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Aalsmeer krijgt glasvezelnetwerk

Door het glasvezelnetwerk zijn de
verbindingen voor internet, televisie
en telefonie sneller en beter. Bovendien heeft de abonnee met het glasvezelnetwerk veel meer keuzemogelijkheden op het gebied van snelheid en kwaliteit. Met het glasvezelnetwerk is Aalsmeer klaar voor de
toekomst. De gemeente Aalsmeer
tekent een convenant met CIF om

afspraken vast te leggen over de
uitvoering van de werkzaamheden en de communicatie met bewoners. Bovendien houdt de gemeente toezicht op de naleving van
de afspraken. Wethouder Ad Verburg; “Aalsmeer hoort bij de kopgroep van gemeenten in Nederland
die een glasvezelnetwerk voor bewoners krijgt. We hebben goede afspraken gemaakt om er voor te zorgen dat de aanleg van het glasvezelnetwerk niet teveel overlast gaat
geven voor onze bewoners en het is
mooi dat bewoners als het netwerk
in hun straat wordt aangelegd een
gratis aansluiting kunnen aanvragen.”
Uitvoering
Aalsmeer is voor het project opgedeeld in zes wijken. In elk van deze

wijken wordt een verdeelstation geplaatst (POP), daar vandaan worden
de kabels naar woningen gelegd.
De nieuwbouwwijken Nieuw Oosteinde, Proosdij Noord en de Rietlanden zijn al grotendeels voorbereid voor de aanleg van glasvezel. In de overige wijken moeten alle straten gedeeltelijk open. De bewoners worden uitgebreid en tijdig
geïnformeerd over de werkzaamheden door CIF. Alle bewoners krijgen
de mogelijkheid om tijdens de aanlegperiode gratis een glasvezelaansluiting in de woning te laten monteren. Als men tijdens de aanlegperiode niet kiest voor een aansluiting en later alsnog een aansluiting
wil, dan kost het wel geld. Het laten
monteren van de aansluiting geeft
geen verplichting tot afname van
diensten.

Koninklijke waardering voor
brandweerman J.C. Vink
Aalsmeer - De jaarlijkse korpsavond van de brandweer stond afgelopen vrijdag 18 november op het
programma en omdat de Aalsmeerse brandweervereniging dit jaar
haar zestigjarig bestaan viert, was
besloten om de avond feestelijk aan

te kleden en op een andere locatie
dan de kazerne te vieren.
In 7Street in Crown Studio’s
Aalsmeer zijn certificaten en oorkondes uitgereikt aan zeventien
brandweerlieden en is eervol ontslag verleend aan drie brandweer-

29 November iNformatieavoNd machiNeweg
Woningbouwvereniging Eigen Haard en Gemeente Aalsmeer nodigen u
van harte uit voor een informatieavond over het nieuwbouwplan voor
de Machineweg 49 t/m 131 (‘Rooie Dorp’) op dinsdag 29 november
van 19.30 tot 21.00 uur in ’t Anker, Oosteinderweg 273-achter.
Meer informatie: www.aalsmeer.nl

KOOPZONDAG
Hulpdiensten rukken groots uit
27 NOVEMBER 12.00 - 17.00 UUR
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Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
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€69,-*

* Prijzen geldig t/m 15 december 2011. Prijzen incl. btw en montage. Excl. balanceren,
stikstof en afvalbeheersbijdrage.
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www.lammersautoschade.nl

€ 69,€ 99,€ 79,€ 109,€ 135,-

www.antennagroep.nl

Kijk voor meer informatie over
DEEN supermarkten op www.deen.nl.

Herenweg 51
Tel.: 0297-325507
1433 GV Kudelstaart lammers@glasshouse.nl

Interstate Winter IWT-2

Amsterdam 020 – 6124945
Nieuw–Vennep 0252 – 629729
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DEEN UITHOORN

het adres Voor allrisk autoschade en
w.a. reparatie Voor een scherpe prijs

175/65R14 82T

Aalsmeer 0297 – 380580
Alphen a/d Rijn 0172 – 245945

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen
Tel. 020-6450792
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lammers autoschade BV

AL VANAF

We hebben
nu meer dan
110 vacatures
in de regio!

Héél véél keus in

mannen. Ook heeft burgemeester
Pieter Litjens een Koninklijke onderscheiding opgespeld. De heer
J.C. Vink uit de Rozenstraat is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn langdurige bijdrage aan de openbare orde en veiligheid in Aalsmeer en de regio. De
heer Vink is twintig jaar actief bij de
vrijwillige brandweer en is hiervoor
bedankt met een lintje. Brandweerlieden zijn veelal trouw aan hun
tweede baan, want de heer J. de
Vries is beloond met een oorkonde
voor liefst vijfentwintig jaar brandweerdienst. En de heren M. Boothof,
J.N.M. Grootscholten, J. van Montfoort en A. Pommerel zijn in het
zonnetje gezet vanwege twaalfenhalf jaar brandweerdienst. Certificaten voor tijdelijke aanstelling als
Aspirant Brandwacht zijn overhandigd aan de heren A. Daalman, B.
Eveleens, J. Kersloot en J. Tas. De
heer M. Bolders heeft de aanstelling in vaste dienst als brandweer
eerste klasse gekregen, oorkondes voor leerwerkplekbegeleider
zijn uitgereikt aan A. van de Boon,
A. Pommerel, J. Stompedissel-Menting en J. Vink, het diploma brandweerchauffeur zwaar is behaald
door H. Achterberg en bevorderd
tot manschap A is de heer G.P. Laning. Tot slot is eervol ontslag verleend aan de heren G.H. Cappon,
M. Griesser-Brugger en S. Spaargaren.
Foto: www.kic ksfotos.nl.

Taxatie

duikteam. De man had op de kant
zijn jas en schoenen achtergelaten. Tweemaal is de man in het water gesprongen. Daarna is hij zonder melding weggegaan. Alle hulpdiensten hebben uiteindelijk niet in
actie hoeven komen. In de middag
heeft de man zich gemeld bij het
politiebureau.
Foto: Yvonne van Doorn.
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Aalsmeer - Op zaterdag 19 november rond acht uur in de ochtend
kreeg de politie een melding dat
een man in het water was gesprongen bij de Stommeerkade. Agenten
waren snel ter plaatse en omdat gevreesd werd voor onderkoeling zijn
ook de ambulancedienst en de traumaheli ingezet. Ook de brandweer
kwam hulp verlenen, evenals een

Lakenblekerstraat 49a | Tel. (0297) 32 67 51 | www.gamma.com

© GAMMA
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BekeNde merkeN kleiNe prijZeN!
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19,95*
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kOm kijkeN Op de verNieuWde kiNder- eN damesafdeliNG!

BiG l aalsmeer | jOiN fashiON | WWW.BiGl.Nl

troy 50694

Aalsmeer - In januari 2012 gaat
CIF (Communication Infrastructure
Fund) als beheerder van het kabeltelevisienetwerk starten met de
aanleg van een glasvezelnetwerk
in Aalsmeer en Kudelstaart. Afgesproken is dat de klus binnen 16
maanden geklaard is en dat dan alle
11.000 aansluitingen gebruik kunnen maken (als ze willen) van het
glasvezelnetwerk.

Zijdstraat 61, aalsmeer | maaNdaG t/m ZaterdaG | tel: 0297 321177
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Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang
oplAgE: 17.850
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.mEErboDE.nl

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

KLAChTEN
gELuIdshINdER
sChIphOL
Tel: 020-6015555.
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

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

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

TANdARTs
Aalsmeer/Kudelstaart:
in geval van klachten buiten de praktijkuren raadpleeg de mededelingen
op het antwoordapp. van uw eigen
tandarts.

Voornemen fusie met Amstelveen

Aalsmeer - Op dinsdag 29 november houdt de Dierenbescherming
Aalsmeer en omstreken een extra
ledenvergadering in verband met
de voorgenomen fusie met de afdeling Amstelveen en Ouder-Amstel van de Dierenbescherming. In
2007 heeft de landelijke Dierenbescherming besloten om in het belang van de dieren naar minder en
dus grotere afdelingen te streven.
Door fusie met naburige afdelingen
moet het mogelijk worden om een
organisatie van oorspronkelijk meer
dan honderd afdelingen om te vormen tot een krachtige en slagvaardige organisatie voor dierenwelzijn en dierennoodhulp. In de zomer
van 2011 telt de Dierenbescherming
nog 34 afdelingen; het streven is in
2012 uit te komen op ongeveer 20
afdelingen. De nieuwe gezamenlijke afdeling zal fungeren onder de

naam Amstel- & Veenlanden. Het
Dierentehuis Amstelveen, dat nu
nog valt onder de afdeling Amstelveen en Ouder-Amstel, wordt een
aan de nieuwe afdeling gelieerde
stichting met een eigen stichtingsbestuur en zet alle bestaande activiteiten voort. Omdat beide afdelingen van de Dierenbescherming
twee autonome verenigingen zijn,
moet het fusievoorstel voorgelegd
worden aan de leden van beide verenigingen. De ledenvergadering van
de afdeling Aalsmeer op dinsdag 29
november begint om 20.00 uur en
wordt gehouden in het gebouw van
de Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken aan de Beethovenlaan
122. De agenda en de stukken voor
de vergadering zijn in te zien op http://aalsmeer.dierenbescherming.
nl of opvraagbaar via de infolijn:
tel. 0297- 343618.

Kudelstaart - Het interkerkelijk koor
Song of Joy gaat drukke tijden tegemoet. Vanaf de start van het nieuwe
seizoen in september wordt iedere
week serieus gerepeteerd op kerstmuziek die in de maand december
ten gehore zal worden gebracht.
Het koor, onder leiding van Hilbert
Kamphuis, geeft op zondagavond 11
december een kerstconcert in kerkelijk centrum de Spil in Kudelstaart.
Het is het eerste concert dat gegeven wordt onder leiding van de nieuwe dirigent. Medewerking aan het
concert verlenen Jaap van Muijden
op orgel, Letta van Maanen op piano, Marloes Buikema op dwarsfluit,
Wilko Roodenburg achter het slag-

Goed tehuis gezocht:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben.
Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Cyperse gecastreerde kater van 7 jaar oud.
- Zwart-wit katertje met wat cyperse strepen van 3 maanden.
- Lieve 3 jarige kater. Hij is blauw-grijs met een witte bef. Het liefst geplaatst bij iets oudere mensen zonder andere huisdieren. Hij heet Luna.

werk en Leen de Borst op trompet.
Bovendien geven sopraan Esther
Rinsma en het zangkwartet Hilbert,
Frederiek, Ron en Anita acte de présence. De speaking-lady is Alice Visser. Zij zal het programma aankondigen en enkele wetenwaardigheden
bij de liederen vertellen. Het concert begint om 19.30 uur. Zaal open:
19.00 uur. Toegangskaarten kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar bij
Marskramer in winkelcentrum Kudelstaart en het Boekhuis in de Zijdstraat. Kaarten zijn ook te verkrijgen
bij de koorleden of via de mail bestellen bij Anton van Dusseldorp via
antonvandusseldorp@hotmail.nl of
telefonisch via 06-11532820.

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

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

Zonnebloem gaat winkelen
Rijsenhout- De afdeling Rijsenhout van de Zonnebloem heeft woensdag 16
november met twintig gasten en vrijwilligers gewinkeld. Het was weer een gezellige dag. De gasten werden verwelkomd met koffie en tussen de middag
stond een lunch klaar. Ieder ging ’s middags weer voldaan en bepakt met inkopen weer naar huis. Het was een geslaagde dag.

KERKDIENSTEN
Zondag
27 november
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Dienst zondag 10u. met Paul Wesselius. Tevens crèche, peuterdienst
en metamorfose.
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart.
Dienst om 10u. Spreker Esther
Vorsterman. Tevens speciale dienst
voor kinderen. Om 19u. In His Presence avond.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag 10u.ds. M. Hogenbirk. Dienst om 10u. en 16.30u.
met ds. R. Bikker uit Aalten

OLgA

huLpdIENsT

Vermist:
- Edisonstraat: Kruising Noorse boskat. Zwart-wit met witte sokken.
Heeft paars halsbandje om.
- Kas: Rode kater. Zijn staart heeft licht en donkerrode strepen. Heeft chip.
- Zandoogjesstraat: Kater Ragdoll van 16 maanden. Niet gecastreerd.
Hij heeft een bruine kop met blauwe ogen. Lijf crème kleurig. Pootjes
en bef zijn wit. Hij heeft een chip. Zijn naam is Sting.
- Oosteinderweg: Witte cyperse kat. Is fors en heet Sambal.
- Oude Meer, Aalsmeerderdijk: Gecastreerde kater. Egaal grijs met wit
befje en witte staartpunt. Hij heet Homer en is 1,5 jaar oud.
- Rijsenhout, Bennebroekerweg: Uit tuin vermist 3 dwergkonijnen van
10 jaar, 2 lichtbruine en 1 grijze.

Kerstconcert Song of Joy

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

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

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

Gevonden:
- Ampèrestraat: Katje, zwart met een witte vlek op borst en buik.
- Stuurboord: Zwart-wit gevlekte kat met witte buik.

dIERENARTs

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

Is uw huisdier
zoek?

Dierenbescherming houdt
extra ledenvergadering

Muzikale middag met
Never Told in Zorgcentrum
Aalsmeer - Woensdag 9 november
bood stichting de Zonnebloem een
muzikale middag aan voor de bewoners van de in- en aanleunwoningen en bewoners van Zorgcentrum
Aelsmeer. Er was een grote groep
vrijwilligers van de Zonnebloem
aanwezig om bewoners naar de
zaal te brengen en koffie te schenken. Rond 14.30 uur was de grote
zaal goed gevuld en kon de middag
beginnen. Op het programma stond
een optreden van Never Told uit
Aalsmeer onder leiding van Dick de
Kuijer. Meneer en mevrouw de Kuijer, de ouders van Dick, wonen in het
Zorgcentrum. Het was voor hen helemaal een speciale middag om hun
zoon op te zien treden.
Never Told speelt liedjes uit de jaren zestig, iedereen werd weer even
mee terug genomen naar die tijd.
Met liedjes als Cecilia, Here comes
my baby, maar ook het Nederlandse Als de nacht verdwijnt. Het werd
een swingende middag, bewoners
en personeelsleden konden niet stil

blijven zitten, er werd zelfs gedanst.
Met het lied Bye bye love werd de
geslaagde middag afgesloten. Met
dank aan Never Told en stichting de
Zonnebloem.

Bomenplan in
vergadering

Aalsmeer - Het bestuur van de
Haarlemse Bisschopskas heeft geld
vrijgemaakt voor het te renoveren,
zeer slechte, dak van de unieke 150
jarige Oud Katholieke kerk en pastorie aan de Oosteinderweg! Een
zeer kostbare, hoogstnoodzakelijke, klus waar pastoor Jacob Spaans
en trouwe bezoekers heel dankbaar
voor zijn. Overigens moet er nog veel
meer onderhoud aan het complex
gebeuren, zoals uitgespoeld metselwerk, schilderwerk en onder andere de klok in de toren. Ook daar zijn
offertes van binnen, echter geen financiële middelen. Een bijdrage is
meer dan welkom en dit kan op ING
35.97.85 o.v.v. Oud-Katholieke kerk
HH Petrus en Paulus te Aalsmeer. De
kerk is door de overheid aangewezen
als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en dus zijn giften volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Ook successierechten hoeven niet betaald te worden.

Aalsmeer - Wijkraad Hornmeer
komt op donderdag 1 december
vanaf 19.30 uur bijeen in buurthuis
Hornmeer in de Roerdomplaan 3.
Over het bomenplan voor de Hornmeer zal per wijkgedeelte een toelichting worden gegeven. De bewoners hebben hiervoor persoonlijk een uitnodiging van de gemeente ontvangen. Ook de sportvelden
bij het Hornmeerpark staan op de
agenda. Daarnaast bestaat op 1
december natuurlijk de mogelijkheid om andere zaken aan de orde
te stellen. Ook de wijkagent is dan
aanwezig. Wie de agenda voor de
vergadering wil ontvangen, kan een
mailtje met adres sturen naar wijkraadhornmeer@hotmail.com. Iedere
belangstellende is welkom.

Ontmoeting in
Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 30 november is er van 9.30 tot 11.30 uur
weer gelegenheid voor ontmoeting
onder het genot van koffie of thee
bij de Oost-Inn in de Mikado aan
de Catharina Amalialaan. Iedereen
wordt hartelijk uitgenodigd. Voor inlichtingen kan gebeld worden naar
0297-325636 of 0297-345413 of kijk
op www.oosterkerk.info.

Renovatie dak
Oud Kath.kerk

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. ds. Henriette van Dunné, eerste adventszondag, avondmaal. Extra collecte:
Ecoroom Palestina.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Dienst 19u met br. P. Stolk, H.I. Ambacht.
Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Diensten zondag om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. ds. J. v. Popering. Viering van Schrift en Tafel. (lopend) 1e
adv. 18.30u. ds. J. v. Popering. Viering van Schrift en Tafel. (tafel)
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. ds. E.J. Westerman,
Aalsmeer. Avondmaalsviering. Organist: Th. Griekspoor. Tevens dienst
in Zorgcentrum om 10u. L.M. Verseput, Oegstgeest. Oost: 10u. dienst
met ds. mr. J. Haeck, Zeist. H.A. Organist: dhr. Kooning.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
In Pauluskerk, Van Borsselenweg
116. Zondag dienst 10u. ds. C.H.
Hogendoorn, Oud-Beijerland. Om
18.30u. ds. A. van Vuuren.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag 10u. dienst met spreker Daniel Renger.
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. ds. K. Muller. 16.30u.
ds. K. van As, Oostzaan.
RK Karmelparochie
Stommeerweg. Zat. 17u. in Kloosterhof woordcomm. viering met N.
Kuiper + k. Rijs. Zondag 10.30u.
Karmelkerk euch. viering met past.
L. Seeboldt. Mmv klein koor. Om
14.30u. Poolse dienst. Christoff.
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen dienst.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Zondag dienst om 16u. met past.
Jacob Spaans. Orgel: Michael vd
Bergh.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag dienst om 10u. met ds. J.
Vrijhof. eerste adv. zondag. 10.30u.
Plug & Pray.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst ds. G. v.d. VeldeMeijer, de Lier. 1e adv.zondag.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zaterdag 19u. dienst. Zondag
10.30u. woordcomm. viering met A.
Blonk. Mmv Kudelkwetters. 1e adv.
Begra Bijbelstudie
In Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 28 november 20u. met ds
Ab Agtereek.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

Rotstuinen bij
Groei en Bloei
Aalsmeer - Harry Jans verzorgt op
donderdag 1 december een lezing
over Tsjechische rotstuinen bij Groei
en Bloei in het Wellantcollege aan
de Linnaeuslaan 2. Aanvang 20.00
uur. Zowel leden als belangstellenden zijn van harte welkom! De toegang is gratis. Sinds 1986 heeft Jans
vele tuinen in Tsjechië bezocht die
op hem een diepe indruk hebben
gemaakt. Verschillende rotstuinen
krijgen bezoekers te zien en hoofdstad Praag kan bekeken worden.

