichzelf weg zodat
de stand gelijk bleef. Maar enkele zetten later kon Jos de winst opeisen, omdat zijn opponent de bedenktijd overschreed, 4-0. Een gelijkspel was hierdoor al verzekerd,

Aalsmeer - Zondagmiddag traden
de mannen van FIQAS Aalsmeer
in de Bloemhof aan tegen Koorn/
Quintus, de ploeg die op de laatste plaats stond in de BeNe League.
Zelf stonden de Aalsmeerders maar
één plaats hoger en daar wilden ze
graag iets aan doen. De inzet was
er dan ook vanaf minuut 1 en binnen vier minuten had Marco Verbeij
al twee penalty’s gestopt en was er
een 2-0 voorsprong. Die werd uitgebouwd naar 5-1 en een monsterscore leek in de maak. Dat pakte anders
uit, want hoewel FIQAS Aalsmeer
wel steeds de leiding hield, bracht
Quintus de marge terug tot drie (85) en even later zelfs tot twee: 9-7.
Prachtige doelpunten waren er wel:
van Samir Benghanem aan de cirkel
die steeds mooi werd vrijgespeeld.
Eerst door Remco van Dam, later
ook door Tim Bottinga en Wai Wong.
In de laatste zeven minuten voor
rust was het Kevin Hooijman die alle vrijheid kreeg om te schieten. Dat
deed hij met succes en zo hield hij
zijn ploeg in de race, want de Quintus aanvallers kregen ook mogelijkheden om te scoren: 10-7, 10-9 en
via Hooijman weer 12-9. Rob Jansen, die prachtig instartte en werd
gezien door Wai Wong, bepaalde de
ruststand op 13-9.
Het was inmiddels duidelijk dat FIQAS wel bij de les moest blijven en
dat deed de ploeg dan ook in de
tweede helft. Eerst werd de marge
binnen een minuut op zes gebracht:
15-9 en even later 16-10 en die
werd in het vervolg gehandhaafd.
Opnieuw werd Benghanem gevonden aan de cirkel en nu was het Wai
Wong die van afstand kon scoren,
of de verdediging van Quintus slim
passeerde: 21-15. De tegenstander kon in de slotfase nog een paar
keer profiteren van een overtal situatie, maar veel dichterbij kwamen

ze niet. Sterker nog: in dubbel ondertal - vier tegen zes - wist Semmy Stigter in de laatste minuut nog
te scoren en zo de eindstand op 2822 te brengen. Het was niet alleen
een verdiende, maar ook een broodnodige overwinning voor de FIQAS
mannen die hierdoor een plaats stegen op de ranglijst en nu tiende
staan, met hetzelfde aantal punten
als de nummers acht en negen (Volendam en Bevo), al hebben zij wel
een iets beter doelsaldo.
Aanstaande zaterdag 19 november
wacht de mannen een uitwedstrijd
bij een sterke tegenstander: het Belgische Initia Hasselt, dat afgelopen
weekend van Lions won en tweede
staat. Aanvang 20.15 uur in sporthal
Alverberg. De eerstvolgende thuiswedstrijd is op zaterdag 26 november in De Bloemhof om 19.15 uur tegen KV Sasja.
Doelpunten: Samir Benghanem 7,
Tim Bottinga en Kevin Hooijman 5,
Wai Wong 4, Remco van Dam en
Jimmy Castien 2, Rob Jansen, Lars
van Wijk en Semmy Stigter 1.

Programma
handbal

Peter wint weer
bij het darten

Donderdag 17 november:
20.00 u: FIQAS heren 3 – Havas
(NHV beker)
Zaterdag 18 november:
16.30 u: Legmeervogels - FIQAS E3
(de Scheg, Uithoorn)
17.30 u: Legmeervogels - FIQAS D3
(de Scheg, Uithoorn)
18.15 u: Legmeervogels - FIQAS D2
(de Scheg, Uithoorn)
Zondag 19 november:
10.50 u: FIQAS dames 3 - AHC’31
12.05 u: FIQAS heren A1 – Vrone
(Jeugd Divisie)
13.15 u: FIQAS dames 2 – Westsite
15.00 u: FIQAS heren 2 – Handbal
Venlo (eredivisie)

Aalsmeer - Het seizoen is al een
tijdje bezig en dat is te merken, de
scores worden steeds beter. Bij Peter
ook, het is hem weer gelukt eerste
te worden, door de dubbels op het
juiste moment uit te gooien. Franklin
Dolk werd tweede, ondanks dat hij
pech had met zijn pijlen. Hij gooide
de ene pijl in de andere met het resultaat dat hij zijn shafts moest veranderen. Dit bleek uiteindelijk niet
nadelig te zijn, Ben van Dam werd
derde. Hij had een hoge uitgooi van
85 en bleef hierdoor Kees de Lange net voor. Kees werd vierde, Hans
Dolk vijfde en Henk v/d Stroom zesde. Ook eens darten? Iedereen vanaf 16 jaar is dinsdagavond van harte
welkom in ‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat. Inschrijven vanaf half
acht, waarna de competitie om acht
uur begint. Deelname kost 2,50 euro per keer.

Dammers van K&G halen
verwoestend uit
maar de resterende borden boden
nog genoeg perspectief voor meer.
Op het kopbord speelde Wim Konst
een hele goede partij tegen de zeer
sterke heer Sijm, met een combinatie dwong Wim een overmachtseindspel af dat hij gedegen in winst
omzette, 6-0. Teamleider Leo Hoogervorst sloot op het laatst zijn partij met remise af waardoor de eindstand met 7-1 wel erg hoog uitpakte. Hierdoor bezet K&G nu de eerste plaats in de eerste klasse van de
Noord-Hollandse dambond.
Over twee weken spelen de mannen
van Leo in Zaandam.
De damclub zit echter nog om leden
verlegen, dit mogen natuurlijk ook
dames zijn. Tijdens het lopen van de
donateurskaarten heeft zich al een
dame aangemeld, maar ze vindt dat
er dan nog minimaal een dame bij
moet komen. Dus heren wees gewaarschuwd, de dammers zijn op
jacht naar jullie vrouwen.

Sinterklaaskien
bij Supporters

Wedstrijden
veldvoetbal

Kudelstaart - Vanavond, donderdag 17 november, organiseert de
Supporters Vereniging Kudelstaart
een Sinterklaaskienavond in het
dorpshuis. De grote vraag is: komen
Sint en Piet deze avond persoonlijk
naar het Dorpshuis. Natuurlijk heeft
het inkoop Pietenteam rekening gehouden met het feit dat Sinterklaas
een kindervriend is. Dus, veel speelgoed prijzen deze avond. En zoals
gewoonlijk zijn alle prijzen verpakt
in schitterend sinterklaaspapier. Na
vier ronden een pauze om even op
adem te komen en de kelen te smeren. Daarna verder met ronde vier
tot en met acht. Aan het einde van
deze avond is er de extra kienronde met altijd een prijs van ongeveer
125 euro. U bent van harte welkom
een neem voor deze speciale avond
ook de buurvrouw, vriend, vriendin
of een familielid mee. Kom ook gezellig kienen. Aanvang is 20.30 uur.

Zaterdag 19 november:
F.C.AALSMEER
Arsenal 1 - F.C.A. 1 (beker) 17.00 u
V.V.C. 3 - F.C.A. 3
14.45 u
F.C.A. 4 – Roda’23 4
14.30 u
S.C.W. 4 - F.C.A. 5
14.30 u
F.C.A. 6 – Victoria 3
14.30 u
R.A.P. 14 - F.C.A. 7
12.00 u
F.C.A. 8 – Olympia.H. 4
14.30 u
Vrouwen
F.C.A. V2 – Hoofddorp V1 12.00 u

Kaartavond bij
Allen Weerbaar
Aalsmeer - De jaarvergadering van
Allen Weerbaar is goed verlopen. Er
waren veel personen die na afloop
wilden kaarten. Na een korte inleiding, verslag van vorig jaar, en het
doornemen van de financiën werden snel de kaarten verdeeld. Wim
Spring in ’t Veld was de beste met
5223 punten, gevolgd door Maarten
van der Vaart met 5070, Dirk Tromp
met 4864, Rinus de Jong met 4834
en Adri Groenendijk met 4827 punten. De poedelprijs was voor Tilly
Been en de marsenprijs ging naar
Tiny Buwalda. Het jokeren is gewonnen door Lilian Klaassen, zij
wist een voorsprong te nemen met
400 punten. Op de laatste plaats is
Marty Groenendijk geëindigd. De
volgende kaartavond is maandag 21
november in het Middelpunt in de
Wilhelminastraat 55 vanaf 20.00 uur.
De deuren gaan om 19.30 uur open
voor koffie of thee en inschrijving.

S.C.W.
U.N.O. 2 - S.C.W. 3
S.C.W. 4 – F.C.A. 5
Overbos 35+ - S.C.W. 35+

11.00 u
14.30 u
14.45 u

Zondag 20 november:
F.C. AALSMEER.
A.S.C. 1 - F.C.A. 1
D.C.G. 7 - F.C.A. 6

14.30 u
11.00 u

R.K.D.E.S.
Nautilus 2 - R.K.D.E.S. 3
RKDES 4 – Legm.vogels 3
D.I.O.S. 4 - R.K.D.E.S. 5

12.00 u
12.00 u
11.30 u

Klaverjassen bij
De Geluksvogels
Kudelstaart - Zin in een gezellige avond klaverjassen? Iedereen is
van harte welkom bij klaverjasclub
De Geluksvogels iedere woensdagavond in het Dorpshuis vanaf 20.00
uur. Op 9 november is het kaarten
gewonnen door Bert van de Jagt
met 5873 punten, op twee Carl Riechelman met 5176 punten en op
drie Marry Akse met 5071 punten.
De poedelprijs was deze week voor
Ubel van de Blom met 3540 punten.

Wandelaars gaan door!

Tweede Diabetes Challenge
met liefst 46 deelnemers
Amstelveen - Afgelopen zaterdag 12 november hebben 46 deelnemers en begeleiders de Diabetes
Challenge Amstelveen volbracht.
Deze uitdaging bestond uit een
wandeltocht van 20, 10 of 5 kilometer. Alle Aalsmeerse deelnemers liepen de 20 kilometer. Alle lopers eindigden met een feestelijke, gezamenlijke ronde op de atletiekbaan
onder begeleiding van de Slagwerkgroep Bovenkerk en kregen hun
medaille en bloemen uitgereikt door
wethouder Peter Bot. De groep, voor
een groot deel bestaande uit mensen met diabetes, heeft het afgelopen jaar twee keer per week gewandeld, begeleid door een wandelcoach van AV Startbaan. De gezondheidswinst is groot: niet alleen
zijn de wandelaars fitter geworden,
ook is bij velen het medicijngebruik
sterk verminderd. Regelmatig wan-

delen er gasten mee als huisartsen,
praktijkondersteuners, diëtisten en
fysiotherapeuten. Het is een leuk en
gezellig gebeuren!
Uiteraard wandelt de groep door, na
deze challenge. De voordelen van
wandelen gelden natuurlijk voor iedereen, dus vanaf nu mag iedereen die wil wandelen lid worden. Er
is extra aandacht voor mensen met
diabetes, astma, COPD en vaatlijden. Er zijn groepen voor beginners en gevorderden. Zin om eens
vrijblijvend mee te lopen? Dit is iedere maandag en donderdag vanaf 19.00 uur. Start en finish zijn altijd op de parkeerplaats van de atletiekvereniging (Startbaan 1a in Amstelveen). Na afloop is er koffie en
thee in het clubhuis van de vereniging. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Wil
Koot via voorzitter@AV-startbaan.nl

Winst voor Bondteam 3
van biljartvereniging
Aalsmeer - In de uitwedstrijd is het
Aalsmeerse 3 Bondteam nu, na enkele verliezen, wel met winst uit Langeraar thuis gekomen, BV De Plas was
het slachtoffer. Ton v/d Laarse won
van Aad Verdel in 41 beurten. Ook
Henk Floor zetten zijn partij om in
winst in 36 beurten tegen Sim Zwirs.
Reserve speler Wim Berghoef verloor
en had 48 beurten nodig tegen Dick
Hoogenboom. Aalsmeer 31 en BV
De Plas 26 punten. Jan Plasmeijer’s
team moest het afleggen tegen Harago. Wim Berghoef verloor van Jack
Vermeulen in 27 beurten. Ook Joop
Houtman moest verlies incasseren in
31 beurten tegen Peter van Asten. Alleen Jan Plasmeijer pakte de winst en
12 punten tegen Harry van Lith. Harago 33 en Aalsmeer 27 punten. Wim
Besselse en zijn C1 team waren op
bezoek bij BV De Plas. Wim Besselse speelde tegen Jan v/d Vaart en zij
maakten er een korte partij van. In 10
beurten won Jan v/d Vaart met 146
caramboles tegen de 111 van Wim
Besselse. Rob ten Brink maakte zijn
104 caramboles in 16 beurten, Ton
Kooiman (De Plas 34) kwam 30 caramboles te kort. Ton Bocxe deed
het dunnetjes over en pakte in 29
beurten 12 punten tegen Dick Bloot
en had een tekort van 23 caramboles. Aalsmeer 30 en De Plas 25 punten. Het team van Hans Spaargaren
moest het thuis opnemen tegen De
Plas 70. Teun Verkaik verloor in 17
beurten van Gerrit Kalshoven. Paul
v/d Aar miste op 2 caramboles (65)
de remise en verloor van Hans van
Capel met 76 caramboles. Hennie
Karssen stond tegen over Siem van
Capel (broer van) en verloor in 24
beurten. Aalsmeer 23 en De Plas 36
punten. Team Henk v/d Sluis speelde tegen Harago 55. Jan Ganzevles
pakte zijn 12 punten tegen Nico Stuivenberg. Joost Dekker en Henk Vergeer deelden de punten, beide 11 in
42 beurten. Henk v/d Sluis nam het
op tegen Kitty Westerbos. Met Henk

weet je het nooit, maar nu wist Kitty
het wel en versloeg Henk in 27 beurten. Henk kon ze niet raken en niet in
zijn ritme komen. Het verschil in punten was niet groot, Aalsmeer 27 en
Harago 29 punten. Tijdens de dagcompetitie in het eigen verblijf aan
Roerdomplaan was het team van
Harry Batenburg dat moest spelen
tegen Rijnegom. Het was Henk Bos
die moeizaam op gang kwam tegen
Amy Brusee en had 22 beurten nodig om zijn 85 caramboles te maken.
Harry Batenburg had het ook zwaar
tegen Sjaak Vermeulen beide 50 caramboles en in 28 beurten was het
verlies voor Harry een feit. Dorus v/d
Voort en Henk v/d Sluis hielden elkaar wat beurten betreft in evenwicht; 31 en 32 beurten, beide speelde ver onder hun niveau. Ondanks
de vele beurten was de winst toch
voor de beide spelers;; Dorus won
van Henk Knol en Henk v/d Sluis won
van Theo de Vrind. Aalsmeer C 44
en Rijngom C 30 punten. De spelers
van team Heuzen waren vrijdag niet
te spreken over de gespeelde partijen; Arnold Heuzen had te veel beurten nodig en verloor van Arie Vrolijk. Wim Berghoef verloor weliswaar
van Adriaan Vrolijk en had aanzienlijk
minder beurten nodig dan zijn team
genoten. Wim Nederstigt en Fred Pol
verloren beide. Jacobswoude A 21
haalde dan ook de maximale aantal
48 punten. Aalsmeer B 11 34 punten.
Ook Wil Piet’s team deed goede zaken tegen BV De Plas. Wil Piet speelde een redelijke partij tegen Piet Sanders en won in 28 beurten. Katwijker
Piet de Ridder spelend voor Aalsmeer
maakte in 26 beurten remise tegen
Jan Baas en noteerden 11 punten.
Wijnand Knol moest zijn verlies nemen tegen Piet Verhoeff in 37 beurten. Flip Eskes had geen moeite met
Cees Hommenga; Flip had 24 beurten nodig om de winst vast te leggen en zetten 12 punten op de lijst.
Aalsmeer A 43 en De Plas 37 punten.