Nationale
Oogcollecte
Aalsmeer - Oogaandoeningen kunnen iedereen treffen, daarom is onderzoek hard nodig. Het gaat daarbij
om onderzoek naar oorzaken en behandeling van aandoeningen die te
genezen zijn. En om onderzoek naar
aanpassingen die het leven bij blijvende slechtziendheid of blindheid makkelijker maken. Ondanks de noodzaak
ervan blijven veel onderzoeksprojecten liggen door geldgebrek. Om daar
iets aan te doen, gaan van 28 november tot en met 3 december collectanten op pad om geld in te zamelen voor
projecten voor blinden, slechtzienden
en mensen met een oogaandoening.
De Nationale Oogcollecte is een samenwerking tussen Bartiméus Sonneheerdt en het Oogfonds. Deze organisaties zetten zich in voor blinde
en slechtziende mensen in Nederland
op het gebied van wetenschappelijk
onderzoek, toegankelijkheid, voorlichting en belangenbehartiging. Voor
meer informatie: www.oogcollecte.nl.
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officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Ma. t/m vr. van 9.00-11.30 uur: vrije inloop.
wijkraDen
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl
afspraken burgemeester en wethouDers
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 6 en 20 december 2011.
gemeente-info op website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
overige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl
servicepunt beheer en uitvoering
provincie noorD-hollanD
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

loket wonen, welZijn en Zorg is op 28
november en 12 December gesloten!
Op maandag 28 november en maandag 12 december is
het Loket Wonen, Welzijn en Zorg in de gemeentehuizen van Aalsmeer en Uithoorn gesloten. Er is op deze
dagen ook geen telefonisch spreekuur.
29 november informatieavonD machineweg
Woningbouwvereniging Eigen Haard en Gemeente Aalsmeer nodigen u van harte uit voor een informatieavond op
dinsdag 29 november van 19.30 tot 21.00 uur in ’t Anker,
Oosteinderweg 273-achter, over het nieuwbouwplan voor de
Machineweg 49 t/m 131 (‘Rooie Dorp’). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Geurts, via tel. 0297387575, e-mail: info@aalsmeer.nl o.v.v. Machineweg of kijk
op www.aalsmeer.nl.
1 December informatieavonD polDerZoom /
noorDvork
Ontwikkelingsbedrijf &2=1 nodigt u van harte uit voor een
informatieavond op 1 december van 19.30 tot 21.00 uur in
het Gemeentehuis over deelplan Polderzoom en de aanleg
van de Noordvork. De avond staat onder verantwoordelijkheid van Ontwikkelingsbedrijf &2=1. De gemeente heeft nog
geen formele besluiten genomen over de verschillende onderdelen van het plan. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Ontwikkelingsbedrijf &2=1 onder tel. 0297 387 687, e-mail: info@detuinenvanaalsmeer.nl of kijk op:
www.detuinenvanaalsmeer.nl.

teel e 9,20. Als gevolg van deze prijsverhoging houdt het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK) er rekening mee dat er weer een toeloop zal komen
van extra aanvragen voor Nederlandse identiteitskaarten. De
verwachting is dat de aanvragen van personen die 13 jaar
en zes maanden en ouder zijn, kunnen worden geleverd in
de normale levertijd, dat wil zeggen vijf werkdagen. Over
de levertijd van de overige aanvragen, dat wil zeggen van
aanvragen van personen die jonger zijn dan 13 jaar en zes
maanden, kan vooralsnog geen uitspraak worden gedaan. Dat
is afhankelijk van de omvang van het aantal aanvragen. De
producent van de documenten kan in deze periode gemiddeld
per week 60.000 aanvragen verwerken. Is het aantal aanvragen aanhoudend hoger dan de personalisatiecapaciteit, dan
leidt dat tot lange(re) levertijden. Het ministerie van BZK
zal de gemeenten wekelijks op de maandag informeren over
de te verwachte levertijden van de aanvragen die de week
ervoor zijn gedaan. De levering van paspoorten en spoedaanvragen voor Identiteitskaarten zal door het bovenstaande
niet worden beïnvloed.
Zelf uw groenten of bloemen telen??
Vanaf I januari 2012 is er een volkstuin te huur, gelegen
langs het Spoorlijnpad tussen de Zwarteweg en de Linnaeuslaan in de gemeente Aalsmeer.
- Het gaat om volkstuinnummer 104, opp. 165 m2 á e 0,27
pm2.
Bent u geïnteresseerd dan kunt u zich schriftelijk aanmelden bij de afdeling Dienstverlening t.a.v. Petra Zwartendijk,
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. Bij meerdere inschrijvingen
wordt door loting bepaald.
De inschrijving sluit 15 december 2011.
Definitieve beschikkingen

uitnoDiging
Tweede inloop/informatieavond herinrichting 19 groengebiedjes Aalsmeer-Oost Graag nodigen we bewoners uit voor
een tweede inloop/informatie avond over de herinrichting
van het groen en spelen in Aalsmeer- Oost op:
Dinsdag 13 december 2011, aanvang 19.30 uur.
foyer mikado, catharina amalialaan 66 te aalsmeer
Voor de zomer hebben we op de eerste inloop/informatieavond goede ideeën van bewoners gekregen over de herinrichting van het groen- en de speelvoorzieningen in het
gebied rond de nieuwbouw op het oude scholenterrein aan
de Koningsstraat. Globaal tussen de Willem Alexanderstraat,
de Beatrixtraat, de Catharina Amalialaan en de Oranjestraat.
De herinrichting heeft betrekking op het groen in de wijk, de
speelvoorzieningen en het toevoegen van extra parkeerplekken. Wij willen de uitwerking van de bewonersideeën op 13
december a.s. aan u presenteren in de vorm van een inloopavond.
Plannen bekijken
Op 13 december is er gelegenheid de voorgenomen herinrichting te bekijken en eventueel vragen te stellen of laatste
verbeteringen voor te stellen. Het is echter niet de bedoeling
hier weer nieuwe voorstellen in te dienen. U kunt de plannen vanaf maandag 28 november inzien in de foyer van de
Mikado, Catharina Amalialaan 66. Openingstijden ma t/m vr
8.30 uur tot 15.30 uur en op ma - wo en vr tevens van 15.30
tot 18.00. In de hal van het Gemeentehuis hangen de plannen ook; de openingstijden daar zijn van 8.30 tot 17.00 uur.
En op de website van de gemeente http://www.aalsmeer.
nl/Actueel/Bouw_projecten/Nieuw_Oosteinde/Nieuw_Oosteinde_algemene_info
gemeente start controle gebruik
gemeentegronDen
Gemeente Aalsmeer heeft onlangs een inventarisatie gemaakt van alle gemeentegronden en mogelijk onrechtmatig
gebruik van deze gronden door derden. Dit heeft echter niet
op alle plaatsen voldoende duidelijkheid gegeven. In deze
gevallen zal het bedrijf PurpleBlue de aankomende weken
namens de gemeente de situatie ter plaatse controleren.
Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden, dan kunt u
deze persoon gerust aanspreken. Als blijkt dat gemeentelijke
grond in gebruik is genomen, zonder dat daarover overeenstemming bestaat met de gemeente, zal een brief naar de
vermoedelijke gebruikers worden gestuurd. Als het mogelijk
is, zal de situatie worden gelegaliseerd. Als legalisatie niet
mogelijk is (bijvoorbeeld vanwege het publieke belang van
de strook), zal de gemeente de gebruiker verzoeken de strook
grond te ontruimen en weer ter beschikking te stellen aan de
gemeente. Voor meer informatie: Olaf Derksen, via (0297)
387 575 of e-mail: olaf.derksen@aalsmeer.nl.
jeugDtarief neDerlanDse iDentiteitskaart
vervalt per 1 januari 2012
Met ingang van 1 januari 2012 wordt het maximale tarief
voor de Nederlandse identiteitskaart voor kinderen tot en
met 13 jaar verhoogd naar e 30,-. Het tarief is momen-

Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende
stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de
openingstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag
van verzending van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de
mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van
de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus
75850, 1070 AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de
rechtbank kosten in rekening gebracht.

Drank- en horecavergunningen;
Het college van Burgemeester en Wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet de
volgende drank- en horeca vergunning is verleend:
- Restaurant Eetze, Van Cleeffkade 15 te Aalsmeer
Afgegeven d.d. 16 september 2012
Exploitatievergunningen:
De Burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2.28
van de Algemene Plaatselijke Verordening de volgende exploitatievergunning is verleend:
- Restaurant Eetze, Van Cleeffkade 15 te Aalsmeer
Afgegeven d.d. 16 september 2012
verleenDe ligplaatsvergunningen
Een ligplaatsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 5:25 Algemene Plaatselijke Verordening besloten is de volgende ligplaatsvergunning voor permanente of niet-permanente bewoning te verlenen:
- Verplaatsing bestaande ligplaatsvergunning voor nietpermanente bewoning naar Uiterweg 377 ws4;
- Verplaatsing bestaande ligplaatsvergunning voor nietpermanente bewoning naar Uiterweg 377 ws5;
- Verplaatsing bestaande ligplaatsvergunning voor nietpermanente bewoning naar Uiterweg 377 ws9.
wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Dorpsstraat 11, het verwijderen van asbest en het restaureren van de kerk;
- Dorpsstraat / Zijdstraat, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Jac. P. Thijsselaan 30, het kappen van een boom;
- Kastanjelaan 2a, het vergroten van de woning;

-

Koningsstraat 16, het plaatsen van 2 dakkapellen;
Machineweg 12, het wijzigen van het gebruik;
Mijnsherenweg 58a, het vervangen van de erker;
Snoekbaarsstraat 130, het plaatsen van een dakkapel;
Snoekbaarsstraat 144, het plaatsen van een dakkapel;
Uiterweg 234, het kappen van 3 bomen;
Uiterweg 245, het vergroten van het zomerhuis en vernieuwen van de kelder;
Uiterweg 260 achter, het bouwen van een garage;
Wilgenlaan 5, het kappen van een boom;
Zeeltstraat 23, het plaatsen van een dakkapel;
Zeeltstraat 35, het plaatsen van een dakkapel;
Zeeltstraat 57, het plaatsen van een dakkapel;
Zeeltstraat 61, het plaatsen van een dakkapel.
verleenDe omgevingsvergunningen,
reguliere proceDure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Hornweg 192, het slopen van een bijgebouw;
- 1e J.C. Mensinglaan, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Ketelhuis 15, het vergroten van de woning;
- Koolwitjestraat 55, het tijdelijk plaatsen van een WMOunit.
rectificatie
Vorige week zijn onderstaande verleende omgevingsvergunningen gepubliceerd met datum verzonden: 10 november
2011. Dit moet datum verzonden: 17 november 2011 zijn.
- Zijdstraat / Molenpad, het bouwen van een parkeerkelder,
winkelruimte en 30 appartementen;
- Zijdstraat, het slopen van winkelruimte en appartementen en het bouwen van winkelruimte en 4 appartementen;
- Zijdstraat / Molenpad, het slopen van opstallen.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 24 november 2011.
welstanDscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling
vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel.
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
ter inZage bij De afDeling Dienstverlening,
balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot
aan de sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
Inzagetermijn tot 9 december 2011
- Kerkweg 7, het vernieuwen en vergroten van een schutting en overkapping.
ter inZage bij De afDeling Dienstverlening,
week 47
t/m 1 dec
t/m 7 dec
t/m 8 dec
t/m 8 dec
t/m 13 dec
t/m 21 dec

t/m 23 dec
t/m 28 dec
t/m 28 dec

Tijdelijke Verkeersmaatregelen: gedeeltelijk
stremmen Uiterweg t.h.v. nr. 253 op 27 oktober
2011 t.b.v. werkzaamheden;
Uitvoeringsbesluit
afvalstoffenverordening
Aalsmeer 2012;
APV Vergunning: Dorpshuis Kudelstaart voor
zaterdag 12 op zondag 13 november 2011 tot
02.00 uur;
APV Vergunning: ’t Holland Huys voor vrijdag 18
op zaterdag 19 november 2011 tot 02.00 uur;
APV Vergunning: ontheffing sluitingstijd voor
de verkoop van aardappelen, groenten en
fruit op woensdag bij het Poldermeesterplein;
APV Vergunning: ontheffing Sluitingstijd is verleend voor 2012 aan het Wapen van Aalsmeer
tot 02.00 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag en in de nacht van zaterdag op zondag;
Verkeersbesluit aanleggen van een individuele
gehandicaptenparkeerplaats: Clematisstraat 31;
APV Vergunning: drank & horeca wet, Devin’s
Catering, Sportlaan 43 A, Aalsmeer;
APV Vergunning: Robend, tussen Bilderdammerweg en Einsteinstraat, van 29 op 30 november
2011 van 09.00-16.00 uur.

voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
3000 Zakken strooizout
uitgedeeld aan inwoners
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
was het een drukte van belang bij
de werf aan de Zwarteweg. Er zijn
ongeveer 3000 mensen langs geweest om een gratis zak strooizout
op te halen. De gemeente deelde het zout uit om bewoners te ondersteunen bij het sneeuw- en ijsvrij houden van hun eigen stoep
en straat. Wethouder Ad Verburg
heeft in de ochtenduren geholpen
met het uitdelen: “Ik heb allemaal

enthousiaste reacties gehoord van
mensen die blij waren met de informatie over gladheidbestrijding en
de zak strooizout van de gemeente. Het uitdelen zelf was goed georganiseerd. Er zijn geen files geweest op de Zwarteweg. Dat kwam
ook omdat veel mensen zo verstandig waren om met de fiets te komen.” Naast de zakken zout kregen
de bewoners een foldertje mee met
alle maatregelen voor gladheidbe-

strijding en tips voor het sneeuwen ijsvrij maken van de eigen stoep
en straat. Deze folder is in te zien op
www.aalsmeer.nl en op te halen bij
de receptie van het gemeentehuis.

Er zijn nog enkele zakken zout over
die worden uitgedeeld aan winkelcentra en verzorgingshuizen ter ondersteuning van de gladheidbestrijding. Foto’s: www.kicksfotos.nl
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AGENDA

Pierre’s Jazzbacchanaal met
reuzen uit jazzgeschiedenis
Aalsmeer - Pierre’s Jazzbacchanaal wordt vrijdag 25 november
voor de eerste maal gehouden en te
gast zijn Count Basie en Ella Fitzgerald. Reuzen uit de jazzgeschiedenis staan centraal in deze muzikale
avonden die Pierre Tuning presenteert in cultureel café Bacchus onder de naam Jazzbacchanalen. Na
een zeer geslaagd muzikaal feest
rondom pianist en orkestleider Duke Ellington is er aandacht voor zijn
collega en generatiegenoot Count
Basie (1904-1984) en voor zangeres
Ella Fitzgerald (1917-1996). Kansas
City was in de jaren twintig en dertig de bakermat van William Count
Basie, waar hij met zijn ritmesectie
van gitarist Freddie Green, bassist

Walter Page en drummer Jo Jones
een ongeëvenaarde swingstijl ontwikkelde. Als pianist stond Basie
sterk onder invloed van Fats Waller.
De belangrijkste solist in zijn orkest
was tenorsaxofonist Lester Young,
aan wie honderden latere saxofonisten, onder wie Zoot Sims en Stan
Getz, schatplichtig zijn. Het concert
van Count Basie’s Band in 1962 en
het optreden van Ella Fitzgerald met
zijn orkest zeventien jaar later kunnen zonder meer als hoogtepunten
in hun carrière worden beschouwd.
Daarom wordt het Count Basie Jazzbacchanaal een belevenis om niet te
vergeten. In Bacchus in de Gerberastraat aanstaande vrijdag vanaf
21.00 uur. Toegang: 3,50 euro.

Zaterdag uniek feest

Kaoetsjoek reünie met
Buzz Fuzz in de N201
Aalsmeer - In 1989 werd jongerencentrum N201 geopend, toen
nog onder de naam Kaoetsjoek. Na
een roemruchte periode in de eerste helft van de jaren negentig is
het centrum in 1997 van naam veranderd en de nieuwe generatie
kent het dus nu als jongerencentrum N201. De generatie, die toen
het centrum bezocht, is inmiddels
een paar jaartjes ouder geworden.
Sommigen hebben zelfs al kinderen die nu de N201 bezoeken. En
hoewel je vanaf een bepaalde leeftijd natuurlijk het jongerencentrum
achter je laat, is het voor velen toch
een speciale periode geweest waar
menigeen met weemoed aan terug
denkt. Destijds was Kaoetsjoek één
van de weinige uitgaansgelegenheden in Aalsmeer waar je terecht kon
voor een goed feestje. Met name
de house- en later de happy hardcore feesten werden altijd druk bezocht. De house uit het begin van
de jaren negentig is qua stijl behalve trendsettend ook nog steeds
uniek qua sound en stijl. In de begintijd was de keuze grotendeels
beperkt tot de Multigroove, Hemkade en Kaoetsjoek wat housefeesten
betreft. Pas toen de happy hardcore
steeds commerciëler werd, schoten
de feesten in de regio als paddestoelen uit de grond totdat het eind
jaren negentig weer wat naar de
achtergrond verdween. Begin jaren

2000 was er een ware hardcore revival. Ook in de N201 was Hardcore
Reload een begrip voor de nieuwe
hardcore generatie. Tegenwoordig
is het meer hardstyle wat de klok
slaat in de regio en is Hardnoize het
maandelijkse feest in de N201 wat
zich op die stijl richt.
Aanstaande zaterdag 26 november
gaat de N201 terug in de tijd voor
een ouderwets Kaoetsjoek feestje
met dj’s Buzz Fuzz, Dexel, LT, Vinyls,
Robert en Diva. Namen die destijds
heel wat heftige feestjes voor hun
rekening namen en die de meeste mensen zich nog wel zullen herinneren. Maar de unieke sound die
begin jaren negentig het uitgaansleven beheerste, is nooit meer terug
gekomen en daarom is het feest op
26 november geheel gewijd aan die
tijd. Dus geen knetterharde hardcore en al te commerciële happy
hardcore, maar wel alle oude voorlopers hier van:, Oldschool house,
early rave en de eerste happy hardcore tracks. Denk aan knallers van
Ramirez, Speedy J, en Bonzai. De
promotie van dit unieke feest is al
geruime tijd bezig en het feit dat het
de gemoederen al behoorlijk bezig
houdt bewijst dat de ‘oude garde’
nog wel degelijk in is voor een goed
feestje op zijn tijd! Het feest begint
zaterdag om 21.30 uur in de N201
aan de Zwarteweg en de entree is
5 euro.

Gastdj en kidsboetclub open

Nieuw spektakel in de
Praam: Stropdas drinken!
Aalsmeer - Aanstaande vrijdagavond 25 november komt de Amsterdamse DJ Marco weer een
feestje bouwen in danscafé de
Praam in de Zijdstraat. Vanaf 22.00
uur gaat de (dans)muziek aan. Zaterdagmiddag 26 november heetten de barvrouwen Esther en Inge
een ieder van harte welkom! Deze
middag draait van 16.00 tot 19.00
uur gast DJ Marco Offerman. Tevens is de kidsboetclub weer geopend. Leidster Sarah heeft allerlei
leuke creatieve dingen met de kids
in de planning. En dan zaterdagavond, de introductie van een nieuwe uitdaging in de Praam: Stropdas drinken! Wie durft?! De activiteit
start exact om 23.30 uur. Tot deze
tijd kunnen bezoekers zich inschrijven om aan dit spectaculaire spel te
kunnen deelnemen. Wat is de bedoeling? Je neemt een oude stropdas mee van huis (als je er geen een
hebt, heeft de Praam er wel één voor
je). Je strikt deze zoals het hoort om
je hals en vervolgens word je na inschrijving even voor 23.30 uur vastgebonden aan de bar. De kunst is
hoelang je onder bepaalde voorwaarden in competitie verband zo
lang mogelijk biertjes kunt blijven
drinken. Als je je niet aan de spelre-

gels houdt, word je stropdas doorgeknipt en ben je gediskwalificeerd.
De winnaar wint de pot! Bij inschrijving betaal je 15 euro; waarvan 10
euro de inleg is voor het bier drinken en 5 euro naar de te winnen
pot gaat. Hoe meer deelnemers er
mee doen, hoe groter de prijzenpot
dus is! Deze avond is DJ Hans van
de partij om de deelnemers en de
gasten met zijn muziek aan te moedigen.
30+ pub De Vriendschap
Ook is deze zaterdagavond De
Vriendschap, de 30+ pub, weer geopend. Deze pub is alleen toegankelijk voor gasten vanaf 30 jaar en ouder. De Vriendschap is vanaf 21.00
uur geopend en de ingang is achter
de Praam aan het Praamplein. Kom
gezellig bij Peter een drankje halen! Noteer alvast de volgende 30+
pub avond in je agenda: zaterdag
10 december. Oudgediende barkeeper: Arjan Levarht staat dan als gast
barkeeper achter de bar! Zondag
27 november is de Praam weer geopend vanaf 14.30 uur en heet René van Vliet bezoekers welkom. De
Praam start woensdag 7 december
met een dartcompetitie. Heb je interesse? Meld je dan aan bij de bar!