Zaterdagvoetbal, Eerste Klasse A

FC Aalsmeer kansloos in Ede

Sprookje ‘Nif,
naf, noef’ in
Poppentheater
Amstelveen
Poppentheater
Koekla komt naar Amstelveen met
een sprankelende 3+ voorstelling.
Een prachtige boom, drie aanbiddelijke handpop-biggetjes en een
gevaarlijke wolf zijn de ingrediënten van het klassieke verhaal over
de drie biggetjes die zo’n stevig huis
moeten bouwen, dat de wolf er niet
binnen kan.
Muziek, humor en spanning zorgen
voor de juiste sfeer in deze moderne
versie van het welbekende sprookje. Christina Boukova en Gilian Dierdorp vormen al jaren de artistieke

FIQAS Aalsmeer pakt
broodnodige punten

kern van Koekla. Christina is oorspronkelijk afkomstig uit Rusland
en dat zie je terug in de kleurrijke decors en haar manier van spelen. Alles is perfect en goed afgewerkt. Een verrukkelijke voorstelling
voor jong en oud. ‘Nif, Naf, Noef’,
is te zien in het Amstelveens Poppentheater op zaterdag 19 november om 15.30 uur en op zondag 20
november om 10.30 uur. Toegangsprijs: 8 euro. Reserveren kan via
020-6450439; info@amstelveenspoppentheater.nl of via www.amstelveenspoppentheater.nl

Aalsmeer - De verste uitwedstrijd
heeft Zaterdag 1 geen punten opgeleverd. Hoe jammer ook, maar terecht. De formatie van Cor van Garderen verloor in Ede met 3-1 van
DTS. Het zag er na een minuut of 5
nog wel aardig uit voor Zaterdag 1.
Epi Kraemer draaide zich handig vrij
en haalde verwoestend uit. Zijn pegel verdween prachtig in de winkelhaak. Daarna schrok de thuisploeg
wakker en hanteerde de zesde versnelling. Zaterdag 1 werd kort gezet en voetballend wisten de mannen uit Aalsmeer zich geen raad
meer. Geen bal kwam meer aan en
de ploeg liep alleen nog maar achter de feiten aan. De 1-1 bij rust was
een schrale afspiegeling. Mike Molenaar schoof na een half uur de
gelijkmaker langs Giovanni Santangelo. Na rust eenzelfde verhaal.
DTS kon middels twee ongelukkige handsballen in het strafschopgebied via twee strafschoppen uitlo-

pen naar een beslissende 3-1 voorsprong. Beide keren velde Mike Molenaar het vonnis. Zijn derde van de
middag. Na de 3-1 was het gedaan
met de wedstrijd. Fernando Pique
kreeg nog een kans op de aansluitingstreffer maar hij stuitte op de
DTS-goalie. Voor het overige was
het allemaal veel te matig wat Zaterdag 1 liet zien. De beleving was
achtergelaten in Aalsmeer en het
zelfvertrouwen ontbrak. Zeer spijtig.
Op deze manier wordt het nog een
hels karwei om zich uit de degradatiezone te spelen. De verschillen zijn
klein onderin, maar zaak is om op de
juiste momenten wel punten bijeen
te schrapen.
Komende zaterdag 19 november
worden de bakens verzet naar de
districtsbeker. Dan mag Zaterdag
1 op bezoek bij zondag derdeklasser ASV Arsenal. De wedstrijd begint om 17.00 uur.
Arno Maarse

Koppelkaarten
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 18
november is er weer koppelkaarten bij buurtvereniging Hornmeer.
Iedereen is van harte welkom. Voor
een kaartmaat kan gezorgd worden. Aanvang 20.00 uur, zaal open
vanaf 19.30 uur voor koffie of thee
en inschrijving. Het klaverjassen op
11 november is gewonnen door Wil
ter Horst met 5698 punten, op twee
Marja van Schip met 5221 punten en op drie is Paul Schouten geeindigd met 5212 punten. De poedelprijs was voor Krijn Verhoef met
3612 punten.
Kwartmarathon
Op zaterdag 19 november organiseert de buurtvereniging weer
een kwart marathon klaverjaswedstrijd. De aanvangstijd is 10.00 uur.
De kosten zijn 10 euro, hier is een
lunch bij inbegrepen. Zaal open om
09.30 uur. Adres: buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 3.

Marry wint bij
Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis
van 13.30 tot 16.30 uur. Belangstelling? Liefhebbers van klaverjassen
of jokeren zijn van harte welkom.
Op donderdag 10 november is het
klaverjassen gewonnen door Marry Akse met 5291 punten, op twee
is Bets Romkema met 4860 punten geëindigd en op drie Wim Buskermolen Pzn. met 4850 punten. Bij
het jokeren was de hoogste eer voor
Bets Teunen met 110 punten, gevolgd door Gerard de Wit met 159
punten en Hennie de Wit met 233
punten. Voor inlichtingen: Mevrouw
R. Pothuizen, tel. 0297 340776.

Vanavond: bekerwedstrijd
In de eerste ronde van het NHV bekertoernooi spelen de mannen van
FIQAS Aalsmeer 3 vanavond, donderdag 17 november, thuis in de
Bloemhof tegen Havas. De wedstrijd
begint om 20.00 uur en de toegang
(ook voor leden) is 2,50 euro.
Zondag: FIQAS 2 thuis
Op zondag 20 november komen de
mannen van FIQAS Aalsmeer 2 in
actie in de Bloemhof. De reserves,
die dit seizoen uitkomen in de nationale eredivisie, treden om 15.00
uur aan tegen Handbal Venlo/Swift
2000, de nummer zeven in de eredivisie. FIQAS 2 staat zelf op de vierde plaats, dus het belooft spannend
te worden!

ZABO ronde 4 in
Proosdijhal
Kudelstaart - De ZABO zaalvoetbalcompetitie wordt zaterdag 19
november voortgezet met de vierde speelronde. Het programma
in de Proosdijhal aan de Edisonstraat begint om 19.00 uur met Polonia Aalsmeer tegen Atlas Lions.
Om 19.45 uur LEMO tegen IBH
Aalsmeer. Om 20.30 uur Sportcafé
de Midi’s tegen Amsec Piller en om
21.15 uur Met & Co tegen Koning
Nieuwendijk. De toegang is gratis,
publiek is welkom.
Stand vooraf: Sportcafé de Midi’s
3-9, Polonia Aalsmeer 3-7, Koning
Nieuwendijk 3-6, Met & Co 3-6,
Amsec Piller 3-3, Atlas Lions 3-3,
IBH Aalsmeer 3-1, LEMO 3-0.

Elsina van Schie
wint sjoelavond
Aalsmeer - De competitie-avond
op 10 november bij Sjoelclub Rijsenhout is prima verlopen. In de hoofdklasse ging de winst naar Thomas
van Brakel, gevolgd door Riet Schijf
en Arnold van der Linden op twee
en drie. In de A-klasse is Ellie Lanser eerste geworden, op plaats twee
Elisa Arendse en als derde Gert
Lanser. De B-klasse is gewonnen
door Jan Joore, als tweede Martje
Baardse en als derde Plonie Verdel.
Ans Borawitz was oppermachtig in
klasse C, met op plaats twee Femmy
Korte en als derde nieuwkomer Elsina van Schie. De volgende competitie-avond is donderdag 24 november in dorpshuis de Reede aan de
Schouwstraat. Aanvang is 19.30 uur.

28 Nieuwe Meerbode

• 17 november 2016

Ringvaartloop: Doe mee!

RKDES Handbal 40 jaar!

Aalsmeer - Op zondag 27 november organiseert Atletiekvereniging
Aalsmeer in samenwerking met
Fit4Run de jaarlijkse Ringvaartloop.
De hoofdafstand is 10 Engelse Mijl:
exact 16,1 kilometer. De start is om
11.00 uur op de atletiekbaan aan de
Sportlaan 43. Dit jaar meegedaan
aan de Dam tot Damloop? Dan is dit
een uitstekende kans om deze prestatie op deze afstand te verbeteren!
Voor wie de voorkeur geeft aan een
kortere afstand is er ook een 5 en
een 10 kilometer (start om 11.10
uur) en voor de kinderen is er een
kidsrun. Voor de kinderen van 5 tot
en met 8 jaar is er om 10.30 uur een
800 meter loop en voor de kinderen van 9 tot en met 12 jaar is er om
10.45 uur een 1200 meter loop.

Kudelstaart - In 1976 werd er aan
RKDES, dé voetbalvereniging uit
Kudelstaart, door een aantal enthousiaste mensen uit de handbalwereld een handbal afdeling toegevoegd. Eerste teams werden gevormd en men startte met de trainingen en later de competitiewedstrijden, op één van de voetbalvelden aan de Bilderdammerweg. Er
werd gestart met een damesteam,
maar al snel volgde ook de jeugd
en was de afdeling handbal binnen
RKDES geboren. De trainingen voor
de zaalcompetitie werden gegeven in het gymnastieklokaal van de
oude Katholieke school aan de Kudelstaartseweg en de wedstrijden
werden gespeeld in de Bloemhof,
later in de Proosdijhal. Deze hal is
nog steeds de wedstrijdhal voor het
binnenseizoen van RKDES handbal.
In 1978 verhuisde de hele vereniging naar een nieuw sportcomplex
aan de Mijnsherenweg. Hier speelden men eerst op gras, later op verharde velden. Het fanatieke handbalspel werd ook ontdekt door de
heren en zo ontstonden er twee herenteams. In 2002 verhuisde de vereniging naar het prachtige nieuwe
complex ‘Calslagen’. Naast de vele voetbal (kunstgras)velden van de
voetbalvereniging speelt men hier
met veel plezier de buitenwedstrijden op het onlangs vernieuwde verharde veld.

Op alle afstanden zijn er prijzen beschikbaar gesteld door Fit4Run voor
de nummers 1, 2 en 3. Na afloop
krijgen alle deelnemers een herinnering aan de loop mee.
Schrijf snel in via www.inschrijven.
nl. Voorinschrijven kan tot en met
vrijdag 25 november. De organisatie
wordt enorm geholpen door voorinschrijvingen. Op de dag zelf hoeven de deelnemers alleen nog maar
het startnummer op te halen. Neem
hiervoor wel de bevestiging mee die
je per e-mail ontvangen is. Na-inschrijven kan natuurlijk ook. Dit kan
in de kantine van Atletiekvereniging Aalsmeer en is mogelijk tot 20
minuten voor aanvang van een afstand. Meer informatie op www.
avaalsmeer.nl.

Voetbal zondag

RKDES vergeet koppositie
te pakken tegen ASW
Kudelstaart - RKDES is er afgelopen zondag niet in geslaagd om de
koppositie te pakken ondanks het
prima spel en de vele kansen die
de Kudelstaarters wisten te creëren
kwamen ze tegen ASW niet verder
dan een gelijkspel: 2-2. RKDES blijft
op 1 punt van de koploper.
Het was een prima wedstrijd voor
beide partijen, het talrijke publiek
moet hebben genoten van deze
wedstrijd. Beide ploegen wilden laten zien dat zij in de top van deze
klasse thuis horen en zo ontspon er
een zeer aantrekkelijke wedstrijd.
De Kudelstaartse formatie kreeg de
eerste en beste kansen. Zo mikte
Indy van Koert iets te hoog bij een
afgeslagen corner en Maarten van
Putten, die weer op de rechtsbuitenplaats de voorkeur kreeg boven
Rutger Spaargaren, schoot maar rakelings voorlangs. Na een goed half
uur was het Rick Verkuil die tot twee
keer toe met een steekbal Lars Winters voor de keeper zette, maar zijn
inzet kon nog net gekeerd worden
door de uitstekende ASW keeper.
En de tweede keer schoot Lars Winters op de paal. Een handsbal van
een ASW speler werd door de goed
leidende scheidsrechter Van Katwijk
terecht afgewimpeld. Een schot van
de uitstekend spelende Gijs Lentjes werd door de keeper gepareerd,
maar vlak voor rust kwam de Afas/
Nieuwendijk brigade toch verdiend
op voorsprong. Een corner viel bij
de eerste paal en het was Maarten van Putten die van dichtbij via
de paal binnen knalde. Verdiende
voorsprong voor de plaatselijke FC
bij rust. De eerste 20 minuten van
de tweede helft waren niet de beste van de Kudelstaarters. ASW was
in deze fase feller. Nadat Rick Verkuil nog een uitstekende kans had
laten liggen, hij kopte naast, kwam
ASW geheel onverwacht op gelijke
hoogte. Een hoge voorzet van rechts
werd op een vreemde manier bij de
tweede paal terug gelegd waar de
spits geheel vrij de bal kon binnen
lopen: 1-1. RKDES was weer bij de

les en met meer beleving werd ASW
bestreden, zodat er een prachtige
wedstrijd op de mat werd gelegd
met van beide kanten veel beleving.
Maar dan moet het qua kansen ook
wel een beetje mee zitten. Echter de
bal wilde er in eerste instantie maar
niet in. Tot de 73 minuut, het was de
net ingevallen Mano van Veen die
Rutger Spaargaren de diepte instuurde en hij schoot de bal strak
voor waar de inkomende Indy van
Koert de bal binnen kon schieten:
2-1. Lang kon de Afas/Nieuwendijk
niet van de voorsprong genieten,
want nog geen minuut later stond
de 2-2 alweer op het bord. Een onschuldige voorzet van links zo leek
het, maar het was Roy Endhoven die
uitgleed en de bal rolde zomaar voor
de spits en die schoot de bal in het
lege doel tot ontzetting van iedereen met een rood/zwart hart. RKDES probeerde het nog wel en zette
in de laatste fase van deze wedstrijd
nog alles op alles om de overwinning toch nog over de streep te trekken. De grootste kans hierop kwam
nog van Roy Endhoven die zijn rush
met een harde knal afrondde, maar
de keeper van ASW wist wederom
van geen wijken. Rick Verkuil werd
alleen voor de keeper ten onrechte afgevlagd door de grensrechter
van ASW.
Ondanks de prima wedstrijd van
RKDES droop na het laatste fluitsignaal de teleurstelling van de gezichten af, maar als de spelers elke wedstrijd op kunnen brengen wat het
publiek deze zondag gezien heeft,
komt het eind van het seizoen allemaal dik in orde. Het publiek heeft
genoten en beloonde de spelers
met een welverdiend applaus, ook
die van ASW want ook zij lieten een
goede wedstrijd achter op sportpark
Calslagen.
Over twee weken gaat RKDES naar
Leiden om het op te nemen tegen
de Leidsche Boys.
Eppo
Foto: www.kicksfotos.nl

Voetbal zondag

FC Aalsmeer in de lift na
winst op Stompwijk
Aalsmeer - De FC Aalsmeer zondag zit in de lift. Nu na de overwinning met 3-1 op Stompwijk is de
ploeg van trainer Marco Bragonge weer een plaats gestegen. En
er is nog een wedstrijd in te halen.

De wedstrijd van afgelopen zondag
begon goed. Het was Elia el Hadj
die de kwaliteiten van doelman Jason van der Voort uitprobeerde,
maar de inzet werd vakkundig gestopt. Even later was het wel raak.

Succesvolle rayonwedstrijd

Vijftien medailles voor
turnsters SV Omnia
Aalsmeer - Op zondag 13 november namen 36 turnsters van SV Omnia 2000 deel aan de eerste voorwedstrijd van het rayon Amsterdam in de Sportexperiencehal in
Amsterdam-Sloten onder leiding
van Anneke Nap, Gerda Kockelkorn en Charon Spring in ’t Veld.
Trainster Mariët Tas was de gehele dag jurylid. Geen ideale situatie omdat er dan minder trainsters
zijn. Michel de Rond da Silva Futre,
vader van één van de Omnia-turnsters had net de jurycursus gedaan
en heeft de eerste twee wedstrijden
bij de Brug gejureerd. Op de woensdag ervoor had hij op de training
nog geoefend met jureren en bij de
eerste wedstrijd kreeg hij hulp van
een zeer ervaren jurylid. Michel begon de wedstrijddag net zo zenuwachtig als de turnsters, maar gaandeweg is hij heel enthousiast geworden! Hopelijk volgen er nu meer
ouders of andere belangstellenden,
die de jurycursus gaan volgen. Want
per 10 turnsters moet er 1 jurylid geleverd worden. Een wedstrijddag met 36 turnsters had SV Omnia
nog nooit gehad. Een record dus. In
de categorie instap D2 stonden er
zelfs vier meisjes van SV Omnia op
het erepodium! Op de eerste plaats
eindigde Alisa Kockelkorn in een
veld van 22 turnsters. Op de tweede plaats kwam Ranya Hnassay en
Amy Raadschelders mocht voor de
derde plaats de bronzen medaille in
ontvangst nemen. De vierde plaats
werd ook bekroond met een medaille en deze ging naar Alicia den
Ouden. Alisa Kockelkorn turnt al
een jaar, maar de andere drie meisjes debuteerden op deze wedstrijd.
Overige debutanten van SV Omnia
in deze categorie waren: Lynn van
Kuik (16e), Sam Rosa Voorn (15e),
Fabienne Laven(13e), Noa Verbeek
(10e), Lynn van de Neut (9e), Suus
Clemens (8e), Sophie Does (7e). In
de categorie pupil 1 D2 won Fabienne Homma een medaille met de 5e
plaats. Een mooie prestatie in een
deelnemersveld van 32 turnsters.
Sanne Klein viel net naast de prijzen