Nog maar enkele kaarten verkrijgbaar!

Concert Mannenkoor en
Davanti in Open Hof Kerk
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
26 november verleent het Aalsmeers
vrouwenensemble Davanti haar medewerking aan het najaars concert
van het Nederlands Concert Mannenkoor (NCM). Het concert met dit
ruim 100 man sterke ensemble geoefende zangers van nationale allure vindt plaats in de Open Hof kerk
aan de Ophelialaan 247. Het repertoire van het NCM bestaat uit religieuze liederen, spirituals, klassieke
werken, gedeelten uit opera’s, musicals en andere vormen van lichte
muziek. Het OCM staat onder leiding van Jimco Zijlstra en vaste begeleiders zijn Jan Lenselink op de
vleugel en André van Vliet aan het
orgel. Davanti zingt overwegend
klassieke muziek, soms met een

knipoog naar het poppy genre. De
dames, die onlangs nog een eerste
plaats behaalden op een internationaal festival, zingen vooral a-capella
en worden bij enkele stukken op de
vleugel begeleid door Theo Griekspoor. Het belooft een programma
van verrassende kwaliteit en variëteit met hoogstaande optredens van
twee top koren! Het concert begint
om 19.30 uur. Kaarten kosten 12.50
euro en zijn te koop via davanti@
hotmail.nl of telefonisch te bestellen
bij 06-30155387. Ook zijn er kaarten
te koop bij het Boekhuis in het centrum, Primera in Oost en Gall&Gall
in Kudelstaart. Meer informatie over
beide koren en het najaarsconcert
is te vinden op www.ncmonline en
www.davanti.nl.

Kanaries en kromsnavels

Vogelbeurs in Hornmeer
Aalsmeer - Op zondag 27 november organiseert Vogelvereniging
Aalsmeer en Omstreken een grootse vogelbeurs in buurthuis Hornmeer in de Roerdomplaan. De beurs
is open van 10.00 tot 13.30 uur. Iedere vogelliefhebber is welkom om
vogels te kopen, te verkopen te ruilen of rond te kijken en vragen te
stellen over vogels, voedsel en huisvesting. De entree bedraagt 1 euro

voor iedereen die komt kijken of kopen. Tevens maken bezoekers met
hun entreebewijs kans op een leuke
attentie. Verkoop van uw eigen vogels is gratis, zowel voor leden als
bezoekers. Handelaren zijn aanwezig (alleen op uitnodiging) met diverse soorten vogels, zoals tropische vogels, kanaries en kromsnavels. Er is ook een handelaar aanwezig met diverse soorten voer.

Zaterdag in cultureel café Bacchus

Nina de la Croix met ‘Bas’
Aalsmeer - Op zaterdag 26 november presenteert KCA een caberetavond in cultureel café Bacchus met
deze keer op het podium: Nina de
la Croix. Met haar tweede avondvullend programma ‘Bas’ geeft de jonge theatermaakster Nina de la Croix
gas. Dit keer met een vette basloop die haar grappige verhalen en
mooie nummers een stevige basis
geeft. Nina de la Croix was in 2008
ook te zien in cultureel café Bacchus met ‘Poldervrouw’ en maakte
toen al een verpletterende indruk.
Ze is hard op weg zich te nestelen
in de harten van een breed theaterpubliek. Met haar eerste avondvullend programma ‘Alles kan kapot’
zaten de zalen vol en kreeg ze lo-

vende recensies. Nina werd getipt
als een van de meeste opmerkelijke, aanstromende talenten. Dat zag
ook Herman van Veen. Hij nam Nina
mee naar Duitsland, waar ze naast
hem de hoofdrol speelde in ‘Op een
dag in september’. Op 19 november
is Nina gestart met de voorpremière
van ‘Bas’ in theater Bellevue in Amsterdam, op 24 november vindt de
première plaats in schouwburg Het
Park in Hoorn en aanstaande zaterdag 26 november is Nina dus te zien
en te horen in cultureel cafe Bacchus in de Gerberastraat. Aanvang
21.00 uur, entree 10 euro. Reserveren kan via www.cultureelcafebacchus.nl of telefonisch via 0297342657 (na 18.00 uur).

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

AGNER DRUMSTOKKEN
SET € 10,80

KEYBOARDSTATIEVEN
VANAF € 22,95

GITAARSNAREN STAGG
SET € 3,95

CLEANINGSSET
VOOR GITAAR

€ 6,50

INFO: WWW.STAGEMUSIC.NL

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Muziek/Cabaret
Vrijdag 25 november:
* Praamavond met dj Marco in de
Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Het Groot Niet te Vermijden in
Crown Theater, Van Cleeffkade, 20u.
* Jazzbacchenaal met Count Basie
en Ella Fitzgerald in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
* Partycafé met dj’s in Blitzz, Marktstraat vanaf 21.30u.
Zaterdag 26 november:
* Stropdasdrinken met dj Hans in de
Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Cabaret Emmi en Leo in Crown
Theater, Van Cleeffkade, 20u.
* Concert Davanti en Nederlands
Mannenkoor in Open Hof Kerk, Ophelialaan vanaf 19.30u.
* Ouderwets Kaoetsjoek-feest in
N201, Zwarteweg v/a 21.30u.
* Cabaret van Nina de la Croix in
Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
* Partycafé met dj’s in Blitzz, Marktstraat vanaf 21.30u.
Vrijdag 2 december:
* Surprise night bij Tante Truus, Bon
Ami, Dreef. Vanaf 21u. Voor 18+
* Night of Comedy in Crown Theater
Aalsmeer vanaf 20u.
Exposities
Tot en met 15 januari:
* Nieuwe expositie met werken van
Nico en Jeane Vrielink in galerie
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Open
elke zaterdag en zondag 13 tot 17u.
Zaterdag 26 november:
* Luchtoorlog en verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open van 11 tot 16u.
Tot en met 4 december:
* Foto’s en tekeningen van Paul Citroen en Juul van den Heuvel in Het
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open
donderdag tot en met zondag 1417u.
* Sprookjesportretten door kinderen uit Rusland op Kinderkunstzolder in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open iedere do. t/m zo. 1417u. Tekeningen te koop. Opbrengst
voor stichting Tsjernobyl.
Diversen
Donderdag 24 november:
* Wintermarkt Ons Tweede Thuis in
Hortensialaan 55, 12.30-14.30u.
* Sjoelavond in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Sjoelcompetitie in dorpshuis De
Reede, Rijsenhout v/a 20u.
* Kaartavond in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Klaverjassen Oude Spoorbaan in ‘t
Anker, Oosteinderweg 273a, 19.30u.
Vrijdag 25 november:
* Dankavond Sint Jan boven jan in
kerk Kudelstaartseweg v/a 20u.
* Bingo-avond Flora in clubgebouw
Wim Kandreef, Kudelstaart v/a 20u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Zaterdag 26 november:
* Wintermarkt in zorgcentrum Aels-

Bingo bij Flora
Kudelstaart - Vrijdag 25 november
is het bingotijd bij muziekvereniging
Flora in het clubgebouw aan de Wim

meer, Molenpad, 10-17u.
* Bakfietsenrace voor kinderen in
winkelcentrum Nieuw-Oosteinde,
Poldermeesterplein, 12-16u.
* Viertallen dartoernooi bij Poel’s
Eye in Dorpshuis Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
26 en 27 november:
* Inzamelingsactie kunst voor Mali
bij Boerma, Legmeerdijk 227. Zaterdag 11-17u. en zondag 11-16u.
* Sfeervolle kerstsale aan Dreef 18.
Zaterdag en zondag 12-17u.
Zondag 27 november:
* Vogelbeurs in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan, 10 tot 13.30u.
* Ringvaartloop Atletiekvereniging.
Start 11u. bij complex Sportlaan.
* Talk of the Town in Oude Veiling
met presentatie nieuw boek Theo
van Houten. Vanaf 15.30u.
Dinsdag 29 november:
* Open huis Open Hof Kerk in ‘t Baken, Sportlaan van 10 tot 11.30u. Iedere dinsdag.
* Speelavond Ons Genoegen in OTT,
Hortensialaan vanaf 19.30u.
Woensdag 30 november:
* Oost-Inn open 9.30 tot 11.30u. in
Mikado, Catherina Amalialaan.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 1 december:
* Ouderensoos v/a 14u. Sjoelen v/a
20u. bij Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat.
* Het Grote Sinterview met sinterklaas en Jochem van Gelder voor
jeugd in Crown Theater Aalsmeer,
Van Cleeffkade. Aanvang: 16.30u.
* Lezing Groei en Bloei over rotstuinen in Tsjechië in Wellant College,
Linnaeuslaan vanaf 20u.
Vrijdag 2 december:
* Nostalgische films Aalsmeer in
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Vergaderingen
Donderdag 24 november:
* Bijeenkomst beraad en raad in gemeentehuis vanaf 20u.
Maandag 28 november:
* Vergadering De Dorper in De Binding, Zijdstraat v/a 19.30u.
Dinsdag 29 november:
* Infoavond Eigen Haard en gemeente over nieuwbouw aan Machineweg. In gebouw ‘t Anker, Oosteinderweg 273a, 19.30-21.45u.
* Vergadering Dierenbescherming
in gebouw Beethovelaan v/a 20u.
29 november en 1 december:
* Inloopavonden over Bomenplan
Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3. Dinsdag 19-20.15u. voor
planetenbuurt, 20.15-21.30u. voor
vogelbeurt en donderdag 19.3020.45u. voor componistenbuurt.
Woensdag 30 november:
* Discussie-avond VVD over Uiterweggebied in Historische Tuin, ingang Praamplein v/a 19.30u.
Donderdag 1 december:
* Infoavond over Polderzoom en
Noordvork in gemeentehuis van
19.30 tot 21u.
* Vergadering wijkraad Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan, 19.30u.
Kandreef. Er worden acht ronden
gespeeld en een superronde waarin een extra mooie prijs te winnen
valt. De zaal is open om 19.30 uur
en de bingomolen gaat draaien om
20.00 uur.

Vrijdag ‘Het Groot Niet
te Vermijden’ in theater
Aalsmeer - Het Groot Niet te Vermijden brengt aanstaande vrijdag
25 november ‘Save The Last Dance’
in Crown Theater Aalsmeer aan de
Van Cleeffkade. “Zeg, eh, waar wàs
je nou gisteren? Ik? Ik was in het
theater bij Het Groot Niet Te Vermijden. Het Groot Niet Te Verwat?
Het Groot Niet Te Vermijden. Nooit
van gehoord. Nou, ze bestaan anders al bijna 25 jaar hoor. Wat doen
die dan? Ja, goh, euh, een soort muziektheater met grapjes. Ze doen eigenlijk van alles wat. Show, entertainment. Cabaret? Nee, of eigenlijk ja. Ga nou maar gewoon een
keer mee! Ik kan het niet uitleggen.
Je moet het gewoon zien. Maar zit
nou niet te zeiken, ga nou maar gewoon mee. Ze hebben een nieuw
programma, hartstikke leuk!” Gewoon gaan kijken dus. Aanvang:
20.00 uur.
Zaterdag toneel Emmi @ Leo
En zaterdag 26 november vanaf
20.00 uur is het toneelstuk Emmi @
Leo in het Crown Theater te zien.

Een toneelstuk over een hartstochtelijke liefde via internet. De Oostenrijkse journalist Daniel Glattauer schreef met Emmi@Leo (Gut gegen Nordwind) een onweerstaanbaar liefdesverhaal met veel humor.
Het boek werd een enorme bestseller. Emmi en Leo komen bij toeval
met elkaar in contact via e-mail. Ze
worden onstuitbaar digitaal verliefd,
maar dan? Willen ze de ander ontmoeten, zien, horen, ruiken, of juist
niet? Is fantasie niet veel aantrekkelijker (en veiliger) dan de werkelijkheid? Met onder andere Waldemar
Torenstra.
Night of Comedy
Binnenkort: Donderdag 1 december
om 16.30 uur de kindervoorstelling
Het grote sinterview met Jochem
van Gelder en sinterklaas! Vrijdag 2
december Night of Comedy en zaterdag 3 december liedjesprogramma met Anne van Veen, Aanvang
voorstellingen om 20.00 uur. Voor
informatie en kaarten: www.crowntheateraalsmeer.nl of bel 0900-1353.
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recensie

Ruim 3000,- voor Alzheimer

Niels presenteert’ fikst het weer!
Aalsmeer - Iedere derde zondag van
de maand kunnen bezoekers van de
Oude Veiling zich laven aan het optreden van Niels presenteert. De KCA
werkgroep podiumkunst en literatuur
heeft met Niels van der Gulik en zijn
band goud in handen. Wie Niels presenteert heeft gevolgd vanaf het begin ziet hoe het gezelschap groeit en
groeit. Begin november werd de eerste cd ‘Niels in goed gezelschap’, opgedragen aan Ramses Shaffy, gepresenteerd in de Nederlandse poptempel Paradiso te Amsterdam. Voor alle groten der aarde heeft het Paradiso, ook wel de kerk van de popmuziek genoemd, iets magisch. Het publiek dat afkwam op dit muzikale festijn waren leeftijdgenoten van Niels
en zijn mannen. Hun enthousiasme
leek niet te stuiten, mobieltjes legden
mooie momenten vast en er werd uit
volle borst meegezongen. Het volume uit de boxen stond op volle sterkte passend bij Paradiso. Niels kent
in Aalsmeer een veel ouder publiek,
maar dat doet niet onder voor de jongere generatie. “Hé, zal ik het eerst
even zelf zingen?”, lacht hij de aanwezigen toe wanneer er een voor hen
bekend lied wordt ingezet. Niels bezit
over een gave, een talent, waarmee
hij zijn publiek en zijn muzikale bandleden, Erik Bogers, Jos Kolenberg en
Auke Haaksma, weet op te zwepen.
Gast was deze keer de cabaretier Jasper van der Veen, winnaar van de publieksprijs op het Amsterdams Stu-

denten Festival 2011. En met Jasper
viel te scoren. Zelf heeft hij ook genoten van zijn optreden. “Ik had een
goed contact met de zaal”, verklaarde hij tevreden. Met zijn lied ‘Liefde
uit de muur’ en zijn hilarische dansact wist hij een ieder voor zich te winnen. KCA heeft Jasper al voor volgend
jaar gevraagd voor een solo optreden
in Bacchus. Iets om naar uit te kijken! Doordat Niels de touwtjes stevig in handen heeft en houdt lukt het
hem ook het open podium te creëren
voor Aalsmeerders. Cor Filius zong
twee nummers van Herman van Veen
waarvoor accordeonist Ton Krijger de
muziek had geschreven. De ondersteunende muzikale begeleiding van
Erik Bogers zorgde net voor dat beetje extra waardoor dit onderdeel van
de middag de plek krijgt die het verdient. Volgend keer, 18 december, valt
de eer te beurt aan de Aalsmeerder
Cees Vreeken. Niet te missen! Deze
middag zou niet compleet zijn zonder
de gedichten van Emanuel van der
Ven. Laat KCA hem ook eens uitnodigen op de poëzieavond, want ook met
hem valt veel eer te behalen. Niels
presenteert is tot en met april iedere derde zondag van de maand te beluisteren in de bovenzaal van de Oude Veiling. Aanvang 15.30 uur, entree
9 euro. Reserveren is gewenst. Via
www.kunstencultuuraalsmeer.nl of bij
De Oude Veiling: 0297-368378.
Door Janna van Zon

recensie

Wederom bijzonder concert van
Herman Nijkamp kwartet
Aalsmeer - Het best bewaarde geheim van de Veluwe is hij al genoemd
en dat is hij nog steeds. Opnieuw liet
het Herman Nijkamp kwartet horen dat ze op een zeer eigen manier
jazz standards kunnen vertolken. Het
kwartet bestaande uit de Jacco van
Santen op altsaxofoon, bassist Serge Bredewold, Pieter van Santen op
piano en Herman Nijkamp op zang,
scats en bugel heeft een uniek eigen geluid door het spelen zonder
drums, waardoor het allemaal klein
en ingetogen blijft. Het geluid van
Herman’s bugel heeft de melancholie van Chet Baker en Jacco van Santen doet aan Art Pepper denken. Het
swingende geïmproviseerde samenspel zorgde weer voor een spannend
muzikaal avontuur. Het helaas matig gevulde Bacchus kan terug zien
op memorabele vertolkingen van onder andere Nature Boy, Angel Eyes,
Tangerine, Emily. Voor een ieder die
wil weten wat hij of zij gemist heeft,
er zwerft al een opname van Angel
Eyes van afgelopen zaterdag op Youtube. Het volgende Jazzconcert vindt

plaats op zaterdag 17 december en
is van het Michael Varekamp kwintet (misschien sextet) die een tribute
aan Duke Ellington zal brengen.

Postzegelbeurs in Parochiehuis
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 26 november gaan de deuren van het Parochiehuis in de Gerberastraat weer
om 9.30 open uur voor alle postzegelverzamelaars en ruilers. Iedereen
is welkom om een kijkje te komen
nemen bij de diverse handelaren,
een miniverzameling bekijken over
de postgeschiedenis van de Pitcairn
Eilanden in de Stille Oceaan en
heerlijk snuffelen in de enorme aantal vijf eurocent stockboeken op de

Website toegankelijke
bushaltes in Noord-Holland
Streek - Als onderdeel van het programma ‘Toegankelijkheid Openbaar
Vervoer’ lanceert gedeputeerde Elisabeth Post van verkeer en vervoer
de website www.pnh.haltescan.nl. Op
deze website kunnen reizigers zien
welke haltes in een bepaalde buurt
speciaal toegankelijk zijn voor passagiers met een mobiliteits- of zichtbeperking. De website is ook te gebruiken door blinden en slechtzienden die
beschikken over eigen auditieve ondersteuning. De website geeft tevens
aan welke voorzieningen er bij de haltes zijn, zoals een overdekte wachtruimte, een fietsenstalling of een zitgelegenheid. De Haltescan is tevens
beschikbaar als App voor iPhone en

Aalsmeer - Op 16 en 17 maart is
het NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland georganiseerd door het Oranje Fonds. Ben
of ken je een maatschappelijke organisatie waar vrijwilligers nodig
zijn voor een leuke klus of activiteit? Of heb je zin om samen met
collega’s, vrienden of teamgenoten
bij een organisatie aan de slag te
gaan? Doe dan mee met NL Doet.
Vorig jaar waren al 250.000 Nederlanders actief tijdens NL Doet, een
recordaantal. In Aalsmeer waren
diverse klussen: medewerkers van
de gemeente gingen op pad met
bewoners van Ons Tweede Thuis,
er werd geklust door personeel van
Rabobank Regio Schiphol bij kinderboerderij Boerenvreugd en diverse vrijwilligers hielpen bij het
opknappen van de velden bij Ficas.
NL Doet is de uitgelezen kans om
elke activiteit met hen aan te pak-

Wim Eveleens is trouwe
vrijwilliger voor ouderen

Dag en nacht
Om de paar weken heeft hij veertien dagen dienst en met behulp van
een semafoon kan hij bereikt worden. Hij is dan dag en nacht bereikbaar en moet snel naar de betreffende oudere kunnen die problemen heeft met het alarmeringssysteem. Met het alarmeringssysteem
kunnen mensen in geval van nood
contact leggen met een centrale of

hun begeleider. Die zorgen ervoor
dat er snel hulp gestuurd wordt. Dit
systeem verhoogt het gevoel van
veiligheid, want 24 uur per dag kan
er alarm gemaakt worden. Dit kan
via het vaste alarmtoestel en via de
draagbare alarmzender, die je als
ketting bij je draagt. Naast het oplossen van storingen programmeert
Wim ook de systemen. “Veel mensen
zijn wat huiverig omdat het erg tech-

iPad. De provincie Noord-Holland wil
alle Noord-Hollanders betrouwbaar
en comfortabel vervoer aanbieden.
Daarom investeert de provincie ook in
de toegankelijkheid van het openbaar
vervoer. Circa de helft van alle bushaltes in Noord-Holland is al toegankelijk gemaakt voor passagiers met
een mobiliteits- of zichtbeperking. Zo
zijn bijvoorbeeld geleidelijnen aangelegd en het perron verbreed en opgehoogd, waardoor de haltes bereikbaar zijn voor rolstoelgebruikers en
kinderwagens. Het instappen in de
bus wordt hiermee een stuk vriendelijker. Met de website kunnen reizigers altijd een toegankelijke busreis
plannen en voorbereid op pad gaan.

Doe ook mee aan NL Doet

Europees jaar van de Vrijwilliger

Aalsmeer - Zelf is hij de tachtigjarige leeftijd al gepasseerd, maar hij
zet zich nog enthousiast in om ouderen te helpen. Wim Eveleens uit
de Hadleystraat werkt al jaren als
trouwe vrijwilliger voor Vita Welzijn
en Advies (voorheen Stichting Welzijn Ouderen). Vita is een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening en welzijnswerk en Wim is,
toen hij met de VUT ging, in contact
gekomen met deze organisatie door
een advertentie in de krant. Er werd
iemand gezocht voor de storings- en
plaatsingsdienst voor bejaardenalarmering en dit was Wim op het lijf geschreven. Wim heeft altijd aan vliegtuigen gesleuteld. Hij controleerde
de vliegtuigen voor vertrek en in de
hangar en inspecteerde alle technische onderdelen, zoals de automatische piloot, weerradars, zenderontvangers en nog veel meer. Een
technisch beroep waarin hij het erg
naar zijn zin had. En aangezien rustig thuis zitten niet helemaal in zijn
aard ligt, was hij blij dat hij als vrijwilliger aan de slag kon bij de storingsdienst.

verenigingstafel. Hierin zit vaak heel
mooi materiaal en dat voor slechts 5
eurocent. Neem boek(en) met dubbele zegels mee als je wilt ruilen.
Meer informatie is te vinden op de
website www.postzegelverenigingaalsmeer.nl. Ook wordt weer een
verloting gehouden. De ruilbeurs is
zaterdag open tot 15.00 uur. Voor
meer informatie kan contact opgenomen worden met Cor via 0297343885 of Sietze via 0297-340257.

nisch lijkt, maar dat valt best mee”,
vertelt Wim. “Ik raad altijd aan dat er
iemand anders bij aanwezig is, zoals een dochter of zoon.” Hij drukt de
mensen altijd op het hart om het apparaat maandelijks te testen. “Het
komt vaak voor dat mensen dit vergeten of dat ze niemand tot last willen zijn, maar beter een keer teveel
contact opnemen met de centrale
dan te laat.” Het is natuurlijk wel be-

ken. Meedoen betekent extra handen en naamsbekendheid voor je
organisatie. Meld je klus dan aan
op www.nldoet.nl. Als je dit vóór
11 januari 2012 doet, dan kan het
Oranje Fonds een bijdrage geven
van maximaal 500 euro. NL Doet is
een initiatief van het Oranje Fonds.
Het Oranje Fonds zet tijdens NL
Doet de schijnwerpers op vrijwillige inzet en laat op deze manier zien
hoe belangrijk betrokken en actieve burgers zijn voor de samenleving. Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. De Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn het beschermpaar
van het Fonds. Het Oranje Fonds is
een onafhankelijk fonds. Meer weten? Voor aanmelding, extra informatie, het laatste nieuws en tips en
inspiratie voor een fantastische NL
Doet activiteit is www.nldoet.nl hét
adres.
langrijk dat het systeem in geval van
nood werkt. En mochten er dan toch
problemen zijn met de hanger of het
moederapparaat dan komt Wim of
één van zijn collega’s bij de mensen
thuis om het probleem op te lossen.
Graag mensen helpen
Wim vertelt volop over de verschillende voorkomende problemen, zoals het zonder controle omzetten
van de telefoonlijn, de stekker niet
in het stopcontact terugdoen en
technische mankementen. Voor zijn
dienst begint krijgt hij naast de storingskoffer en klantenlijst, overzichten met alle eerdere storingen en de
status ervan en ook een overzicht
waarop staat welke batterijen binnenkort vervangen moeten worden.
Wim komt over de vloer bij vele ouderen in Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen. Sommigen vinden het allemaal maar een gedoe en zijn wat
knorrig, maar vaak maakt hij gezellige en dankbare bezoekjes mee.
“Eigenlijk woon ik relatief best ver
weg, maar ze willen me in Uithoorn
en Amstelveen niet kwijt”, vertelt hij
trots. Het is duidelijk dat hij veel ervaring heeft. In Aalsmeer heeft hij
ook een paar mensen opgeleid die
hem kunnen aflossen. Maar het is
moeilijk om goede mensen te vinden
die bereid zijn om hier tijd in te steken, volgens Wim. Gelukkig heeft hij
een vrouw die achter hem staat en
hem alle vrijheid biedt om dit werk
te kunnen doen. “Jeannet is gewend
dat ik ook weleens ’s avonds van
huis ben, want in mijn werk draaide
ik ook nachtdiensten en ze begrijpt
dat ik graag mensen help.” 2011 Is
het jaar van de vrijwilliger en dit jaar
waren er vele activiteiten om vrijwilligers in het zonnetje te zetten en
nieuwe mensen aan te trekken voor
dit dankbare werk. Het is mooi dat er
mensen zijn zoals Wim, want vrijwilligers maken tenslotte het verschil!
Door Ilse Zethof

Aalsmeer - De collecte van stichting Alzheimer Nederland in de week
van 7 tot en met 12 november heeft
in Aalsmeer 1681,73 euro en in Kudelstaart 1497,09 euro opgebracht.
De opbrengst is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek naar dementie en hulp, informatie en belangenbehartiging voor mensen met
dementie en hun naasten. De ziekte
van Alzheimer is de epidemie van de
toekomst. Maar liefst één op de vijf
mensen krijgt een vorm van dementie, waarvan de ziekte van Alzheimer
de meest voorkomende is. De teller
staat nu al op ruim 235.000 en dit
aantal zal de komende decennia explosief stijgen. Dementie is nog niet
te stoppen. Nóg niet. Want onderzoekers werken hard aan een op-

lossing om dementie onder controle te krijgen. Daarom steunt Alzheimer Nederland wetenschappelijk
onderzoek naar (de oorzaken van)
dementie. Maar Alzheimer Nederland staat ook nu klaar voor mensen met dementie en hun naasten. Onder andere door voorlichting, ondersteuning en belangenbehartiging. Om haar werk te kunnen doen, is Alzheimer Nederland
voor een groot deel afhankelijk van
de collecte. Jaarlijks collecteren zo’n
25.000 mensen voor Alzheimer Nederland. Helpt u ook mee? Het hoeft
niet meer dan twee uur tijd te kosten in de collecteweek in de eerste
helft van november. Opgeven kan
via www.alzheimer-nederland.nl of
030-6596917.

Talk of the Town met Henk van
Leeuwen en boekpresentatie
Aalsmeer - Een heel bijzondere Talk of the Town wordt het aanstaande zondag 27 november
met een ‘dubbelpresentatie’. Theodore van Houten en Pierre Tuning ontvangen samen twee overbekende Aalsmeerders in de Oude Veiling voor een diepgaand gesprek: Rondvaartschipper en illegale peurder Henk van Leeuwen
en journaliste Truus Oudendijk.
Er komt nog een derde niet nader genoemde gast zijn opwachting maken, die officieel een primeur in ontvangst zal nemen: Alweer een nieuw boek van Theodore van Houten! Het boek bevat
een keuze van ruim honderd originele of bewerkte columns die eerder in plaatselijke bladen zijn verschenen, plus zes verhalen waarvan er twee eerder werden gepubliceerd. In ‘Op Aalsmeer’ lopen
fictie en werkelijkheid door elkaar.
Thema’s zijn Aalsmeer, natuur, burgerlijke irritaties, het verkeer, sport,
jeugd in Aalsmeer in de jaren 1950
tot 1975 en het leven. In de schetsen zijn veel Aalsmeerse anekdotes verwerkt en figureren een aantal bekende dorpsgenoten. Het
boek is geïllustreerd met een sca-

la aan foto’s en tekeningen. Joop
Kok ontwierp het omslag, waarvoor
hij 24 foto’s gebruikte van vooral
Aalsmeerse objecten, zoals de watertoren, CAV, Bloemenlust, kassen, een beeld van Miep Maarse,
de Oude Veiling, Sportzicht, VVA
en het gemeentewapen. Talk of the
Town begint zondag om 15.30 uur
in de Oude Veiling in de Marktstraat. De toegang is gratis.

Goede opbrengst Nepal benefiet
Aalsmeer - Zaterdag 5 november is
in De Oude Veiling voor de achtste
keer een benefietavond voor Nepal
georganiseerd. Een keur van lokale muziekanten werkten belangeloos mee aan deze happening. Zowel in de bovenzaal als in de benedenzaal werd opgetreden. Er werden Nepalese artikelen verkocht en
er was een kleine verkoop van artikelen van een Nepalees werkgelegenheidsproject voor vrouwen. Er
werd veel informatie gegeven over
de projecten die gesteund worden
dit jaar. De totale opbrengst van deze avond bedraagt maar liefst 2400
euro. Dit bedrag kwam bij elkaar via
de entreeprijs voor het feest en door
een aantal gulle giften. Ook kwam
een deel van de opbrengst van
de Nepalese producten ten goe-

de aan de projecten. Khem, Nepalese inwoner van Aalsmeer en kok
van restaurant Himalaya restaurant,
schonk zijn spaargeld. Zijn familie
woont in de streek waar de projecten gesponsord worden. Hij is heel
erg blij dat Aalsmeer zich zo inzet
voor zijn land. Het bedrag van de
opbrengst van deze avond is aangevuld door stortingen van mensen
die niet op de avond aanwezig konden zijn. Met subsidie van OSA zal
het streefbedrag ad 4500 euro zeker gehaald gaan worden. Dit jaar
zal de opbrengst grotendeels besteed gaan worden aan een hygieneprogramma in Chepang Hills,
een zeer arm gebied in Chitwan.
Meer informatie over de projecten
zijn te vinden op: www.nepalbenefiet.webs.com.

Nostalgische films in Oost
Aalsmeer - Vrijdagavond 2 december om 20.00 uur start een serie
nostalgische films in buurthuis Het
Middelpunt in de Wilhelminastraat.
Er gaan verschillende films vertoond
worden over hoe Aalsmeer vroeger
was. De laatste jaren is er behoorlijk veel veranderd. Het oude spoortracé werd fietspad, sloten werden

ook fietspaden, er is veel gesloopt
en bijgebouwd rond de Hornweg
en denk aan Nieuw-Oosteinde. De
woonwijk van nu is lange tijd bouwen kassenland geweest. De films
worden vertoond door de heer S.
Kooy. Iedereen is welkom, de toegang is gratis. De zaal is open vanaf 19.30 uur.
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Uitbreiding van
begraafplaats

Noordvork straks Aalsmeerderlaan

Info-avond over deelplan
Polderzoom en Noordvork

Aalsmeer - Ontwikkelingsbedrijf &2=1 organiseert op donderdag 1 december van 19.30 tot 21.00
uur een informatieavond over deelplan Polderzoom en de aanleg van
de Noordvork in het Gemeentehuis aan het Drie Kolommenplein.
In 2009 is door de gemeenteraad
het Definitief Stedenbouwkundig
Plan (DSO) vastgesteld van de locatie Polderzoom, dat wordt begrensd door de Burgemeester Kasteleinweg, de Stommeerkade en de
sloot langs de sportvelden. Dit DSO
is in 2010 vertaald naar een Globaal Bestemmingsplan Stommeerkade Oost met uitwerkingsverplichting en een Definitief Bestemmingsplan voor de Noordvork (straks:
Nieuwe Aalsmeerderlaan). De uitvoering van de Noordvork zal volgens de huidige planning in 2012
van start gaan.
Voordat de woningbouw voor de
locatie Polderzoom van start kan
gaan, moeten eerst nog verschillende uitwerkingsplannen en een

beeldkwaliteitkader worden vastgesteld. Tijdens de informatieavond zal
Ontwikkelingsbedrijf &2=1 een korte toelichting geven op het Uitwerkings- en Beeldkwaliteitsplan Polderzoom en de uitvoeringsvoorbereidingen voor de aanleg van de
Noordvork. De avond staat onder
verantwoordelijkheid van het Ontwikkelbedrijf &2=1.
De gemeente heeft nog geen formele besluiten genomen over de verschillende onderdelen van het plan.
Dit zal, afhankelijk van planning en
voortgang, nog separaat volgen. De
presentaties beginnen om 19.30 uur
en duren tot circa 20.00 uur. Daarna
krijgen de aanwezigen volop de gelegenheid voor het stellen van vragen en om de tekeningen van de
plannen te bekijken. Voor meer informatie kan contact opgenomen
worden met het Ontwikkelingsbedrijf &2=1 onder telefoonnummer
0297-387687 of via e-mail: info@
detuinenvanaalsmeer.nl of kijk op:
www.detuinenvanaalsmeer.nl.

Informatieavonden over
Bomenplan Hornmeer
Aalsmeer - Op woensdag 30 november en donderdag 1 december
organiseert de gemeente informatieavonden over het Bomenplan in
de Hornmeer. Omdat in veel straten bomen weggaan of juist geplant
worden, is er in overleg met de wijkraad besloten niet één bijeenkomst
te houden voor de hele Hornmeer,
maar informatieavonden per buurt
te organiseren. Op woensdag 30 november is er van 19.00 tot 20.15 uur
aandacht voor de planetenbuurt,
vervolgens wordt van 20.15 tot 21.30
uur de vogelbuurt besproken.
Donderdag 1 december wordt, voorafgaand aan de vergadering van de
wijkraad, van 19.30 tot 20.45 uur gesproken over de componistenbuurt.
Alle avonden zijn in buurthuis Horn-

meer aan de Roerdomplaan 3. In het
buurthuis kan reeds een kijkje genomen worden waar nieuwe bomen
geplant gaan worden. Er hangt een
groot informatiepaneel in de gang.
In de hal van het gemeentehuis
hangen de plannen ook. En de plannen kunnen worden ingezien op de
website www.aalsmeer.nl. Tijdens
de informatieavonden is de beleidsmedewerker Groen, Henk van der
Kaaden, aanwezig. Hij kan informatie geven over de kenmerken van de
bomen en de plekken waar ze komen. Voor meer informatie kunnen
bewoners contact met hem opnemen per email onder vermelding
van Bomenplan Hornmeer via Info@
aalsmeer.nl of telefonisch via 0297387717.

Wethouder plant boom op
heringerichte Van Cleeffkade
Aalsmeer - Wethouder Ulla Eurich gaat op dinsdag 29 november om 16.00 uur officieel de vernieuwde Van Cleeffkade openen.
Dit doet zij samen met Kirsten Combee, een scholiere van 10 jaar, door
een boom te planten. De werkzaamheden voor de herinrichting van de
Van Cleeffkade zijn met het aanbrengen van de laatste beplanting
afgerond. Wethouder Eurich: “De
vernieuwde Van Cleeffkade is met
al die bloemen en planten een veilige en fleurige entree waar bloemendorp Aalsmeer weer trots op
kan zijn.” Kirsten Combee had tijdens de werkzaamheden een brief
geschreven aan de burgemeester.
Ze vond het jammer dat de bomen
langs de Van Cleeffkade weg moesten. De burgemeester schreef terug
blij te zijn met jongeren die zich inzetten voor de buitenruimte. Voor
de 6 bomen die weg moesten komen er nu 41 terug. Daarom kreeg
Kirsten een uitnodiging om de laatste nieuwe boom te planten met Ul-

la Eurich, wethouder Dorpsvernieuwing. De groene inrichting van de
Van Cleeffkade bestaat uit 5 krentenbomen, 33 watercypressen, ruim
1.400 groene planten, verschillende rozenstruiken in de kleuren geel,
rood, oranje en wit, maar ook 94 lila
seringen. Ook worden 5.000 narcissenbollen gepoot. Aan de waterkant
bij de verkeerslichten komt nog een
natuurvriendelijke oever met 8 moerascypressen.
De Van Cleeffkade is volgens de
gemeente voor alle verkeersdeelnemers veiliger geworden, echter
hier is niet iedereen het mee eens.
Zo zijn op het voorste gedeelte vrijliggende fietspaden gekomen, echter in het 30 kilometer-gebied moeten de fietsers de weg delen met automobilisten en dit is best een gedrang op de nog steeds (te) smalle Van Cleeffkade! Voetgangers klagen overigens niet, voor hen is alle
ruimte, links en rechts, op de heringerichte toegangsweg van en naar
het centrum.

Aalsmeer - In het wekelijkse overleg hebben burgemeester en wethouders afgelopen dinsdag 22 november besloten groen licht te geven voor uitbreiding op de algemene begraafplaats. Het gedeelte van
de urnenbegraafplaats wordt vergroot en er gaat meer ruimte ingericht worden voor de kinderbegraafplaats. De kosten van de werkzaamheden worden geraamd op 15.000
euro.

Wijkraad De
Dorper bijeen

Luuc van der Ouw, directeur Nieuwe Meerbode, overhandigt het bronzen Flora-beeldje aan toen nog burgemeester
Joost Hoffscholte. Archief: December 2005.

Bronzen Flora beeldje al
elf jaar belangrijke prijs!
Aalsmeer - Tijdens de verkiezing
van onderneming van het jaar afgelopen 28 oktober is het bronzen Flora-beeldje uitgereikt aan de
Dutch Flower Group. De lentegodin staat voor groei en bloei en is
in 2005 als vierde aan de serie van
belangrijke gemeentelijke onderscheidingen toegevoegd. De andere
drie hoge Aalsmeerse toekenningen
zijn de Erepenning, de Rozenpenning en de Aardbeienspeld. Voordat Flora een nieuwe gemeentelijke onderscheiding werd, diende het
beeldje echter ook al als prijs voor
inwoners die zich verdienstelijk maken voor de samenleving. Het droeg
de naam Jan Goulooze trofee, naar
de voormalige directeur van, jawel,
de Nieuwe Meerbode. Vijf jaar achtereen heeft de Nieuwe Meerbode
bronzen Flora-beeldjes uitgereikt
aan Aalsmeerders die zich vrijwillig op bijzondere wijze hebben ingezet op maatschappelijk, cultureel

of sportief gebied. Het beeldje stond
symbool voor vrijwilligerswerk, onmisbaar in een samenleving. Ook de
Nieuwe Meerbode heeft in al haar
bestaansjaren - vanaf 1888 - bijzonder veel profijt gehad (en nog)
van de inzet van vrijwilligers op divers gebied. Na de vijfde Jan Goulooze trofee verkiezing kwam er
geen vervolg. Om het Flora-beeldje en de gedachte daar achter niet
uit beeld te laten verdwijnen, heeft
directeur Luuc van der Ouw van de
Nieuwe Meerbode gemeend dit typische Aalsmeerse gedachtegoed,
inclusief auteursrechten, over te
dragen aan de gemeente. In december 2005 vond de officiële overdracht plaats in het gemeentehuis, in de kamer van burgemeester
Joost Hoffscholte. Het eerste Florabeeldje is door de gemeente uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie
in 2006 aan vrijwilligers die zich inzetten voor het ouderenwerk. Want,

zo vond de eerste burger. Het beeldje is het waard om dezelfde symbolische betekenis te behouden. Besloten werd om de bronzen Flora
eens per collegeperiode uit te reiken en er elke keer een ander thema aan te verbinden, vrijwilligerswerk echter in oog houdend. En nu
is het beeldje, in 1962 gemaakt door
beeldhouwer Teun Roosenburg, gebruikt voor de verkiezing onderneming van het jaar. Een prima keuze,
want tijdens de zoektocht heeft de
jury uitdrukkelijk gekeken of de genomineerden zich ook inzetten voor
de Aalsmeerse samenleving. En het
prijzengeld moest besteed worden
aan Aalsmeerse verenigingen of instellingen. De Dutch Flower Group
gaat middels planten groen brengen in klassen van scholen in de
gemeente. De symbolische betekenis van Flora wordt hiermee behouden. En daar is de Nieuwe Meerbode, als grondlegger, trots op!