met een 6e plaats. Noa Smits werd
8e, Nada Hnassay, die debuteerde,
werd 9e en Riva Smits eindigde op
de 10e plaats. In de categorie pupil
2 D2 turnde Esmée Rolden, die op
de 18e plaats kwam van de 33 deelneemsters. In de categorie jeugd 1
D2 won Jet van Kooten in een veld
van 21 turnsters de zilveren medaille voor de 2e plaats, Fenna Voorn
een medaille voor de 4e plaats en
Britt Beelen een medaille voor de
5e plaats. Tessa van den Haak werd
7e en Maud Sanders 9e. Bij de keuze-oefenstof eindigde bij de Jeugd
in de 5e divisie Fleur Snoek op de
2e plaats en Guylaine Piet op de 4e
plaats, waarvoor zij ook een medaille kreeg. In de categorie junioren 4e divisie turnden Anouk Caarls
(7e),Isa Verzeilberg (9e) en Shania
Bleeker (10e) In de categorie Junioren 5e divisie won Danielle Lohuis
in een veld van 12 turnsters een zilveren medaille en Shanna Dernison kreeg een medaille voor de 4e
plaats. Elaine van Bakel turnde als
debutant op deze wedstrijd en werd
6e. In de categorie senioren 4e divisie turnde Jasmin Aileen. Jasmin
had evenals Anouk Caarls bij de junioren pas in oktober te horen gekregen van de KNGU dat ze moest
promoveren naar de 4e divisie. Ze
behaalde een mooie 7e plaats. In de
categorie senioren 5e divisie eindigde Nilou Spring in ’t Veld op de 2e
plaats, Kirsten Kniep op de derde
plaats en Tanya Karoui, die na een
aantal jaren gestopt te zijn met turnen weer terug is, en bij deze wedstrijd een medaille won voor de 4e
plaats. Anouk Straathof werd 9e en
Veerle de Jong eindigde op de 10e
plaats. Helaas verliep de organisatie
niet helemaal vlekkeloos. De wedstrijden liepen allemaal uit en de uitslagen konden niet ter plaatse geprint worden. Heel jammer als turnsters na hun wedstrijd niet kunnen
horen welke plaats ze behaald hebben. In ieder geval kan SV Omnia
2000 terugkijken op een geslaagde
wedstrijd. Van de 36 Omnia-turnsters behaalden er 15 een medaille!

Handbal jongste jeugd
In april 2013 zijn Cindy Langelaan
en Claudia van Eijk, fanatiek oud
handbal speelsters, gestart met het
opzetten en trainen van een tweetal F-teams. Het enthousiasme binnen de jongste jeugd groeit, mede
door de fantastische prestaties van
het Olympische Handbalteam afgelopen zomer. Inmiddels staat er een
ontzettend goed (gemengd) E-team
en heeft RKDES daarnaast ook voor

Gilbert wint finale op
niveau 2 bij Poel’s Eye

Aalsmeer - In de strijd om het kampioenschap heeft Bloemenlust 1 een
reuzenstap gezet tegen de nummer
twee: Het Nootwheer 13. In Purmerend werd geflatteerd met 1-9 gewonnen. Anders dan de uitslag doet
vermoeden waren diverse partijen zeer spannend en werden pas
in een beslissende vijfde game beslist. Drie maal zelfs met 11-13. Dat
begon al met de eerste wedstrijd
die Bart Spaargaren voor de poorten van de hel wegsleepte (11-13,
12-10, 7-11, 11-9, 11-13). Ook zijn
tweede partij besliste Bart met 1113 in de vijfde game en zijn derde overwinning ging in vier games
(maar wel weer met 11-13). Ook Ed
Couwenberg won twee keer in de
maximale vijf games, waarvan een
met 11-13, en één partij trok hij al in
de vierde game naar zich toe. Johan
Berk was sneller klaar en won twee
keer in drie games. Maar hij moest
wel, ook in drie games, de enige nederlaag van de avond incasseren en
tevens zijn eerste van het seizoen.
In het dubbelspel was de winst vrij
overtuigend voor Bart en Johan.
Met nog drie wedstrijden te gaan
kan Bloemenlust 1 volgende week

bij winst het kampioenschap al vieren. Bloemenlust 2 boekte een 7-3
thuiszege op Heemskerk 2. Waar
normaal Danny Knol goed is voor
de meeste punten wist hij nu maar
één keer te zegevieren. Man of the
match was deze keer Horst Krassen
met drie overwinningen. Peter Velleman was goed voor twee zeges
en het zevende punt werd gescoord
door winst van Danny en Peter in
het dubbelspel. Met deze overwinning neemt Bloemenlust 2 de derde
plaats over van Heemskerk.
Net als eerder in Zaandam was
Bloemenlust 3 in de Bloemhof
met 6-4 te sterk voor ZTTC 10. Jan
Spaargaren bleef ongeslagen met
drie overwinningen en Frans Ravesteijn boekte twee zeges. Samen
wonnen Jan en Frans ook het dubbelspel. Irene Gerritsma kon helaas
niet tot winst komen, hoewel ze er
in haar laatste wedstrijd erg dicht bij
was. Na een 0-2 achterstand knokt
ze zich terug en dwong een beslissende vijfde game af, maar deze
ging helaas met 8-11 verloren.
In de DUO-competitie was HBC in
Heemstede met 5-0 veel te sterk
voor Willem Visser en Dirk Piet.

Het was weer Elias el Hadj die een
voorzet vanaf rechts vakkundig afrondde en de doelman het nakijken
gaf: 1-0. Even later was het Jeroen
Ezink die nummer twee voor zijn rekening wilde nemen, maar scheidsrechter Kuipers had buitenspel geconstateerd. Stompwijk probeerde
er van alles aan om de achterstand
teniet te doen. Vooral Nick Ammerlaan zorgde voor de nodige onrust
in de FC Aalsmeer gelederen. Jammer was het voor Jeroen Ezink dat
hij geheel vrijstaand te weinig in

het spel betrokken werd. Vijf minuten voor rust waren er twee uitgelezen kansen voor de FC Aalsmeer.
Eerst was het Ezink die een niet te
missen kans kreeg, even later gevolgd door Dani Calmez die de 2-0
op zijn schoen had. Jammer genoeg
beiden kansen zonder resultaat.
Dat had Stompwijk wel. Vlak voor
de rust was er een foutje in de FC
Aalsmeer verdediging voor nodig.
Een van de verdedigers verspeelde
de bal en hiervan werd door Nick
Ammerlaan van Stompwijk slim ge-

bruik gemaakt. Hij wist doelman Jeremain Veldman te passeren en de
stand op 1-1 te brengen, wat ook
de ruststand was. De tweede helft
gaf gelijk diverse kansen voor de
thuisploeg. Eerst was het Richard
de Vries, die het probeerde met een
afstandsschot, en ook Elias el Hadj
probeerde het, maar beide keren
was het de doelman van Stompwijk
die succes in de weg stond. Er ontstond een op en neergaande wedstrijd, waarin FC Aalsmeer de betere
kansen kreeg. En dat resulteerde in

Bloemenlust 1 dicht bij
kampioenschap

Sportieve feestavond
Op zaterdag 26 november viert de
vereniging RKDES Handbal uit Kudelstaart haar inmiddels 40-jarige bestaan in de Proosdijhal te Kudelstaart. Van 18.30 tot 20.00 uur
speelt de jongste jeugd (E+F) een
ouder-kind toernooi. Tijdens dit
toernooi worden de diverse jeugdleden tezamen met hun vader/moeder of een andere volwassene introducé in teams ingedeeld en worden er korte wedstrijdjes gespeeld.
Vanaf 20.00 uur kunnen de oudere
jeugd, senioren en oud-leden in gemixte teams hun kennis op het gebied van handbal en RKDES laten
zien tijdens een heuse Pubquiz.
Een ieder die geïnteresseerd is in de
sport en de gezelligheid van de vereniging wil proeven is deze avond
welkom in de Proosdijhal, Edisonstraat 6. Bezoek voor meer informatie over de vereniging of een proefles de website www.rkdes.nl of
stuur een mail naar rkdes@handbal.nl

Vrijdag weer darten in Dorpshuis

Kudelstaart - De vierde speelavond van de dartclub Poel’s Eye in
het Dorpshuis van Kudelstaart werd
gewonnen door Wouter Rietveld,
die pas geleden ook de Kudelstaart
Open won. Net als toen werd William Hunitetu tweede. Het tweede niveau werd gewonnen door Gilbert
van Eijk. Moreno Blom werd tweede én had voor de tweede keer op
rij de hoogste uitgooi van de avond,
dit keer met een mooie 127 finish.
Het was de vijfde keer (in 249 speelavonden) dat iemand twee speelavonden op rij de hoogste uitgooi
had. William Hunitetu, Danny Zorn,
Floor van Zanten en Peter van de
Laarse gingen in het verleden Moreno voor. Een andere jeugdige speler, Giovanni Raineri, was ook goed
bezig. Hij bereikte, na een knappe
overwinning in de halve finale op
topper Ronald Baars, de finale. Giovanni stond weliswaar al twee keer
eerder in een finale, maar dat was
het vierde niveau. Deze finale was
dus een niveau hoger, en dat was te
merken aan de tegenstander, want
dat was topper Martin Bax. Martin
zou uiteindelijk inderdaad, voor de
tweede keer dit seizoen, het derde
niveau winnen. Voor Martin was het
zijn negende overwinning ooit, keurig verdeeld over het tweede, derde en vierde niveau (elk drie keer).
Ook in het vierde niveau deed een
darter ‘onverwachts’ van zich spreken. Yuri van Beringel was pas voor
de achtste keer ooit aanwezig, maar
ging zienderogen steeds beter darten. Dit resulteerde deze avond in
zijn eerste finale plaats ooit. Maar

Tafeltenniscompetitie

het eerst een volledig E-jongensteam! Nieuwe aanwas zorgt er voor
dat de F-teams ook dit seizoen weer
zijn aangevuld. De twee F-teams
kunnen het spel, dat hen in de trainingen spelenderwijs wordt bijgebracht, eens per maand in toernooitjes speciaal voor de jongsten met
elkaar gaan spelen.
De afdeling handbal is trots op het
grote aantal vrijwilligers en de sponsoren die het tot op de dag van vandaag elk jaar weer mogelijk maakt
dat de vele (jeugd)leden het handbalspel kunnen spelen en de vereniging kan groeien. Door hun enthousiasme en inzet bestaat RKDES
Handbal nu uit 4 seniorenteams en
6 jeugdteams en maken zij mogelijke nieuwe leden enthousiast voor
deze mooie en dynamische tak van
sport.

ook in het vierde niveau wist de underdog uiteindelijk niet te stunten in
de finale, want het was Robert Cools
die er met de overwinning vandoor
ging. Het was voor Robert de vierde
overwinning ooit (de vorige was tegen Giovanni).
Op de website www.poelseye.nl. is
allerlei informatie over de dartclub
Poel’s Eye terug te vinden. De volgende speelavond is morgen, vrijdag 18 november, met hopelijk veel
nieuwe dart liefhebbers. Jong, oud,
man en of vrouw, iedereen is welkom in het Dorpshuis. Vier nieuwe
ronden, vier nieuwe kansen. De inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost vier euro en de minimum
leeftijd is 15 jaar. De Poel’s Eye heeft
een zogenaamd open deuren beleid; lidmaatschap of van te voren
opgeven is niet nodig.

de zestigste minuut in de 2-1 voorsprong door een sublieme goal van
Barry Spring in ‘t Veld. Nu ging ook
de conditie een woordje meespelen,
FC Aalsmeer bleek hierin de betere
te zijn. Het was weer Barry Spring in
‘t Veld die in de zeventigste minuut
de stand op 3-1 bracht. Lennart
Eberharter probeerde de 4-1 nog op
het bord te krijgen, maar de doelman van Stompwijk vond de 3-1 wel
genoeg. Komende zondag de inhaal
wedstrijd tegen ASC.
Theo Nagtegaal.

Gilbert, winnaar van het tweede niveau tijdens het darten bij Poel’s Eye.
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Hockeyvereniging Qui Vive

RKDES JO 10-4 ontdekt
grasvelden in grote stad
Kudelstaart - Het was weer een
enerverend weekeinde voor de enthousiaste voetbalmannetjes van
RKDES JO 10-4 uit Kudelstaart. Niet
om de laatste plaats vanwege al het
lekkers dat verzameld was tijdens
Sint Maarten op de vrijdagavond.
Ook de aankomst van de Goedheiligman in het land gaf het weekeinde een feestelijk tintje. Maar het
hoogtepunt was ongetwijfeld de uitwedstrijd tegen AFC, hetgeen een
reis naar de grote stad betekende. De autoruiten moesten in alle vroegte ontdaan worden van een
laagje ijs en het warmte houdend
thermo-ondergoed zat in de voetbaltassen gestopt. Koning Winter
was heel voorzichtig om een hoekje
komen kijken in ons land.
Voordelen van Kudelstaart
Eenmaal aangekomen bij de nostalgische Amsterdamse club was het
een hele kunst een parkeerplekje
te vinden. De ruime parkeerplaats
bij het vertrouwde thuishonk in de
polder werd meer dan ooit gewaardeerd! Sommige uit het team hadden bij gebrek aan een plek een alternatieve warming-up in de vorm
van een ferme stadswandeling om
niet te laat het komen, vanaf de auto
die 3 kilometer verder bij een veel te
dure parkeerpaal stond uit te rusten.
De eerste BN-ers werden gespot,
hoewel de moeders daar drukker
over waren dan de tien voetballers.
Ook werden de ogen uitgekeken
naar de serieuze voorbereidingen
van de ‘grote mensen teams’ waar
opdrukken bij hoorde. Een van de
coaches probeerde dit in de kleedkamer ook in te zetten als afstraffing voor diegene die te veel decibel
geluid produceerde, maar dit werkte eerder averechts. Hilariteit was er
vlak na de aftrap toen de coaches
verhaal gingen halen bij de Amsterdammers waarom het ene doel eens

zo groot was dan het andere doel?
Een beetje vreemd. Een wissel van
doelen zat er à la minute niet in, RKDES kreeg het voordeel van de twijfel en mocht de hele wedstrijd in het
minst grote doel proberen de ballen
tegen te houden.
Voordelen van hoger in rang
Andere opvallendheden waren er na
afloop, zoals de afzetting in de kantine die het onderscheid weergaf
tussen het ‘gewone’ volk en diegene die net iets hoger in de ranglijst
geplaatst zijn en blijkbaar daardoor
wat meer luxe en comfort verdienen.
De groep uit Kudelstaart bleef dan
ook keurig binnen het lijntje. Ook
bij de douches zal dat onderscheid
gemaakt worden. Althans, aangenomen wordt dat niet aan dat elke club van formaat die op bezoek
komt bij AFC in de separate - ietwat armoedig ogende - douches ver
weg van de kleedkamer het zweet
en graspollen van zich af kan spoelen. Die middag stond er vast een
belangrijke pot voetbal op het programma gezien de camera’s die opgesteld werden en fotograven die
heen en weer liepen. De mannen
van de JO 10-4 zien zo’n toekomst
ook wel voor zich! RKDES in de eredivisie, ze gaan er hun stinkende
best voor doen!
Warme chocomelk
Het was in meerdere opzichten een
enerverende voetbalochtend! O ja,
iets meer weten over de wedstrijd
zelf? Kort dan: De jongens hebben
gevochten voor wat ze waard waren! Het ene doelpunt dat RKDES
fraai in het grote net van de tegenstander wist te scoren, was goed
voor een heerlijk glas warme chocomelk als beloning. Verder alle credits voor de behendigheid van de
heertjes van AFC, de meeste goals
waren voor hen...