Aalsmeer - Wijkraad De Dorper
komt maandag 28 november weer
bijeen in De Binding in de Zijdstraat
53. De bijeenkomst begint om 19.30
uur. Buurtgenoten zijn uiteraard van
harte welkom en krijgen de mogelijkheid het woord te voeren over
onderwerpen en zaken die het centrum aangaan. Op de agenda onder andere de invulling van het Weteringplantsoen. Meer informatie:
www.wijkraden-aalsmeer.nl.

Stapje verder
voor Noordvork

Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in het kader van de herontwikkeling van het plangebied huidige
tracé N201 twee percelen gronden
met opstallen gelegen aan de Stommeerkade aan te kopen van de eigenaren. De gronden zijn nodig om
de Noordvork (Aalsmeerderlaan)
aan te kunnen leggen. De percelen
zijn respectievelijk 8.700 en 13.340
vierkante meter groot.

Containerbrandjes

Kudelstaart - In de Stuurboordstraat zijn in de nacht van zaterdag
19 op zondag 20 november enkele
brandjes gesticht in containers. Een
groep jongeren had de week er voor
al meerdere malen een vuurtje gemaakt op een veldje. De brandweer
hoefde overigens niet gealarmeerd
te worden. De jongeren hebben zelf
het vuur gedoofd.

Dinsdag 29 november in ‘ t Anker

Informatieavond vervangende
nieuwbouw aan Machineweg
Aalsmeer - Woningbouwvereniging Eigen Haard en de gemeente
Aalsmeer organiseren op dinsdag
29 november van 19.30 tot 21.00 uur
een informatieavond in ’t Anker over
het nieuwbouwplan voor de Machineweg, beter bekend als het Rooie
Dorp. In het voorjaar heeft Woningbouwvereniging Eigen Haard de bewoners van de Machineweg 49 tot
en met 131 geïnformeerd over de
plannen voor vervangende nieuwbouw. Tijdens de informatieavond
zullen Eigen Haard en de gemeente informatie geven over de randvoorwaarden voor het nieuwbouwplan, zoals samengevat in een Nota van Uitgangspunten. Het doel is
om een kwalitatief goed en duurzaam nieuwbouwplan te realiseren dat past bij het historische ka-

rakter van het gebied. Ook moet het
woningbouwprogramma
voldoen
aan de gemeentelijke woonvisie en
de wensen van de huidige bewoners die op deze locatie willen blijven wonen. Als het college naar verwachting in december akkoord gaat
met de Nota van Uitgangspunten
(NvU), komt deze ook voor bewoners beschikbaar. Daarna zal de gemeenteraad waarschijnlijk in januari het NvU vaststellen. Vervolgens
zal het plan verder worden uitgewerkt naar een stedenbouwkundig
plan. Na vaststelling hiervan wordt
gewerkt naar een inrichtingsplan en
een voorontwerpbestemmingsplan.
Op dit voorontwerp kunnen alle inwoners een inspraakreactie indienen. Om 19.30 uur start het algemene deel van de avond met een intro-

ductie door wethouder Ulla Eurich.
Daarna geeft Eddo Braam van Eigen
Haard een korte toelichting op de
plannen. Vervolgens geeft de projectleider van de gemeente informatie over de planning en besluitvormingsproces. Uiteraard krijgen
de aanwezigen daarna de gelegenheid de plannen te bekijken en vragen te stellen. De informatieavond

vindt plaats in gebouw ’t Anker aan
de Oosteinderweg 273-achter. De
zaal is open vanaf 19.00 uur. Voor
meer informatie kan contact opgenomen worden met Paul Geurts,
afdeling ruimtelijke ontwikkeling
van Gemeente Aalsmeer, tel. 0297387575, e-mail: info@aalsmeer.nl
o.v.v. Machineweg of kijk op www.
aalsmeer.nl.

Bijeenkomst over toekomst van
sierteelt en watersportsector
Aalsmeer -Milieuwetgeving, ARBO
voorschriften en onevenredig hoge
onderhoudskosten in het veengebied
zijn slechts een paar redenen die er
toe leiden dat het komende decennia de seringenteelt vrijwel zal verdwijnen uit het bovenland. Hierdoor
zal alleen al aan de Uiterweg zo’n 40
hectare teeltgrond vragen om een
andere invulling. Op dit moment zijn
er nog 15 kwekers actief in dit gebied.
Nu de nood hoog is, hebben de kwekers de handen ineen geslagen en
gezamenlijk naar de toekomst gekeken. Het resultaat is een globale visie
met de titel ‘Uiterweg en Kleine Poel.
Hoe geven wij in de toekomst meerwaarde aan het gebied’. Van oudsher
is Aalsmeer het wereldcentrum van
teelt en verhandeling van bloemen en
planten. De teelt vindt tegenwoordig
vooral buiten Aalsmeer plaats, maar
Aalsmeer is nog steeds de grootste marktplaats voor de sierteelt in
de wereld. Recreatie en toerisme is
de tweede belangrijke economische
sector in Aalsmeer. In de gebiedsen economische-visie wordt recreatie en toerisme als speerpunt voor
de komende jaren genoemd. In het
Aalsmeerse plassengebied zijn totaal
ruim 6000 ligplaatsen voor boten bij
veelal kleinere watersportbedrijven.
Deze ondernemers bieden een gro-

te verscheidenheid aan watersportvoorzieningen aan zoals, (overdekte) ligplaatsen, recreatiearken, recreatie eilandjes, binnenstalling en
scheepsonderhoud. De watersportondernemers, verenigd in Stichting
Aalsmeer Westeinder Promotie, hebben zich ook beraden over hun toekomst. Het ‘Wenkend perspectief watersport Aalsmeer’ is een handreiking
van de SAWP in de positionering van
Aalsmeer als watersportgemeente.
Op woensdag 30 november presenteren beide organisaties hun visie op
de Historische Tuin. Na de presentatie zal de VVD-fractie een reactie geven, waarna er gelegenheid is om
met elkaar te discussiëren over de
toekomst van de toeristische markt
in Aalsmeer. Een belangrijke sector die moet opereren in een gebied
met belangrijke natuur- en cultuurwaarden. Een gebied liggend binnen
de zones van het LIB (luchthaven indeling besluit), doorkruist door een
ecologische hoofdstructuur en met
hele grillige grenzen tussen het stedelijke en landelijke gebied. De discussieavond woensdag 30 november
begint om 19.30 uur, zaal open vanaf 19.15 uur, en wordt geopend door
VVD-voorzitter Marc Vergoossen.
Plaats van samenkomst is de Historische Tuin, ingang Praamplein.

Raadhuisbrug ontmanteld
Aalsmeer - De Raadhuisbrug tussen het Raadhuisplein en de Van
Cleeffkade is vorige week donderdag ontdaan van zijn bovenkant. Het
meest spectaculaire gedeelte van
de werkzaamheden was het met behulp van een grote kraan verwijderen van de bovenkant van de brug.
De bovenkant werd op een oplader

geladen en vervoerd naar een werkplaats waar hij nagemaakt zal worden. De Raadhuisbrug wordt uiteindelijk in zijn geheel vernieuwd. Het
plaatsen van de nieuwe bovenbouw
en het aanbrengen van een nieuw
brugdek staat gepland in de weken
van 6 tot en met 18 februari in het
nieuwe jaar.

2e katern
Wintermarkt in zorgcentrum

Versterking en verbetering
imago van Greenport
Aalsmeer - “De creatieve sector in
Amsterdam kan de sierteeltsector
Greenport Aalsmeer helpen bij het
verder verbeteren van het imago.’’
Dat was één van de voorbeelden van
cross overs die werden genoemd tijdens de bijeenkomst KennisKring
Flowers over het thema ‘Wat kunnen Amsterdam en de Greenport
Aalsmeer nog meer voor elkaar betekenen’. De met bijna 200 personen zeer druk bezochte bijeenkomst
werd op 16 november georganiseerd
door KennisKring Amsterdam in het
hart van Greenport Aalsmeer, bloemenveiling FloraHolland. Naast presentaties werden vooral de breakout
sessies naar bedrijven in de Greenport zeer op prijs gesteld. Burgemeester Pieter Litjens van Aalsmeer
verwelkomde de leden van de Kenniskring en sectorgenoten met een
warm pleidooi voor meer contacten
tussen Amsterdam en de Greenport.
“Wij in Aalsmeer denken bij wetenschap meteen aan Wageningen. En
we hebben de Amsterdamse universiteiten naast de deur’’, noemde hij
als voorbeeld. De KennisKring Amsterdam verbindt kennisinstellingen als universiteiten, overheden en
het bedrijfsleven tijdens netwerkbijeenkomsten over relevante thema’s in de metropoolregio Amsterdam. ‘Innovatie in de sierteelt en het
businessmodel’ was het thema van
de bijeenkomst op 16 november in
Aalsmeer. Na het welkom door Litjens ging vestigingsmanager Marcel
Claessen van FloraHolland in op de
rol van FloraHolland, de Greenport
en de speerpunten waar de sector
aan werkt onder de vlag van de Economic Development Board Amsterdam. In ultrakorte en daardoor flitsende presentaties gaven hoogleraar plantenfysiologie Michel Haring (Swammerdam Instituut/Uni-

versiteit van Amsterdam), hoofddocent logistiek Sander de Leeuw
(Vrije Universiteit) en Ivo Brautigam, directeur van Bloemenbureau
Holland een beeld van ontwikkelingen op hun vakgebied. “Het is nuttig om kennis te nemen van ontwikkelingen buiten je eigen vakgebied,
want daar is vaak iets op te pikken
wat je kunt gebruiken. Dat noemen
we dan een cross over”, aldus dagvoorzitter Age Fluitman. Hij is voorzitter van de Kamer van Koophandel
Amsterdam. De ontwikkelingen in
de logistiek, marketing, duurzaamheid en veredeling kwamen aan de
orde tijdens de breakout sessies. Tijdens de bezoeken aan respectievelijk Florimex, PTMD, L. van der Weijden GreenBalanz en Van Kleef Rozenkwekerijen werd duidelijk, dat er
nog veel meer kruisverbanden zijn te
leggen tussen de verschillende disciplines. Volgens Timo Huges, algemeen directeur van FloraHolland, en
Jan Willem Breukink, CEO van Incotec, sluit dat aan bij het beleid dat is
ingezet door minister Verhagen van
Economie, Landbouw en Innovatie.
“Ondernemers, overheden en onderzoekinstellingen vormen een gouden driehoek. Over grenzen heen
kijken en projecten oppakken versterkt de economische slagkracht’’,
concludeerden zij tijdens het afsluitende plenaire gedeelte. Met het
concrete voorbeeld van de Innovatieklas werd de bijeenkomst afgesloten. In dit project werken 70 studenten uit zeven landen en afkomstig uit
MBO, HBO en Wageningen University opdrachten uit voor vijf ondernemingen in de Greenport Aalsmeer.
Zij maken op een innovatieve manier
kennis met alle facetten van de sierteeltsector.

Aalsmeer - Om bewoners van het
zorgcentrum in winterse sferen te
brengen wordt aanstaande zaterdag 26 november een wintermarkt
gehouden in het ouderentehuis aan
het Molenpad. Iedereen is van harte welkom om sint en kerst inkopen te komen doen. Er zijn leuke
cadeautjes en koopjes verkrijgbaar,
zoals kerstkaarten, prachtige quilten, windlichten, kaarsen en sieraden. Ook wordt een stand ingericht
met tweedehands boeken. Het geld

Certificaat en bloemetje voor
medewerkers Kinderhof
Aalsmeer - In februari van dit jaar
zijn 14 pedagogisch medewerkers
van Kinderhof Aalsmeer gestart met
de (Voor- en Vroegschoolse Educatie) VVE training, Piramide. De training bestond uit acht bijeenkomsten waarin aandacht was voor verschillende onderwerpen, zoals het
inrichten van de binnen en buitenruimte, het werken met thema’s, de
taalontwikkeling, oudercontacten

en plannen en organiseren van activiteiten.
Op maandag 14 november was de
laatste bijeenkomst die op een feestelijke wijze werd afgesloten. Alle pedagogisch medewerkers kregen uit handen van de cursusleider, Marja van Iwaarden van Onderwijsadvies, het certificaat uitgereikt
en van directeur Monic van Diemen
van Kinderhof een bloemetje.
Veilingmeester Jan Pieter Glerum. Foto: wwwkicksfotos.nl.

Opbrengst liefst 5.300 euro!

Benefietveiling brengt geluk
voor kinderen van Tsjernobyl

Foto Thies Bening.

Felle discussie tijdens breakout sessie Veredeling in Greenport Aalsmeer.
Overhandiging va de opbrengst door voorzitter Jan Westerhof aan Kasfook
vertegenwoordiger Dick van Pouderoijen.

Kudelstaartse rommelmarkt
goed voor 6 waterbronnen

“Wandel Gangen Menu mag
vaker georganiseerd worden!”
Aalsmeer - Voor de vierde maal op
rij vond donderdag 17 november het
Wandel Gangen Menu plaats. Vijf
horecagelegenheden uit Aalsmeer
dorp namen hier aan deel en het
culinaire evenement was ook nu
weer een schot in de roos. Het idee
is eenvoudig maar slim. (Fijn-)proeven bij vijf restaurants in een vrij te
bepalen volgorde en tijd. Zo leer je
de keukenkunsten van de betreffende koks kennen, kom je bij een
restaurant binnen waar je gewoonlijk misschien niet zo snel zou dineren èn dat allemaal op een heel gemoedelijke manier. Dat vonden tenminste de meeste deelnemers aan
dit wandelend ‘eet-evenement’. De
gezelligheidsgraad werd nog verhoogd door de live-muziek die bij
drie van de vijf deelnemende horeca
te horen was. Zo had de Oude Veiling niet alleen bospaddestoelen in
bladerdeeg of koffie met een taartje
op het menu, maar ook authentieke
klanken van Woody & The Sideman.
Het Wapen van Aalsmeer - met een
prachtig nieuw interieur - trakteerde
de wandelende dinergast op gebakken camembert met appelstroop.
Dat smaakte zeer goed bij de muzikale kwaliteiten van twee trouba-

dours. Het Holland Huys presenteerde een kiptorentje op de borden
en de veelzijdige Gerrit Biesheuvel
op toetsen.
SnaQ op de hoek Van Cleeffkade en
Marktstraat liet zich van een bijzonder culinaire kant zien met de keuze uit zalm of eendenborst, wel met
(overigens heerlijke) patat. Bij de
Halve Maen ten slotte reageerden
de wandelgangengasten ‘wildenthousiast’ op het wildmenu dat de
kok hier voorschotelde.
Met een verkoop van ruim honderd
kaarten kan worden teruggeblikt op
een zeer geslaagde avond. De restauranteigenaren hadden op ‘primetime’ geen tafel meer onbezet en
de reacties waren lovend: “Wat gezellig op deze manier. Dat mag veel
vaker worden georganiseerd dan
eens per jaar. Waarom niet bij aanvang van elk seizoen?” Zo liet een
van de wandelende gasten zich uit.
Deze avond werd tevens de nieuwe
Beaujolais Primeur gepresenteerd.
Je kon de beaujolais drinken bij het
eten of afsluitend van een glas genieten bij café Joppe of De Praam.
Door: Joke van der Zee.

dat wordt opgehaald met de wintermarkt en de boekenverkoop komt
geheel ten goede aan de bewoners.
Het geld wil het tehuis besteden aan
een televisie voor in de activiteitenruimte, zodat bewoners gezamenlijk
films kunnen bekijken. Komt allen,
erwtensoep, koffie en thee staan
eveneens klaar!
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door A. Maarsen op de piano. De wintermarkt is van 10.00 tot
17.00 uur.

Kudelstaart - Tijdens de jaarlijkse napraatavond van de vrijwilligers
van de Kudelstaartse Rommelmarkt
is de opbrengst van de rommelmarkt en de subsidie van OSA overhandigd aan stichting Kasfook. Namens Kasfook nam Dick van Pouderoijen een cheque van 6000 euro
in ontvangst. Op 4 oktober werd in
het Dorpshuis de 38e Kudelstaartse Rommelmarkt gehouden. De netto opbrengst bedroeg ruim 2750 euro wat beduidend hoger was dan
in 2010. Het bedrag is door het bestuur van de stichting Rommelmarkt
Kudelstaart verhoogd tot 3500 euro.
Dit was mogelijk omdat het project
dat in 2008 werd ondersteund niet
is doorgegaan. Een deel van dit geld
wordt nu gebruikt voor de drinkwaterbronnen in Kakamega, West Kenia. De stichting Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer ondersteunt
het project met 2500 euro. Kasfook, Kakamega Supporting Families of Orphaned Children Self Help
Group, vangt al 10 jaar weeskinderen op in Kakamega, de plaats waar
ze zijn geboren. Ze worden ondergebracht bij familie, vrienden of buren. Kasfook ondersteunt de pleegouders. Daarbij is gekozen voor
een systeem van self help. Tijdens
de napraatavond heeft de Nederlandse vertegenwoordiger, Dick van
Pouderoijen, verteld over het werk
van Kasfook. De pleegouders krijgen mogelijkheden om voor de kinderen te zorgen. Het grote voordeel
hiervan is dat kinderen opgroeien in
een gezin en niet in een weeshuis.
Omdat ze in hun geboortedorp blijven wonen hebben ze als ze volwassen zijn ook recht op de grond van
hun ouders en daardoor later een
bestaansmogelijkheid. De veelal indirecte hulp bestaat bijvoorbeeld
uit steun en advies bij de aanschaf
van betere bananenrassen, advies
en hulp bij het maken van visvijvers
en het kweken van vis (Tilapia). Ook
is er een trapnaaimachine gekocht
voor naailes en voor het maken van
schooluniformen voor de kinderen.
Door de renovatie en bouw van natuurlijke drinkwaterbronnen te steunen verbetert de gezondheid van
pleegouders en kinderen. Kasfook
heeft de bewoners van Kakamega al ondersteund bij de renovatie
van 7 bronnen. Door zoveel mogelijk
lokaal in te kopen en lokale arbeiders in te schakelen komt het geld
niet alleen ten goede van een project, maar ook van de locale economie. Zo wordt voor de bouw en renovatie gebruik gemaakt van een

ervaren bouwvakker uit Kakamega.
Stenen en grind worden ter plaatse gekocht, maar zoveel mogelijk
door de gebruikers van de bronnen opgegraven en vervoerd. Ook
het opengraven van de bronnen gebeurt door de toekomstige gebruikers. Cement, de belangrijkste kostenpost, wordt aangeschaft bij een
locale groothandel. Kasfook neemt
geregeld foto’s van de voortgang
van de projecten. De foto’s in de
presentatie van Dick lieten zien hoe
groot het verschil is tussen een oude en nieuwe bron. Ook liet hij zien
hoe visvijvers werden gemaakt en
hoe de Tilapia werd gevangen.
Opslagruimte gezocht
Rond Kakamega liggen minstens
35 bronnen die geschikt zijn voor
drinkwater. Met de opbrengst van
de rommelmarkt en de subsidie van
OSA kunnen weer zes bronnen gerenoveerd worden. Voor 60 tot 100
gezinnen betekent dit schoon drinkwater en geen geloop meer naar
de vuile rivier of een bron waar ook
het vee uit drinkt. Toen de eerste
bronnen gerenoveerd waren, was
het effect ervan onmiddellijk merkbaar. De gebruikers waren minder
vaak ziek en konden daardoor beter hun akkers verzorgen en ander
werk verrichten. Na de presentatie
werd druk nagepraat over de succesvolle rommelmarkt. Het bestuur
is op zoek naar een ruimte waar gedurende een groot deel van het jaar
spullen opgeslagen kunnen worden. Helaas is deze nog niet gevonden. Aan het slot van de avond
werd de website van Rommelmarkt
Kudelstaart,
www.dekudelstaartserommelmarkt.nl gepresenteerd.
Hierop is informatie te vinden over
de markten van de afgelopen jaren
en over de ondersteuningsprojecten in de 38 jaar dat de Kudelstaartse rommelmarkt bestaat. Onder het
genot van een drankje en een hapje werd al vooruit gekeken naar de
veertigste rommelmarkt in 2013.