Jeugdatletiek

Sophie wint knap eerste
indoorwedstrijd
Aalsmeer - Op zaterdag 12 november vond in Utrecht de Herfstindoor plaats georganiseerd door
Hellas. Terwijl het buiten vroor kwamen om 9 uur de eerste pupillen van
AVA Aalsmeer aan in sportcentrum
de Galgenwaard. De wedstrijd (een
driekamp voor pupillen) begon om
10.00 uur voor de pupillen en vanaf 12.30 uur werd er gestart met de
losse onderdelen voor de junioren.
Bij de jongens pupillen C werd Ryan Waasdorp tweede bij het Vortexwerpen en uiteindelijk zesde in het
eindklassement. Bij de meisjes B
pupillen stonden Sophie Lucas, Lisa de Vries en Jennifer Griekspoor
aan de start. Jennifer kon helaas
niet de hele wedstrijd meedoen en
heeft alleen meegedaan met hoogspringen. Alle meisjes haalden persoonlijke records bij het kogelstoten, hoogspringen en de 50 meter sprint. Sophie liep op de 50 meter sprint zelfs een nieuw clubrecord van 8.29 seconde en Sophie en
Jennifer evenaarden het clubrecord
bij het hoogspringen (95 centimeter). Hiermee won Sophie de wedstrijd en werd Lisa heel knap zesde.
Bij de jongens pupillen A1 startten
Justin Alewijnse en Steven Waasdorp. Justin werd na drie goede onderdelen en een persoonlijk record
op de 60 meter sprint zestiende.
Steven stootte een persoonlijk record van 6.08 meter bij het kogelstoten en werd tiende. Voor Fleur
Zethof was het haar eerste echte
atletiek wedstrijd. Ze heeft het super gedaan, met natuurlijk persoonlijke records op alle onderdelen. Bij
het hoogspringen sprong ze in haar
eerste wedstrijd zelfs naar 1.00 meter. In het eindklassement eindige
ze als negende. Bij de jongens pupillen A2 startte Colin Alewijnse. Bij
het verspringen sprong hij naar een
persoonlijk record van 3.75 meter,

waardoor hij uiteindelijk in het eindklassement als twaalfde eindigde.
In de middag was het de beurt aan
de junioren. Micky Bek (meisjes junioren C2) deed mee aan twee onderdelen. Op de 60 meter sprint
werd ze zestiende en bij het kogelstoten met een stoot naar 9.01 meter heel knap negende. Op beide
onderdelen betekende dat een persoonlijk record. Lotte Zethof (meisjes junioren C1) deed mee aan de
60 meter horden en werd met een
nieuw persoonlijk record heel knap
dertiende. Bij de meisjes junioren
D1 startten Roanna Geleijn en Gwen
Alewijnse. Roanna werd zowel op
de 60 meter horden (persoonlijk record) als bij het kogelstoten dertiende. Gwen werd op de 60 meter
sprint heel knap achtste en miste op
0.2 seconden de finale. Milan Biesheuvel tenslotte liep op de 60 meter
sprint een nieuw persoonlijk record
van 8.52 seconde waarmee hij dertiende werd. Een leuke ochtend en
middag in Utrecht met hele goede
resultaten van de pupillen en junioren van AVA Aalsmeer.

Sebastian van der Born, Sohrab Shirzad, Ruben van Vierzen, Yves Maurice
Vork en achter Davy Heysteeg.

Sophie Ammerlaan, Lauren Andelbeek, Annabel Brozius, Esmée Cornelisse, Yasmina Ellermeijer, Jacky de Groot, Madeleine Krook, Jada Mennens, Linde van der Meulen,
Juliette Poort, Lente Teerhuis, Circe
Troost, Kim Vlek en Senna de Winter, speelt in de herfstcompetitie in
de 4e klasse en staan nu vierde in
hun poule.
De meiden kijken uit naar de rest
van de herfstcompetitie en hebben
ook heel veel zin in de komende
zaalcompetitie.

Zwemmers van Oceanus
scherpen tijden aan
Aalsmeer - De complete Oceanus
zwemploeg reisde af naar het Hofbad in Den Haag voor ronde twee
van de competitie. De middag begon met de 4 x 100 meter vrije slag
Junioren. Yoni Joore, Jochem van
Zanten, Michael Masseurs en Luuk
Scheuer doken met 4.31,39 onder
de inschrijftijd. In het volgende programmanummer kwam Yves Maurice Vork, Vincent Moolhuijsen en
Ruben van Vierzen in actie op de
200 meter wisselslag. Tot zijn grote verbazing zag Yves Maurice een
pracht van een tijdsverbetering verschijnen. Vincent en Ruben finishten dicht bijeen, waarbij Ruben zijn
tijd met 5 seconde aanscherpte. Deze ronde was er een delegatie van
aangepast sporten bij die onder de
leiding van Gerda Stokkel en Laura
Verdegaal hun bijdrage leverde. Anya Dekker, Liza Kempen, Puck Teunissen kwamen tegelijk met Laura
Staal in actie op de 200 meter vrije
slag, waarbij Laura haar tijd aanscherpte, evenals Annette de Visser die haar tijd ook flink verbeterde. Daan Sommeling, Sebastian vdan der Born, Sohrab Shirzad
en Davy Heysteeg kwamen op dezelfde afstand in actie waarbij Daan
een fenomenale 2.10,63 noteerde en
Sohrab zwom een 2.07,86. Ook Davy wist iets van zijn tijd af te knabbelen. Sayenne Oudejans wist haar
tijd supergoed te verbeteren op de
100 meter. Beau van Dommelen was
uiterst tevreden met een persoonlijk
record van 2 seconden. Rachelle de
Meij dook net iets boven haar tijd en
Oliva wist er nipt iets vanaf te halen.
De vlinderslag leverde mooie tijden
op voor Michael Masseurs die er
maar liefst 12 seconde vanaf haalde.
Ook Yoni ramde op brute bracht een
1.15,21 uit en Luuk hupte naar een
1.18,88, Laura was de enige dame
die in actie kwam en ze knokte zich
naar een mooie tijd. Anouk Hilgers
zwom solide naar een 2.37,40 op de
200 rug en dat betekende een mooie
verbetering van haar tijd. Aage Vermeeren en Yves Maurice verdedigden de Oceanus eer op de 50 meter
schoolslag. Daarna Liam Breebaart,

Jort Kemp en Jochem van Zanten
op het koningsnummer. Het bracht
Liam een persoonlijk record. De Junioren meiden kwamen met maar
liefst negen dames in actie bij de
200 wissel. Het werd heel succesvol
voor: Madelief Blesgraaf, Nina Bellaart, Femme Bol, Naomi Visser en
Romee Veldt. Ruben had zijn zinnen
gezet op onder de minuut op de 100
meter vlinder, het lukte helaas niet.
Aage en Vincent hadden beloofd er
een mooie race van te maken en die
belofte maakten ze waar. Puck, Liza
en Anya zagen hun schoolslag tijd
helaas niet verbeterd worden, daar
waar Daan en Sohrab hun tijden wel
lekker aanscherpten. Net als Sebastian, die het kaas niet van zijn brood
liet eten. Een bloedstollend spannende race tussen Anouk en Sam
Eveleens bij de vlinderslag. De dames lagen in een hele sterke serie
en ze gingen er vol voor wat Anouk
een pracht van een 1.16,36. Britt van
der Linden die last van haar rug had
wist haar tijd toch tot een 1.31,24
aan te scherpen. Verleden week zat
Ruben 4 tiende van het NJJK liet
af en hij had weer zijn zinnen erop gezet, maar helaas niet gehaald.
Voor Annette en Laura was de concurrentie echt een maatje te groot
op de 200 meter wisselslag solide
en ruim onder de vervangende tijd
sleepten ze de punten binnen. Het
koninginnennummer van de middag
100 meter vrije slag leverde mooie
tijden op voor: Madelief, Mila, Sayenne, Ebba Vonk, Chloe van Parera en Romee. Nog 4 estafette ploegen in actie eerst de heren 4 x 100
meter wisselslag met in Oceanus 1:
Ruben, Vincent, Sohrab en Daan in
4.24,61. Oceanus 2: Davy, Sebastian,
Aage en Yves Maurice in 4.42,87. De
mannen werden vierde en zesde. De
middag werd afgesloten met de dames 4 x 100 meter vrije slag. Oceanus 1: Naomi, Olivia, Sam en Anouk
in 4.34,57, vijfde plaats. Oceanus 2:
Rachelle, Annette, Laura en Beau in
4.41,50, zesde plaats. Al met al is er
gemiddeld gepresteerd. Wie weet
wat ronde 3 in februari de ploeg
gaat brengen.