Aalsmeer - Voor één keer veranderde de expositieruimte van het
Oude Raadhuis afgelopen zondag
20 november in een veilinghuis. Enthousiaste KCA vrijwilligers creëerden een sfeer van gastvrijheid en
gaven de bezoekers informatie over
de veiling en de kinderkunstscholen. In een uur tijd bracht de bekende veilingmeester Jan Pieter Glerum ruim zestig kinderkunstwerken
uit Wit Rusland vakkundig onder de
hamer. Voorafgaand aan de veiling
gaf burgemeester Pieter Litjens een
inspirerende introductie op de benefietmiddag.
Mevrouw Gritsenko, ambassadeur
van Wit-Rusland, woonde de veiling bij en genoot van de Russische
muziek door de jonge talentjes Boet
en Faas uit Aalsmeer. Jan Ran van
de videoclub Aalsmeer maakte opnames voor een film over kunst en
cultuur in Aalsmeer. Op de eerste rij
werd de veiling met spanning gevolgd door leerlingen van de Werkschuit in Aalsmeer en enkele kinderen die namens hun ouders mochten bieden op hun favoriete werken.
De veilingmeester paste zijn tempo
aan, sloeg wat minder hard met de
hamer en genoot zichtbaar van zijn
jonge publiek. De sneeuwsprookjes, de sneeuwpop en ijshockeyspelers kregen biedingen boven de
vraagprijs. De wat kleinere kleurrijke werken gingen rond de 100
euro per stuk weg en kregen nog
die zelfde middag een bestemming
als uniek cadeau voor de komende kerst.

De eindstand kwam uit op 5.300
euro, een fantastisch bericht voor
de kinderen van Tsjernobyl. De opbrengst gaat naar stichting Tsjernina die een ziekenhuis en kinderkunstscholen in het gebied rond de
kerncentrale in Wit-Rusland financieel steunt.
Voor wie de veiling gemist heeft
is er nog een kans: Op de kinderkunstzolder zijn tot en met 10 februari volgend jaar ruim veertig kinderkunstwerken rond de thema’s Dieren en Winter tentoongesteld. Het
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat
9 is iedere donderdag tot en met
zondag geopend van 14.00 tot 17.00
uur. De toegang is gratis.
KCA Annefie van Itterzon

Kerstsale aan Dreef
Aalsmeer - Iedereen die op zoek is
naar betaalbare en bijzondere kerstdecoratie kan aanstaand weekend,
zaterdag 26 en zondag 27 november, een bezoek brengen aan Dreef
18 in de Hornmeer. De bewoners
hebben hun huis en tuin in sprookjesachtige decembersferen gehuld.
Ballen, bomen, kransen en brocante
worden te koop aangeboden en tal
van leuke najaarscadeautjes. Zeker
de moeite waard om lekker te gaan
snuffelen. Koffie en Glühwijn staan
voor alle bezoekers klaar. Publiek is
zowel zaterdag als zondag welkom
tussen 12.00 en 17.00 uur.

Vrijdag feest in de kerk:

Eindstand: 174.000 euro
voor Sint Jan Kudelstaart
Kudelstaart - Afgelopen week zijn
nog twee bedragen binnengekomen
bij de Stichting Vrienden van het
monument Sint Jan in Kudelstaart.
Het Schipholfonds doneerde 5.875
euro en dekte daarmee alle kosten
van de restauratie en het vergulden
van de haan op de Sint Jan. Bovendien ontving de stichting 1.500 euro van het Meerlandenfonds. In totaal werd met de actie ‘Laat onze toren niet vallen!’ binnen een
half jaar tijd 174.000 euro bijeengebracht. Voorzitter Berry Philippa van
de Stichting Vrienden van het monument Sint Jan is dan ook laaiend enthousiast: “Dit is een ongekende en weergaloze dorpsprestatie. Waarin een klein dorp heel groot
kan zijn!” Daarmee benadrukt Philippa dat de steun voor de restauratie van de kerktoren vooral vanuit de
lokale dorpsgemeenschap is gekomen. “Het lokale bedrijfsleven heeft
bijgedragen, maar ook individuele
inwoners. Het maakte niet uit, of ze
nou rooms-katholiek, protestant of
wat dan ook waren, het ging ze om
het behoud van onze toren, ons eigen baken aan de Westeinderplassen.” Aanstaande vrijdag 25 november organiseren het kerkbestuur en
de stichting Vrienden van het monu-

ment Sint Jan een feestelijke avond
in de kerk. Iedereen die een steentje (met een gift, met sponsoring of
in natura) heeft bijgedragen aan de
actie ‘Laat onze toren niet vallen’ is
van harte welkom.
De deuren van prachtig gerestaureerde Sint Jan aan de Kudelstaartseweg gaan om 19.30 uur open en
om 20.00 uur start de feestelijke
avond.
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Nieuw lintenbeleid in Beraad

Drugsgebruiker in
horeca betrapt

Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders wordt regelmatig geconfronteerd met bouwaanvragen en principeverzoeken
voor het bouwen of uitbreiden van
woningen in de linten. Een deel van
die aanvragen is in strijd met het ter
plaatse geldende bestemmingsplan.
Het beoordelen van een verzoek
blijft lastig. Dit komt onder andere doordat de bestaande uitgangspunten soms onvoldoende duidelijk of eenduidig zijn. Gevolg is dat
soms als waren een ad hoc afweging wordt gemaakt en dit willen de
bestuurders veranderen.
In het Beraad en de Raad vanavond,
donderdag 24 november, wordt het
nieuwe lintenbeleid besproken. Het
nieuwe beleid geeft een helder toetsingskader voor het beoordelen van
bouwaanvragen voor verzoeken om
woningen te mogen bouwen of uit

Aalsmeer - Om drie uur in de nacht
van zaterdag 19 op zondag 20 november is een 20 jarige bezoeker
van een horecagelegenheid betrapt
op drugsgebruik in de zaak. De Uithoornaar is door de eigenaren aangehouden en bij komst van de politie overgedragen aan agenten. De
20 jarige bleek ook nog een zak met
drugs bij zich te hebben.

Knutselen met
vuurwerk misdrij f
Kudelstaart - Bij de politie zijn afgelopen week diverse meldingen
binnen gekomen over overlast door
vuurwerk.
Rond het winkelcentrum en bij het
dorpshuis zijn klappen gehoord en
kruitdampen gezien en geroken.
Wie met vuurwerk wordt betrapt,

te breiden in de woonlinten. Inzet is de bestaande lintenstructuur
te behouden en te versterken. In
Aalsmeer zijn in totaal twaalf woonlinten. In het nieuwe lintenbeleid
wordt onderscheid gemaakt tussen
historische en planmatig aangelegde woonlinten. Voor een aantal specifieke linten is een toetsingskader aangegeven, waarbij rekening
wordt gehouden met de eigen karakteristieken van de linten.
Het behouden van het lint langs de
Hornweg wil het college bijvoorbeeld graag handhaven dan wel
versterken, omdat de bebouwing
van wezenlijk belang is voor het
behouden van de identiteit van de
Hornweg zelf. Rondom de weg vindt
momenteel grootschalige ontwikkeling, Green Park Aalsmeer en uitbreiding voor veiling, plaats. Het lintenbeleid komt als tweede agendakan rekenen op een forse boete.
Bovendien is onlangs wettelijk besloten dat zelf vuurwerkbommen of
zwaar vuurwerk in elkaar knutselen niet meer als overtreding wordt
aangemerkt, maar als een misdrijf.
Wie betrapt wordt mag door de politie gearresteerd worden.
En niet alleen de maker en afsteker
wordt in de boeien geslagen, ook
alle hierbij aanwezigen zijn strafbaar.

punt aan de orde tijdens het Beraad
vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis. De vergadering wordt aangevangen met de behandeling van het
projectplan bestemmingsplan Hornmeer. Ook gaan de fracties zich buigen over de nota van uitgangspunten voor ontwikkeling op het terrein
van de Zuiderkerk, het masterplan
Herenweg en het visiedocument
Mijnsheerlijckheid.
Na een korte pauze wordt rond
23.00 uur aangevangen met de
Raad. Op de agenda ingekomen
stukken van inwoners en instellingen en de fracties wordt gevraagd
in te stemmen met het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer,
deelgebieden negen en tien. De vergaderavond wordt gehouden in de
raadzaal van het gemeentehuis, ingang Raadhuisplein en is openbaar
door belangstellenden te bezoeken.

Kentekenplaat
gestolen

Kudelstaart - In de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 november
is vanaf een in de Schweitzerstraat
geparkeerde auto een kentekenplaat gestolen. Het betreft een Pools
kenteken met de letters en cijfers:
DKA-39-FF.

Sieraden weg na smoes aan deur Forse schade na
Aalsmeer - Op donderdag 17 november even voor tien uur in de
avond is een 76 jarige bewoonster
van de Handelstraat in de Hornmeer op slinkse wijze beroofd van
diverse sieraden. De vrouw kreeg
onverwacht bezoek van een ongeveer 20 jarig donkergetint meisje
die zei namens de ouderenvereniging een taart te komen brengen.
De jonge vrouw droeg een wit vestje en had een wit mutsje op en heeft
een gezet postuur. De bewoonster
is in de smoes getrapt en heeft de
vrouw binnengelaten. Intussen is
een handlanger binnengelaten, die
boven uit het huis diverse sieraden
heeft gestolen. De politie wil er nogmaals op attenderen niet in smoezen aan de deur te trappen. Zomaar
een taart of een bloemetje krijgen

van een vreemde, een onverwacht
bezoek van bijvoorbeeld de woningbouwvereniging of een monteur voor de ketel, heeft, zeker in de
avond, te maken met oplichting en
diefstal. Deze bedrijven kondigen
hun bezoek altijd van tevoren aan.
Beter is om ‘s avonds na een bepaalde tijd niet meer open te doen
voor vreemden. Op 18 november is
de 76 jarige opnieuw gestraft voor
haar goedgelovigheid. Er werd gebeld namens de bank, die vroeg om
de pincode van de betaalpas. Omdat de vrouw dacht echt de bank
aan de telefoon te hebben, heeft
zij de pincode gegeven. Ook nooit
doen, een bank zal nooit en te nimmer vragen om een pincode van een
betaalpas. Deze is strikt geheim en
alleen bekend bij de eigenaar!

inbraak-poging

Kudelstaart - In de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 november
is geprobeerd in te breken in een
in de Schweitzerstraat geparkeerde auto. De eigenaresse trof in de
ochtend haar Opel corsa aan met
brandschade aan de zijkant. Ook is
geprobeerd het slot open te wrikken
met een schroevendraaier. Het slot
is afgebroken. Uit de auto is niets
ontvreemd.

Koffer van motor
gestolen
Aalsmeer - Op dinsdag 15 november is tussen tien voor vier en half
vijf in de middag een koffer van een

Kortsluiting vermoedelijk oorzaak

Auto geheel uitgebrand
Kudelstaart - Rond tien uur in de
avond van dinsdag 22 november is
op het Robend een auto in de brand
gevlogen. Door het vuur is de auto een stukje vooruit gereden en op
het fietspad beland. De brandweer
vermoedt dat kortsluiting de oor-

zaak is. De spuitgasten hadden het
vuur snel onder controle. De auto is
nagenoeg geheel uitgebrand. Total loss is het voertuig naar de sloop
vervoerd. Eigenaar is een 23 jarige
man uit Kudelstaart.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Meerlandengift
voor Watertoren

Aalsmeer - De laatste maand van
dit jaar opent de watertoren nog
tweemaal voor publiek. Dat zal zijn
in het weekend van 10 en 11 èn dat
van 17 en 18 december. Op laatstgenoemde data neemt stichting
Initiatiefgroep Aalsmeer 2000 afscheid als beheerder van de watertoren. Deze dagen zullen een feestelijk tintje krijgen met muzikale
optredens, een kunstexpositie en
het stilstaan bij alle activiteiten die
‘Aalsmeer 2000’ in de watertoren organiseerde. Voor deze laatste feestelijke openingen heeft de watertoren een mooie gift uit het Meerlandenfonds ontvangen van 400 euro.
De stichting is zeer verheugd en zal
een feestelijk programma voor 17 en
18 december opstellen. Voor het zover is kunnen bezoekers aanstaand
weekend de watertoren bezoeken.
motor gestolen. De diefstal heeft
plaatsgevonden vanaf het winkelcentrum op het Poldermeesterplein
in Nieuw-Oosteinde..

Watertoren in de mist. Foto: Kees
van der Veer.
Zaterdag 26 en zondag 27 november van 13.00 tot 17.00 uur. De entree voor volwassenen bedraagt 2
euro; voor kinderen tot 12 jaar is dat
1 euro. Op de begane vloer is koffie
en frisdrank te koop.

Inbraak restaurant
Aalsmeer - In de vroege ochtend
van zaterdag 19 november is ingebroken in een restaurant aan de
Oosteinderweg. Het alarm is twee
maal afgegaan. Toen de eigenaar
arriveerde trof hij een geforceerd
raam aan de achterzijde aan. Er zijn
door de politie sporen van inbraak
aangetroffen. Vooralsnog worden
geen goederen vermist.

Skimapparaat
bij bedrij f
Aalsmeer - Op zaterdagmiddag
19 november is bij een bedrijf in de
Zijdstraat skimapparatuur op een
geldautomaat ontdekt. Bij controle werd het apparaat om te kunnen
frauderen met bankpassen ontdekt.
De politie is ter plaatse geweest. De
technische recherche heeft het apparaat verwijderd. Er wordt onderzoek naar gedaan.

Hennepkwekerij

Aalsmeer - In een loods op de Uiterweg is maandag 21 november
om tien voor vijf in de middag een
hennepkwekerij ontmanteld. De politie had een melding gekregen van
een sterke wietlucht. In de loods
werden 125 hennepplanten aangetroffen. Ook heeft de politie 1800 lege hulzen gevonden, evenals scherpe patronen. De munitie is in beslag
genomen. De hennepplanten zijn
vernietigd. In de kwekerij is een 40
jarige man uit Ter Aar als verdachte
aangehouden.

Vuurwerkcontrole
in Hornmeer

Aalsmeer - Op maandag 21 november heeft de politie een huiszoeking gedaan na een melding dat
in de woning een grote hoeveelheid
vuurwerk aanwezig zou zijn. Om
kwart over acht in de ochtend werden de bewoners in de Hornmeer
verrast door agenten. Het hele huis
is doorzocht, maar er is geen vuurwerk gevonden. De bewoners verleenden alle medewerking tijdens
de huiszoeking.
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Reischeque naar Amazone

Lekkerste winkel in regio nu in Zijdstraat

Pimp my Pie Taartdecoratie
en Workshops opent deuren
Aalsmeer - Sinds een paar weken heeft Aalsmeer er een erg lekkere winkel bij, want Joyce Pijnaker–
van der Wal opende 28 oktober Pimp
my Pie Taartdecoratie en Workshops
aan de Zijdstraat 82 (in het steegje
naast Hans Anders). Afgelopen zaterdag was de officiële opening waar
veel mensen op af kwamen. Eigenlijk
is het een aanwinst voor de hele regio, want voor dit soort zaken moest
je voorheen helemaal naar Purmerend, Utrecht, Wormerveer of hartje
Amsterdam. In de gezellig aangeklede winkel, waar je meteen trek krijgt
in lekkere zoete taartjes, kun je terecht voor bijna alles op het gebied
van taarten en cupcakes. Joyce verkoopt alles vanaf het meel tot aan de
doos. Dus marsepein in verschillende kleuren en smaken (van onder andere het merk Zeelandia), poeders,
kleurenpasta’s en gels, vele versiersels, bakblikken en alle tools en gereedschappen. In feite het hele basis
assortiment en vele extra’s van onder
andere de merken Wilton en PME.
Ook tijdschriften en binnenkort ook
boeken op taartgebied zijn te koop.
En heeft ze niet datgene waar je naar
op zoek bent, dan kan ze het voor je
bestellen. Joyce luistert graag naar de
ervaringen en wensen van haar klanten, want iedereen kan weer van elkaar leren. “Ervaring leert wel dat je
steeds hebberiger wordt als je eenmaal aan deze hobby begint”, grapt
Joyce.
Workshops en feestjes
Bij Pimp my Pie kun je ook verschillende workshops volgen of een (kinder)feestje houden. Joyce begeleidt
de aanwezigen enthousiast bij steeds
verschillende workshops, die ze laat
rouleren. De komende tijd organiseert ze het decoreren van een basistaart of cupcakes, het maken van een
3D puzzelplaatje en een prinsessentaart. Joyce zorgt voor de basis, zodat er meteen begonnen kan worden met het ‘echte’ werk. Bij de workshop basistaart maken leer je de taart

in lagen te snijden, te vullen, te bekleden en te decoreren. Dit is de perfecte workshop om te leren hoe je
een ronde taart naar je eigen inbreng
‘pimpt’. Voor iedereen die al wat ervaring heeft met marsepein is de 3D
puzzelplaatje workshop leuk. Je leert
dan geen taart te ‘pimpen’, maar de
hele workshop wordt gebruikt om een
3D puzzelplaatje te maken. Nieuw is
de prinsessentaart workshop. Voor de
beginnende taartenmaker die al enige ervaring heeft, is dit een erg leuke workshop om te leren hoe je een
‘boltaart’ (wondermold) vult en bekleed met marsepein. Hierna wordt
de jurk van de prinses versierd en het
bovenstukje op de prinses bekleed.
En dan heb je ook nog de cupcakes
workshop voor beginners. Hier leer je
hoe je de populaire cupcakes moet
afsmeren met crème en naar eigen
wens kunt versieren. Ook het organiseren van een verjaardags- of vrijgezellenfeestje is mogelijk. Compleet
met uitnodigingen, drinken en wat
lekkers wordt iedereen feestelijk aan
het werk gezet. Joyce is haar zaak begonnen vanuit haar grote hobby het
bakken en decoreren van taarten.
Toen er deze zomer een goede ruimte beschikbaar kwam, heeft Joyce de
grote stap naar het ondernemerschap
gezet. “Best wel spannend allemaal,
vooral ook omdat het zo snel ging”,
vertelt Joyce. “Gelukkig heb ik het
thuis goed kunnen regelen en door
de openingstijden kan ik toch nog
veel bij mijn kinderen zijn.” Door haar
eigen zaak blijft er weinig tijd over om
zelf te gaan bakken. Pimp my Pie verkoopt dan ook geen taarten, maar
heeft wel goede adressen van klanten die dat wel doen. Pimp my Pie is
dinsdag tot en met zaterdag open van
tien tot vijf uur. In de maand november kunnen klanten met 10% korting
spullen aanschaffen of workshops
boeken (met uitzondering van kinderfeestjes). Meer informatie, waaronder
welke workshops wanneer zijn, is te
vinden op www.pimpmypie.nl .
Door Ilse Zethof

De Kwakel - Berghoef Plants uit De
Kwakel heeft dit voorjaar een actie
georganiseerd voor haar klanten.
De afspraak was dat er een reischeque van 3.500 euro naar het
Amazone gebied zou worden verloot onder de top 10 kopers. Voor
dit gebied is gekozen, omdat in de
Amazone letterlijk de roots van de

Amazing Plants liggen. Salomo is de
gelukkige klant, die de prijs heeft
gewonnen. Bij Salomo worden de
Amazing Plants van Berghoef al jaren goed verkocht. “Het is mooi product en de kwaliteit is goed”, zegt
Salomo-verkoper Albert. Uit handen van Jaro Berghoef kreeg hij de
cheque uitgereikt.

Forever Friends voor Jonathan
Aalsmeer - Jonathan Langeveld, 21 maanden oud, heeft de eerste Forever Friends-prijs gewonnen. Uit de vele inzendingen van kinderen die hebben
meegedaan aan een Hallmark kleurwedstrijd van The Read Shop vond de jury
zijn ingekleurde wenskaart het mooist!

Magazijnverkoop bij Big L
Aalsmeer - .Het is weer magazijnverkoop bij Big L. Dat is leuk shoppen voor weinig euro’s. Van alle
merken die Big L voert, zoals G-Star,
Pall Mall, Only, Jack & Jones, Esprit
en het nieuwe merk Rockford Mils
voor heren, wordt kleding tegen
speciale prijzen aangeboden. Voor
iedereen zit er wel wat in de magazijnverkoop. De actie start op 25
november en eindigt op 27 november. Big L is speciaal voor de magazijnverkoop ook aanstaande zondag
geopend van 12.00 tot 17.00 uur. Alle klanten kunnen tevens kennismaken met de geheel vernieuwde damesafdeling en de grotere kinderafdeling. Big L heeft naast broeken,

truien, jassen, shirts ook een grote keuze aan riemen, boxershorts,
trendy shawls en mutsen. Allemaal
leuke sinterklaascadeautjes. En wie
twijfelt aan de smaak van de Goedheiligman, vraagt gewoon een cadeaubon. Ook deze heeft Big L.
Om iedereen goed van dienst te zijn
tijdens de laatste weken van het jaar,
is Big L nog extra geopend met een
extra koopavond voor de kerst. Ook
zondag 18 december zal de winkel
geopend zijn. Vrijdag 25 november
is de winkel geopend van 10.00 tot
21.00 uur, zaterdag 26 november
van 10.00 tot 17.00 uur en zondag
27 november is iedereen welkom bij
Big L van 12.00 tot 17.00 uur.

Traditionele Chinese
geneeskunde bij Dragon Tuina
Kudelstaart - In haar 2-jarige bestaan heeft Ling Xin in Kudelstaart
veel mensen met allerlei gezondheidsklachten kunnen helpen door
middel van originele, Chinese Tuina massage en tegenwoordig ook
met acupunctuur. Sedert enige
maanden is haar praktijk uitgebreid met een vestiging in Hoofddorp, waar men voor vele behandelingen als acupunctuur, massages en schoonheidsbehandelingen
terecht kan. Ook beschikt Ling Xin
over een nagelstudio en kunnen
klanten tot rust komen in de sauna
of de stoomcabine. Tuina massage
vormt met acupunctuur en Chinese
kruiden de hoofdmoot van de traditionele Chinese geneeskunde. Met
kneden, wrijven, drukken en knijpen wordt het lichaam bewerkt en
de drukpunten in het lichaam gemasseerd. Soms lijkt het op een
hardhandige manier, maar de behandeling is toch ook zeer ontspannend. Tuina is vooral geschikt

bij medische klachten en blessures. Denk aan R.S.I., rugklachten als
hernia, stijve benen en schouders of
nek. Maar ook bij migraine, slapeloosheid en spijsverteringsproblemen werkt de therapie uitstekend.
Bij de eeuwenoude Chinese geneeskunde draait het om de circulatie van Qi en bloed Als die niet vrij
kunnen stromen, kunnen gezondheidsproblemen ontstaan. Tuina
massage heft de blokkades op, zodat de klacht verholpen wordt. Buiten medische massages biedt Ling
Xin tevens acupunctuur (tegen roken bijvoorbeeld), stoelmassages,
oorreiniging, ontspanningsmassages en voetreflexmassages. De salon in Kudelstaart is op afspraak 7
dagen van 10.00 tot 21.00 uur geopend en is gevestigd aan de Marconistraat 15 in Kudelstaart. Telefoonnummer is 06-11333559.Website www.dragontuina.nl. De vestiging in Hoofddorp is te vinden aan
de Hoofdweg 716, tel 023-6200099.

Economische onrust drukt
bloemenprijzen in oktober

Polderpower!

De Meerlanden laat auto’s
op bananenschillen rijden
Rijsenhout - Donderdag 17 november is bij De Meerlanden in Haarlemmermeer een bijzondere gaskraan open gedraaid: groengas gemaakt van groente- fruit- en tuinafval wordt gevoed in het lokale aardgasnet en gebruikt als klimaatneutrale autobrandstof. Bij het groengasvulpunt op de locatie van het afvalbedrijf in Rijsenhout werd de tank van
een inzamelwagen van het afvalbedrijf gevuld met bananenschillen. De
Meerlanden maakt hiermee, samen
met Ballast Nedam en CNG Net, een
grote sprong op weg naar een lokale
circulaire economie: gft-afval wordt
ingezameld bij bewoners in de regio
van De Meerlanden, verwerkt op de
eigen locatie in Rijsenhout en precies daar ook weer gebruikt: de inzamelwagens van De Meerlanden rijden klimaatneutraal op het zelf ingezamelde gft-afval. 50.000 Ton gftafval wordt jaarlijks eerst vergist en
daarna gecomposteerd. Bij vergisten komt biogas vrij. Daarvan maakt
De Meerlanden groengas (met aardgaskwaliteit). Het groengas wordt ingevoerd in het lokale aardgasnet. In
de regio Haarlemmermeer zijn drie
gasvulpunten gerealiseerd waar gas

van de Meerlanden kan worden getankt. Certificaten bewijzen dat het
om groengas gaat. Het groengas
heeft geen fossiele oorsprong; het is
van organisch afval gemaakt. Auto’s
op groengas rijden klimaatneutraal.
Bovendien dragen ze bij aan verbetering van de luchtkwaliteit. “Bij gasvulpunten in de regio tank je dus bananenschillen”, zegt Andrea van de
Graaf, Manager Duurzaamheid van
De Meerlanden. “Het gft-afval dat
we verwerken komt bijna allemaal
van bewoners af. Vooral in etensresten zit veel energie! Iedereen die afval
scheidt, helpt dus met de opwekking
van duurzame energie en de vermindering van de uitstoot van fijnstof en
de CO2 in de regio. Dat is nog eens
polderpower!” Als de installatie optimaal draait, produceert De Meerlanden ongeveer 3 miljoen kubieke meter groengas per jaar. Voldoende voor
ongeveer 1.250 voertuigen. Bij De
Meerlanden rijden nu 37 (10 in bestelling) van de in totaal 128 wagens
op groengas (prullenbakkenwagens,
bestelwagens, een veegwagen, inzamelwagens). In 2016 kan De Meerlanden haar diensten bijna volledig
klimaatneutraal uitvoeren.

Aalsmeer - In de maand oktober
werd de publieke opinie in Europa
vooral bepaald door de ontwikkelingen rondom de euro. Diverse Eurotops werden belegd om te praten
over de economische toekomst als
gevolg van de situatie in Griekenland en Italië. Consumenten werden mede hierdoor wat terughoudender en ook bloemen en planten
hadden hieronder te lijden. De export naar de belangrijkste markten
stond onder druk. Tegen het einde
van maand trok de vraag aan als gevolg van Allerzielen en Allerheiligen.
Bij de planten viel de middenprijs
hoger uit dan vorig jaar. Hier waren de verschillen per groep groot
en was het totale aanbod kleiner. De
maand werd uiteindelijk afgesloten
met een omzetmin van 3,7% bij 0,6
minder stuks. De middenprijs viel
met 0,331 euro ruim een cent lager
uit dan in oktober 2010.
Snijbloemenomzet
Bij de snijbloemen is oktober vooral
een belangrijke maand voor de afzet
van Chrysanten. Met Allerheiligen
en Allerzielen worden in de overwegend katholieke landen de graven
van de overleden dierbaren opgesierd met bloemen en planten. Vooral Chrysanten zijn hierbij populair in
Oost- en Zuid-Europa. De prijzen
van zowel pluis als tros vielen behoorlijk lager uit dan vorig jaar. Dit
had te maken met zowel groter aanbod als een teruglopend animo. De
meeste bloemen noteerden lagere prijzen dan in oktober vorig jaar.
Uitzonderingen hierop waren Anthurium en Lisianthus. Deze bloemen noteerden hogere prijzen door
een fors kleiner aanbod. Bij Hortensia steeg de aanvoer daarentegen

met ruim 10%. De middenprijs had
het weliswaar moeilijk, maar een
daling van 4,1% viel mee. Bloemen
sloten de maand af met 6% minder
omzet bij nagenoeg evenveel stelen
(-0,1%) als vorig jaar. De middenprijs kwam uit op 0,225 euro, bijna
anderhalve cent lager.
Kamerplantenprijzen
Ook bij de kamerplanten staat november in het teken van de (bol)
Chrysant. Het aanbod van deze
plant kromp echter ruim 18%. Dit
had een positieve stimulans op de
prijs, die met circa 12 cent hoger
uitviel. Wel heeft dit product te kampen met stevige concurrentie op de
lokale markten. Phalaenopsis zag
het aanbod met ruim 17% toenemen. Dit gaf druk op prijzen. Verder
liepen de resultaten uiteen. Cyclamen kende een forse toename van
de aanvoer. Potroos en Ficus kwamen in veel minder grote getale en
zagen de middenprijzen in vergelijking met 2010 stevig oplopen. Kamerplanten noteerden over oktober
2011 met 1,58 euro een 7,5 cent hogere middenprijs dan in 2010.
Minder tuinplanten
Het aanbod van de meeste tuinplanten viel kleiner uit dan in oktober 2010. Met name bij de Violen
was dit het geval. De prijs bleef desondanks net boven de 0,27 eurocent hangen. Calluna voerde de lijst
aan, ondanks een kleinere aanvoer
(-4,8%) noteerde dit herfstproduct
bijna 4 cent lager. De tuinplantenverkopen krompen 4,1% in vergelijking met dezelfde maand van vorig
jaar bij 6,7% minder stuks. De middenprijs werd bepaald op 0,666 euro, 1,8 cent meer.

Kassabonnenactie ‘Doe je
bon in ton’ in Kudelstaart
Kudelstaart - Vanaf 28 november
start in winkelcentrum Kudelstaart
de actie ‘Doe je bon in de ton’. Bij
alle deelnemende winkels kunnen kassabonnen met naam en telefoonnummer in de daarvoor bestemde bussen gestopt worden.
Iedere week worden drie gevulde
winkelwagens verloot. Op de zaterdagen 3, 10 en 17 december wor-

den de winnaars getrokken. Deelnemende winkels zijn AH, Raadschelders, Marskramer, Faunaland
, Ed Kriek, Gall & Gall, kapper Sander, Dio Anna, bakker van Leeuwen,
kaaswinkel Blokje om, slager Kees
Jacobs en bloemenwinkel Joop en
Ria van Leeuwen. Doe mee en geniet van de heerlijke producten van
de deelnemende winkels!

‘Kleurwinnaars’ bij Bruna
Aalsmeer - Naar aanleiding van de kinderboekenweek heeft Bruna afgelopen maand een kleurwedstrijd gehouden. Deze week hebben de winnaars van
de kleurwedstrijd bij de Bruna de prijzen opgehaald, hetgeen zeer goed in de
smaak viel. Met blije gezichten keerden de winnaars Stef, Guido, Wout, Timo
en Lizzy met hun prijs huiswaarts.

Bakfietsenrace met zwarte piet in
winkelcentrum Nieuw Oosteinde
Aalsmeer - Op zaterdag 26 november organiseert winkelcentrum Nieuw Oosteinde op het Poldermeesterplein een leuke activiteit
voor de kinderen uit Aalsmeer en
omgeving: Een mini bakfietsenrace!
Al fietsend op een bakfiets moeten
kinderen proberen sinterklaaspakjes zo snel mogelijk naar de ande-

re kant van het parcours te brengen.
De winnaar van iedere race krijgt
een mini bakfietsen diploma, uitgereikt door zwarte piet. De wedstrijden vinden plaats tussen 12.00 en
16.00 uur. Daarnaast zorgt het zwarte pietenorkest voor een muzikale
‘peper’ noot tijdens het doen van de
sinterklaas inkopen.

Fairtrade kerstpakketten bij
Wereldwinkel Aalsmeer
Aalsmeer - Bij de Wereldwinkel
kunnen de mooiste fairtrade kerstpakketten besteld worden. Met een
fairtrade kerstpakket geven mensen
niet alleen iets moois, maar wordt
ook iets teruggegeven aan de producenten van deze cadeaus. De Wereldwinkel Aalsmeer is in 2010 verhuisd naar de Zijdstraat 15. De nieuwe winkel is groter en geeft meer
mogelijkheden. Zo heeft de Wereldwinkel nu een showroom waar alle
voorbeeldpakketten te zien zijn. Gekozen kan worden uit cadeaus en
lekkernijen uit alle delen van de wereld. Van heerlijke koffie uit Ethiopië
tot biologische wijn uit Zuid Afrika en van Thais aardewerk tot geslepen glas uit Bolivia. Om het makkelijk te maken, heeft de Wereldwinkel al een aantal pakketten sa-

mengesteld. Wie meer wil besteden
kan producten aan een pakket toevoegen. En wie minder te besteden
heeft, haalt ‘gewoon’ één of enkele producten weg. De folder van alle kerstpakketten is te bekijken op
www.fairtrade.nl. Een leuk presentje
is verder ook een cadeaubon, die te
besteden is bij alle 400 Wereldwinkels in Nederland. Uiteraard is er de
mogelijkheid om geheel zelf een cadeaupakket samen te stellen uit het
kleurrijke assortiment. Alle vrijwilligers in de Wereldwinkel in de Zijdstraat 15 heten iedereen van harte
welkom.
Wie een afspraak wil maken voor
het samenstellen van een fair trade
kerstpakket kan contact opnemen
met Tini Man-Olij via 0297-329592.
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Flitsende aankomst sinterklaas

Pietenpret bij C1000 Koster

Rijsenhout - Ook de kinderen in
Rijsenhout werden afgelopen zaterdag 19 november getrakteerd op
een bezoek van sinterklaas en zijn
pieten. De sint maakte er in een supersnelle speedboot een flitsende
aankomst van. Niet alleen de goedheiligman moest zijn mijter vasthouden tijdens de rit, ook de zwarte
pieten moesten de hand op de muts
met veer houden. Dankzij de snelle aankomst kon de rondrit door het

Aalsmeer - In november kunnen alle hulppieten hun hart weer ophalen.
C1000 Koster organiseert twee leuke activiteiten voor alle kleine pietjes
van Aalsmeer: Een pietenmiddag op
woensdag 30 november en het pietendiploma, dat recht geeft op gratis
kaartje voor een sintuitje. De pietenmiddag van C1000 Koster is inmiddels een traditie geworden. Alleen
dit jaar is het feestje niet in een gymzaal, maar in de winkel in de Ophelialaan. Van 13.30 tot 16.00 uur worden pietjes uitgenodigd pepernoten
te komen bakken, eierkoeken te versieren, maskers te knutselen en nog
veel meer. Ouders kunnen intussen
in alle rust hun sinterklaasinkopen
doen. Vanaf nu kunnen kinderen bij
de broodafdeling ingeschreven wor-

dorp in een rustig tempo gemaakt
worden en konden sint en zijn pieten veel aandacht geven aan alle
jongens en meisjes. Er zijn veel handen gegeven, tekeningen in ontvangst genomen en natuurlijk is er
tijdens het sintprogramma voor de
allerkleinsten in het dorpshuis luidkeels voor sinterklaas gezongen!
Vrolijk verlieten de kinderen na afloop de zaal. Gauw naar huis en ‘s
avonds schoen zetten!

den voor deze pietenmiddag. Er worden waarschijnlijk twee groepen gemaakt. Alle kinderen die hun C1000
pietendiploma halen, krijgen een gratis toegangsbewijs tot een sintuitje
naar keuze. Bijvoorbeeld de pakjesboot, het spektakel ‘Ernst, Bobbie en
de rest en sinterklaas’ of een bezoek
aan het pietendorp in het Zuiderzeemuseum. Maar hoe kom je aan dat
Pietendiploma? In de supermarkt zijn
pietenhandboeken verkrijgbaar. Als
de aspirant-pietjes deze helemaal ingevuld weer inleveren, krijgen ze het
diploma. De meeste opdrachten zijn
thuis te doen, maar er is ook een pietenspeurtocht door de winkel. En de
opdracht om zelf pepernoten te bakken is in ieder geval vervuld als de
pietjes naar de pietenmiddag komen.

Een brandende vraag voor Sinterklaas?

Groot Sinterview met Jochem
van Gelder in Crown Theater
Aalsmeer - Op donderdag 1 december komt Sinterklaas naar het Crown
Theater in Aalsmeer en heeft op aandringen van opper praatjesmaker Jochem van Gelder beloofd antwoord te
geven op alle prangende kindervragen. Sinterklaas neemt zelfs zijn eigen fotoboek en exclusieve home video’s mee uit Spanje. Heb jij zelf ook
een brandende vraag voor Sinterklaas? Kom dan naar het theater en
lever jouw vraag voor de voorstelling in bij de speciale Sinterklaasbalie in het theater. Naast de onthullende antwoorden, exclusieve foto’s en

Sinaasappelactie voor
kinderen in Roemenië
Aalsmeer - Nieuwkoopse scholieren van de hoogste klassen van de
basisschool en de eerste klassen
middelbare scholen zetten zich in
voor kansarme kinderen in Roemenië, met de verkoop van sinaasappels bij de Gamma in Aalsmeer. Alle schoolkinderen zijn op de scholen
voorbereid op deze actie. Ze weten
dat er in Roemenië nog veel kinderen
zijn die geen normale toekomst tegemoet gaan. Nog altijd worden kinderen te vondeling gelegd, of in een
ziekenhuis achtergelaten, verwaarloosd en aan hun lot overgelaten of
op straat gedumpt. Deze kinderen
komen al snel terecht in de criminaliteit, gebruiken drugs, belanden in
de prostitutie, terwijl kinderhandel
en orgaantransplantatie ook voorkomen. Om effectief te helpen is het
nodig om jonge kinderen van 1 tot 4
jaar, die hier voor in aanmerking ko-

men, onder te brengen op de beste
plaats die er is, een gezin. De stichting Help een Roemeens Kind heeft
verschillende personen in Roemenië
die de contacten met de pleeggezinnen, kinderen en kinderbescherming
onderhouden. De instelling verwacht
van deze personen elk kwartaal een
rapportage over de ontwikkeling van
het kind en krijgt ook een schriftelijk
document ondertekend door een van
de pleegouders, waaruit blijkt dat het
geld bij het pleeggezin is aangekomen. Op dit moment ondersteunt de
instelling 15 kinderen.De instelling
hoopt dat ‘hun’ kinderen niet in de
steek gelaten worden en dat er veel
sinaasappelen gekocht worden. Bij
de Gamma in de Lakenblekerstraat
zijn tot en met zaterdag 17 december
sinaasappelen te koop. Voor meer informatie: www.helpeenroemenskind.
nl of bel 0297-593635.

nooit eerder vertoonde privé filmpjes
van de Sint, zal gastheer Jochem van
Gelder de grootste hits zingen van
zijn gouden Wild Geraas Cd. Kortom,
het grote Sinterview is de meest Sinteractieve show van het jaar! Kijk voor
meer informatie over de voorstelling
op www.Sinterview.nl. De voorstelling op donderdag 1 december in het
Crown Theater aan de Van Cleeffkade
15 begint om 16.30 uur. Kaartprijs volwassene 19,50 euro. Kinderen, onder
begeleiding, betalen 17,50 euro toegang. Reserveringen via www.crowntheateraalsmeer.nl of 0297-753680.