Basketbalwedstrijd tegen Hoofddorp

Spannend, maar toch ‘dik’
verlies U14 BV Aalsmeer
Aalsmeer - De basketballers uit
Hoofddorp zijn altijd een tegenstander geweest om rekening mee te
houden. Ondanks het vroege tijdstip, zaterdagochtend 10 uur, ging
met name het thuisspelende team
flitsend van start. Binnen 5 minuten
was de stand 14 - 2. Waren de mannen uit Hoofddorp nu echt zo goed
of had het U14 team uit Aalsmeer
nog de slaap in de ogen? In alle opzichten werden ze totaal overklast.
Aanvallend hadden ze niets in te
brengen en verdedigend was het
gatenkaas. In de laatste paar minuten van de eerste periode hervonden de mannen van Aalsmeer
zich enigszins. Eindstand: 18 - 8. Na
een wat slome start leken de mannen van Aalsmeer zich hervonden te
hebben. Zo gemakkelijk als het de
tegenstander in de eerste periode
had, kwamen ze er in de tweede periode minder gemakkelijk doorheen.
Aanvallend liep het ook veel beter.
Langzaam maar zeker wonnen de
mannen terrein. De slaap hadden ze
definitief van zich afgeschut. Eindstand: 26 - 27. Coach Sargis had de
mannen in de rust op het hart gedrukt focus te houden op bepaalde spelers uit het andere team. Er
waren spelers die zich op wonderbaarlijke wijze volledig aan de verdediging leken te onttrekken en zo
kostbare punten binnen konden
binnenhalen. Het was ongemeend
spannend. De mannen gaven elkaar
geen duimbreedte toe. In de laatste
paar minuten van de derde periode
kantelde de wedstrijd in het voor-

deel van mannen uit Hoofddorp. In
aanvallende zin waren ze een stuk
effectiever. Eindstand: 43 - 29. Waar
het nu precies aan lag is achteraf
altijd lastig vast te stellen, maar na
ruim drie minuten keken de mannen uit Aalsmeer in het vierde kwart
aan tegen een achterstand van bijna
20 punten. De wedstrijd was in een
aantal opzichten een herhaling van
de wedstrijd vorige week. Het wonderlijke van het team is dat als het
goed loopt ze ijzersterk kunnen spelen. In de loop van de tweede periode liep het gesmeerd en speelden
ze bij tijd en wijle de tegenstander
weg. Het lijkt er dan op dat ze hebben laten zien hoe goed ze werkelijk kunnen spelen, maar laten het
dan in de afronding echt afweten.
Voor Sargis en het team ligt hier een
schone taak om de vorm van het
uitstekende spel de hele wedstrijd
vast te houden. Eindstand: 63 - 41.

CliniClowns op trainingspakken en tassen

Bijzonder sponsorcontract
voor meidenteam Roda’23

Eerste plaatsingswedstrijd
trampolinespringen teams

le trainingsuren, besteedt zij ook
nog eens meer dan het dubbele van
haar vrije tijd aan deze sport, zoals
jureren, coachen op wedstrijden,
voorbereiden van de trainingen en
wedstrijden, organiseren leuke uitstapjes en ga zo maar door. Zonder
haar zou de productgroep Ritmische Gymnastiek niet kunnen voortbestaan.
SV Omnia is blij met en trots op
zulke vrijwilligers als Ilse; gelukkig

Aalsmeer - De gezellige groep
meiden die samen de MD6 van
hockeyvereniging Qui Vive vormt is
door één van hun coaches in mooie
warme jacks gestoken. Het bedrijf
van Laurens Mennens, HetNieuweTelefoneren.nl vond het een goed
idee als de meiden er bij een thuisof uitwedstrijd allemaal hetzelfde uit
zouden zien. Derhalve besloot hij ze
te voorzien van mooie donkerblauwe softshell jacks met daarop onder
andere de namen van de meiden.
Het team, dat wordt gevormd door

Competitieronde twee

Nieuw clubrecord en de eerste plaats
voor Sophie Lucas.

Ilse Huiskens van Omnia
clubheld van Aalsmeer?!
Aalsmeer - Tot groot plezier van
SV Omnia is Ilse Huiskens genomineerd voor clubheld van Aalsmeer.
Waarom zou zij clubheld moeten worden? Zij is vanaf haar zevende jaar al lid van de vereniging
en vanaf haar veertiende al vrijwilliger voor de productgroep Ritmische Gymnastiek. Naast dat zij zelf
nog steeds actief sport, is zij ook jurylid en trainster voor de meisjes van
de Ritmische Gymnastiek. Naast al-

Warme jacks voor MD6

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
vond de eerste landelijke plaatsingswedstrijd trampolinespringen
voor A/B-teams plaats bij Pro Patria
in Zoetermeer. Voor SV Omnia 2000
deed er één team mee, bestaande
uit Max Bijenveld, Boris Claus en
Dian van Wieringen. Wegens blessureleed moesten zij het met z’n
drieën opnemen tegen de andere
teams, die wel uit vier springers bestonden.
Aangezien de drie hoogste individuele scores per team bij elkaar opgeteld de einduitslag bepalen, maakte het ontbreken van een vierde

teamlid het er niet gemakkelijker op
voor het drietal. Max, Boris en Dian hebben alles op alles gezet, maar
het mocht niet baten. Ze eindigden
met het teamklassement op een teleurstellende twaalfde plaats. Aanstaande zaterdag 19 november mogen ze het bij Triffis in Alkmaar opnieuw proberen op de tweede plaatsingswedstrijd. Wie weet springen
ze dan wel de sterren van de hemel
en zullen ze een paar plekken stijgen. Na de tweede plaatsingswedstrijd zal bekend worden welke A/Bteams er doorstromen naar het NK
Teams.

heeft de sportvereniging best veel
van dit soort enthousiaste train(st)
ers/vrijwilligers maar op dit moment
is Ilse dus genomineerd om clubheld van Aalsmeer te worden. Dit
moedigt het bestuur van SV Omnia
enorm aan en hoopt dat u/jij als lid
van de vereniging op haar wil stemmen. Bijkomend voordeel: als zij het

redt tot de landelijke verkiezingen
maakt de vereniging ook nog eens
kans op een extra financieel steuntje in de rug van 10.000 euro!
Het bestuur van SV Omnia en Sportpunt Aalsmeer gaan zeker stemmen. U/jij ook? Doe dit dan snel,
vandaag nog (anders is het te laat)
via de volgende link: STEM OP ILSE

Amstelveen - Tijdens een speciaal georganiseerd ontbijt in de kantine van Roda’23 afgelopen zaterdag 12 november hebben de meiden van de JO9-14M uit handen
van hun sponsor hun nieuwe tenue, trainingspakken en voetbaltassen gekregen. De sponsor ‘by PaEl’
komt uit Aalsmeer en heeft besloten haar naam te verbinden aan dit
team. Uniek is het feit dat de sponsor zijn naam op het wedstrijdshirt
heeft afgestaan aan De CliniClowns.
Coach Jeroen Plug is al 6 jaar vrijwilliger bij De CliniClowns en hij

heeft de huidige sponsor deze optie aangeboden en die was meteen
zeer enthousiast. Jeroen Plug is heel
blij met de sponsor vooral ook omdat hij van dichtbij ziet hoe goed het
werk van de CliniClowns is en ieder
extra beetje reclame is welkom om
dit goede doel meer bekendheid te
geven.
De dames van Roda’23 hebben op
deze dag tevens hun wedstrijd tegen Koninklijke HFC met 8-0 gewonnen en zijn de belangrijkste
kandidaat voor het kampioenschap
met nog twee wedstrijden te gaan.

Paul wint bij
OVAK-soos

ber vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het kaarten
op 9 november is gewonnen door
Paul van Aalst met 5660 punten. Op
twee Joop Biesheuvel met 5424, op
drie Loek Pieterse met 5142 en op
vier Piet Sraathof met 4955 punten.

Aalsmeer - De volgende soos van
de OVAK is op woensdag 23 novem-