Tiramisu maken bij Binding
Aalsmeer - Het zijn de lekkerste maanden van het jaar. Daarom hebben de tieners bij Binding Oost een overheerlijke tiramisu leren maken. Een Italiaans toetje,
dat met kerst goed op het menu kan. Wil jij ook weten hoe dat moet? Stuur dan
een mailtje naar eveline@debinding.nl en je krijg het recept! Deze tiramisu variant is natuurlijk zonder alcohol. In de maand december worden nog meer heerlijke recepten bedacht en gemaakt bij de Binding.

Wellant en Westplas informeren
gezamenlijk het basisonderwijs
Aalsmeer - Dinsdagmiddag werden de docenten van het basisonderwijs uit de regio ontvangen in de aula van de Groenstrook voor een informatieve workshopmiddag. Vanuit het
basisonderwijs is de behoefte aangegeven om de afstemming met het
vervolgonderwijs te verbeteren. Ook
kwam de wens naar voren om meer
geïnformeerd te worden over de faciliteiten op het gebied van zorg en
begeleiding. Beide locaties van het
Wellantcollege hebben beantwoord
met de organisatie van een interactieve informatiemiddag. Tijdens de
opening in de aula benadrukte regiodirecteur Marien Verhulst het belang
van een goede samenwerking met
het basisonderwijs en gaf hij een korte uiteenzetting van de structuur van
het Wellantcollege. Vervolgens werd
in korte sfeerbeelden weergegeven
hoe het onderwijs dagelijks wordt
beleefd en lieten leerlingen van de
Groenstrook en de Westplas Mavo in
een filmpje horen hoe zij hun schooltijd ervaren. De presentatie liet ook
zien, dat het met de nieuwbouw van
de Westplas Mavo uitstekend verloopt. Nog voor de kerstvakantie zal
het vernieuwde gebouw worden opgeleverd en 25 januari in het nieuwe
jaar vindt de officiële opening plaats.
Bij de workshop ‘Determinatie’ bleek
de informatie over de specifieke verschillen van de niveaus op het Vmbo
een schot in de roos te zijn. Niet iedereen was op de hoogte wat een afgegeven advies voor gevolgen heeft
voor de scholen van het middelbaar
onderwijs. De leerlingprofielen, opgesteld door het samenwerkingsverband, vonden gretig aftrek bij de docenten van het basisonderwijs. Voor

de leerkrachten was het prettig om
te horen dat hun afgegeven advies,
meer dan eens, aan het einde van
het tweede leerjaar resulteert in een
hoger niveau. Tijdens de workshop
‘Taal- en rekenbeleid’ vertelde Tessa, leerlinge uit de eerste klas, hoe
het taalonderwijs is vormgegeven en
wat zij er allemaal al van heeft geleerd. De workshop ‘Koken’ gaf een
uiteenzetting over de themaklassen
op de Groenstrook. Twee leerlingen
uit de Kookklas lieten de docenten
de resultaten proeven van de les van
vanmorgen. Ze kregen veel complimenten van de enthousiaste docenten van de basisscholen. De workshop ‘Projectonderwijs’ van de Westplas Mavo benadrukte dat het proces van het uitvoeren van een opdracht zeer belangrijk is. De leerlingen leren hier goed overleggen, samenwerken, plannen en afspraken
maken. Bij de workshop ‘Zorg’ werd
duidelijk dat het goed onderhouden
en verstevigen van de contacten tussen basisschool en voortgezet onderwijs van zeer groot belang is. Met behulp van enkele leerlingen werd in de
workshop ‘Bloem’ een prachtig boeketje in elkaar gezet, waar de docenten gerust mee thuis konden komen.
Tijdens de gezamenlijke afsluiting in
de aula spraken de genodigden hun
waardering uit over de organisatie en
het belang van deze avond. Met name de gezamenlijke aanpak van de
beide Wellant locaties kwam zeer positief over. Informeel werd er tijdens
een heerlijk buffet nog nagepraat en
kregen de scholen een usb-stick mee
met informatie en filmpjes over het
onderwijs op de Groenstrook en de
Westplas Mavo.

Sinterklaas in het Boekhuis

“Hallo sinterklaas, welkom”
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 19 november bracht sinterklaas
een bezoek aan Kudelstaart. In de
stoomboot, vol met pakjes en zwarte pieten, arriveerde hij bij de loswal
aan de Herenweg en hier kreeg de
goedheiligman een massale en hartelijke ontvangst. Vol verwachting
keken alle jongens en meisjes uit
naar de komst van de sint. Sinterklaas schudde vele handjes, mocht
een grote stapel tekeningen in ontvangst nemen en poseerde regelmatig gewillig voor fotografen. De
zwarte pieten vermaakten zich prima met de kinderen en deelden
overheerlijke pepernoten uit. Burgemeester Pieter Litjens was aanwe-

zig om de sint welkom te heten in
‘zijn dorp’. Na de aankomst liep sinterklaas in een stoet met kinderen
en (groot)ouders naar het dorpshuis, alwaar voor de allerkleinsten
een gezellige middag werd georganiseerd. Er werd veel gedanst
en wie durfde mocht bij sinterklaas
op schoot zitten. Veelal met rode wangetjes verliepen de jongens
en meisjes na afloop de zaal. En dit
was nog niet het einde van de feestdag, want van sinterklaas mochten
de kinderen ‘s avonds hun schoentje zetten en als de goedheiligman
dit zegt…
Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 26
november is er hoog bezoek in het
Boekhuis. Niemand minder dan sint nicolaas zelf zal de winkel met een bezoek vereren. De goedheiligman en zijn
hoofdpiet arriveren omstreeks 13.00 uur
en blijven tot ongeveer 14.00 uur. Sinterklaas hoopt dat heel veel kinderen
en ouders hem deze middag in de Zijdstraat komen opzoeken om een handje te geven, een tekening te brengen of
misschien zelfs een liedje voor te zingen. Alle lieve kinderen mogen grabbelen in de pepernoten grabbelton!

Inpakservice
Na positieve reacties vorig jaar heeft
het Boekhuis ook dit jaar weer een ‘inpakservice’ voor de feestdagen. In de
boekwinkel gekochte cadeaus worden door de dames van de inpakservice
op extra feestelijke wijze verpakt. Daar
kunt u mee thuiskomen!
De inpakservice is dit jaar viermaal actief: Op zaterdag 26 november en zater dag 3 december voor sinterklaas en
op zaterdag 17 en zaterdag 24 december voor kerst. Alle dagen van 11.00 tot
15.00 uur.
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Jeugdhandbalnieuws

Meiden FIQAS C1 in het nieuw

Weer winst meiden A1 FIQAS
Aalsmeer - Op zondag 20 november moesten meiden A1 van FIQAS
Aalsmeer thuis spelen tegen Valken/
Alpha Tours uit Venhuizen, een taaie
ploeg uit West-Friesland: grote, sterke meiden en een solide verdediging.
Maar na het gelijkspel van vorige
week wilden de Aalsmeerse meiden
nu zeker weer voor de winst gaan. Met
Amber in het doel begonnen de meiden fanatiek aan de wedstrijd. Maar
na 3 minuten keken ze al tegen een
achterstand van 3 punten aan! Gelukkig schrokken ze net op tijd wakker
en al snel maakten Eline en Meriam
er een gelijke stand van. FIQAS kreeg
de smaak te pakken. Lisa maakte een
mooi doelpunt vanuit de hoek en ook
Anouk deed een duit in het spreekwoordelijk zakje. Zo liep FIQAS uit
naar een voorsprong van 7-4. Anouk
werd gewisseld voor Judith. Door Judith op de cirkel te lanceren en Lisa in de hoek kregen de meiden nog
meer kansen. Met rust was de stand
dan ook 12-7. Valken ging ook na de
rust snel van start en zij maakten in
korte tijd weer drie mooie doelpunten.
Door de dreiging vanuit de hoeken
ook daadwerkelijk aan te pakken en
te gaan schieten binnen de 9 meter
kon ook FIQAS Aalsmeer kansen creeren. Sheryn maakte een mooi doelpunt door vanuit de hoek naar binnen te komen. Ook werden er snelle wissels vanuit de hoek gespeeld en
hierop had Valken geen antwoord. De
eindstand werd 26-18. Omdat ook de

naaste concurrent geen punten verspeelde staan de meiden A1 van FIQAS A1 nog steeds op een verdiende
eerste plaats in de landelijke Jeugddivisie. De meiden A2 konden zich
niet staande houden in het geweld
van HAVAS. De eindstand was dan
ook in het nadeel van FIQAS:10-25.
Vorige week werd er ook al verloren
van Wasmeer. Hopelijk kan de wedstrijd van aankomend weekend uit bij
Westsite weer een winstpartij opleveren. De jongens A1 van FIQAS moesten het afgelopen zondag opnemen
tegen het altijd lastige Volendam. Het
werd een superspannend duel met
een ruststand van 12-12 en een verdiende eindstand van 26-26. Voor de
B1 meiden van FIQAS stond afgelopen zondag de topper tegen V.O.C.
op het programma. De twee teams
waren behoorlijk aan elkaar gewaagd. Met een kleine voorsprong
voor Aalsmeer gingen de teams rusten en uiteindelijk won FIQAS met 1912. De jongens B1 wachtte een zware wedstrijd tegen het Rotterdamse
Snelwiek. De rust gingen de ploegen
in met 11-8 winst voor Aalsmeer, uiteindelijk werd echter verloren met 1523. De jongens B2 hadden een beter
weekend. Afgelopen zondag werd tegen Lacom’91 fors gewonnen. De rust
ging Aalsmeer in met een riante voorsprong van 20-3 en na het fluitsignaal van de scheidsrechter stond er
een eindstand van 42-10 op het scorebord.

Aalsmeer - Op zaterdag 12 november zijn de meiden C1 van FIQAS Aalsmeer
in het nieuw gestoken. De meiden moesten een uur voor de wedstrijd tegen
de C1 van RKDES aanwezig zijn, zodat ze nog even tijd hadden om hun nieuwe tenue`s te showen en op de foto te gaan voor ze warm gingen lopen. De
meeste andere teams van FIQAS Aalsmeer waren al eerder in het nieuw gestoken. Maar dankzij nieuwe sponsor Jurgen Zaal van de C1000 konden nu
ook de meiden van C1 in hun nieuwe outfit handballen. Op de foto, van links
naar rechts: Jorinde Zaal, Anouk Stevens, Cheyenne Zaal, Rose Koehler, Larissa Brancart en Marja Willing. Tweede rij: Lisa Maas, Samantha Postma, Wendy
van Drunen en Maxine Vollebregt. En op de voorste rij Danisha Zaal.

Tygo en Maud met Janine, medewerkster van de Rabobank.

Maud en Tygo naar Efteling!
Aalsmeer - Maud en Tygo Roodenburg hebben een cheque ter waarde van twee entreebewijzen voor
de Efteling in ontvangst mogen nemen op het kantoor van de Rabobank aan de Stationsweg. Bij de Rabo Kindermiddag tijdens de Feestweek Aalsmeer afgelopen september hebben alle jeugdige aanwezi-

gen een kaartje ontvangen. Met dit
kaartje konden zij naar de Rabobank in Aalsmeer om geld op hun
rekening te storten. Door een storting te doen maakten zij kans op de
entreebewijzen. Maud en Tygo zijn
de gelukkige winnaars. De Rabobank wenst hen een fijne dag in de
Efteling toe!

Mobielhouder zagen op Zolder
Kudelstaart - Op woensdag 16 november kwam een groep jongens
naar de BindingZolder om hun mobielhouder van hout af te maken.
Tijdens de eerste keer hebben ze
allemaal een pakket gekregen met
triplex en balletjes van hout. Daar
zijn ze nu al drie weken mee bezig. Naast figuurzagen zijn de jongens ook druk bezig met de pooltafel, die de Zolder sinds kort rijk is en
spelen ze graag buiten. Deze jongensmiddagen zijn erg gezellig en
vooral ook relaxed. De jongens komen ook niets te kort. Zo stonden er
de eerste keer roomsoesjes op ta-

fel, de tweede keer chips en zoutjes en deze keer kregen ze kleine
pizzabroodjes. Wie tussen de 10 en
15 jaar is en ook eens een kijkje wil
nemen op de BindingZolder kan elke dinsdagmiddag tussen 15.15 en
17.30 uur tijdens de inloop langs komen. De inloop is gratis en er staat
altijd limonade met wat lekkers
klaar (ook gratis). Voor wie zin heeft
in een gezellige Sinterklaasavond
kan zich opgeven voor het Sintcadeautjes-spel op vrijdagavond.
Voor meer informatie over dit spel
en andere activiteiten kijk op
www.debinding.nl.

Schoenendoosactie voor arme
kinderen op de Graankorrel
Kudelstaart - Kinderen van basisschool de Graankorrel hebben hun
uiterste best gedaan een prachtige
doos te maken voor arme kinderen
in verschillende landen. De schoenendozen gaan dit jaar naar Moldavië, Oeganda, Roemenië, Sierra Leone en Zambia. Via de stichting actie 4 kids heeft de Graankorrel deelgenomen aan de schoenendoosactie. De bedoeling is een
schoenendoos versieren en deze
vullen met allerlei leuke en bruikbare spulletjes voor kinderen in arme landen. Dit jaar was het thema:
Samen Delen. In de klassen is hier
extra aandacht aan besteed. De
kinderen hebben zich fantastisch
ingezet, er zijn 113 prachtige dozen
ingeleverd! Stuk voor stuk zijn ze

mooi versierd en er zitten prachtige
dingen in de doos. Zo zit er speelgoed in de dozen, maar ook zeep,
tandenborstels, tandpasta, zelfgeschreven brieven, eigen knuffels en nog veel meer mooie spullen! Veel kinderen hebben er ook
iets van zichzelf in gedaan, om zo
te delen met kinderen die het minder hebben als zij zelf. De ingeleverde schoenendozen zijn naar een
verzamelpunt gebracht. Daar worden alle schoenendozen gecontroleerd en klaargemaakt voor transport. In de landen waar de schoenendozen naar toe gaan, wordt samengewerkt met locale partner organisaties. Zij onderzoeken welke
kinderen dit jaar de dozen het best
kunnen gebruiken.

Handbalcompetitie jeugd

RKDES C1 wint ondanks
fel spel van Vido C1
Kudelstaart - Met in hun achterhoofd, dat een zware strijd geleverd
moest worden, ging RKDES afgelopen zaterdag naar Purmerend. Van
Vido hadden ze namelijk nog nooit
gewonnen, maar eens moest het de
eerste keer zijn. Bij het luiden van het
scheidsrechtersfluitje moest positie
worden ingenomen en de strijd kon
beginnen. Met recht een strijd, want
in no time liet Megan zien gefocust
te zijn voor een winnend punt. Met
een prachtige strakke worp lag de
bal in het net: 0-1. De volgende actie
was er weer één volgens het boekje. Na de bal snel te hebben rondgespeeld zocht RKDES een kansrijke
mogelijkheid. Maar aangezien Vido
verdedigd haar mannetje stond was
een sprongschot de enige optie en
dat liet Roos dan ook zien: 0-2. Nu
was Vido aan de beurt. Ze zette de
aanval in, maar deze was van korte
duur. Thamar onderschepte de bal,
ging zelf de aanval in en scoorde:
0-3. Toch bleef de thuisploeg strijden, maar voordat ze de kans kreeg
te scoren veroorzaakte RKDES een
penalty tegen: 1-3. De wil om te
winnen was bij RKDES hiermee
niet verkeken. Ze bleef ongestoord
het doel van Vido bestormen en het
publiek werd keer op keer getrakteerd op leuke acties. In deze helft
mag zelfs gezegd worden dat Megan’s beheerste spel weer hoogtij

vierde. Iedere worp was een powerball, strak en krachtig. Het samenspel tussen Thamar en Femke was
ook de moeite waard. Gezamenlijk
gingen ze aanval in en net voordat
de cirkel werd bereikt werd de Vido verdediging uitgespeeld, doordat
Thamar snel op Femke gooide en zij
de bal strak in de uiterste linkerhoek
kon knallen: 1-6. Vanuit opbouwpositie knalde Jennifer de bal over de
Vido verdediging het doel in en had
de keepster het nakijken: 1-8.
De eerste helft werd afgesloten met
een 2-9 voorsprong. Bij aanvang van
de tweede helft was het al snel duidelijk. Vido had instructies gekregen het spel feller in te gaan. Toch
mag gezegd worden dat hun felle
spel niet echt het gewenste effect
had. Ondanks een vervelende duw,
waarbij Roos ten val kwam, scoorde ze toch en kreeg Vido geen enkele berisping van de scheids: 2-10.
RKDES bleef gewoon spelen, ze liet
zich door Vido niet uit het veld slaan.
Prachtige acties resulteerde in een
steeds hogere score. Of het nu een
breakout betrof, het uitspelen van
de verdediging, een heerlijke stuiter door de benen van de keepster
of een raak schot via een muurtje,
de tweede helft ging geleidelijk op
en resulteerde met een uiteindelijke
RKDES overwinning van 5-16.

Aardje Stapper terug in het
Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - Op zondagmiddag
27 november om 14.30 uur brengt
Unieke Zaken ‘De avonturen van
Aardje Stapper’ in het Amstelveens
Poppentheater. De voorstelling is
bestemd voor iedereen vanaf vier
jaar en gebaseerd op het gelijknamige jeugdboek van Stefan Themerson. In dit verhaal beschrijft hij een
bijzonder ventje die de wijde wereld
intrekt om erachter te komen wie
hij is. Twee spelers/vertellers brengen deze zoektocht in een wonderschoon decor op beeldende en muzikale wijze tot leven, soms grappig,
soms spannend, maar vooral ontwapenend. Het decor is een enorme
rok vol verrassingen: de rok verandert in een grote stad, een boot op
de oceaan, een eiland, een hoeden-

winkel. En overal ontmoet Aardje
merkwaardige personen. Toegangsprijs is 8,50 euro.
Telefonisch reserveren kan op vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00
tot 14.00 uur via 020-6450439 of via
www.amstelveenspoppentheater.nl.

Diploma voor 30 Stokstaartjes
bij hockeyvereniging Qui Vive
De Kwakel - Afgelopen zondagochtend werd bij hockeyvereniging
Qui Vive het eerste blok van 8 trainingen voor de 4/5 jarigen, de zogenaamde Stokstaartjes, afgesloten met de uitreiking van een diploma aan maar liefst 30 kinderen. Zij hebben met succes alle trainingen doorlopen en namen onder
grote belangstelling en applaus van
hun ouders, andere familieleden en
vrienden het diploma in ontvangst
van Lieke Verkerk. Een fantastische
prestatie van deze jonge hockeyers.
Op 25 september zijn zij gestart met
de eerste training en maakten op
deze manier kennis met de hockeysport. Dit trainingsprogramma is gebaseerd op het Funkey-lesprogramma dat door de KNHB is ontwikkeld
voor deze leeftijdsgroep. Het doel
van de trainingen is kinderen laten
bewegen en spelenderwijs balvaardigheid te trainen. Plezier staat op
de eerste plaats bij de Stokstaart-

jes. Uiteraard werd er op de zondagen gehockeyd, maar ook andere balsporten en -spelletjes kwamen
aan bod onder de begeleiding van
de trainers Petra van Leeuwen, Linda Wilhelm, Michelle Hijman, Ilonka van Dijk, Lieke Verkerk en Folkert
Boomsma.
Na dit grote succes komt er in het
voorjaar van 2012 een tweede blok
met hetzelfde programma. De trainingen starten op zondag 11 maart
van 9.30 tot 10.30 uur. Op acht zondagen wordt er getraind. Door deel
te nemen aan een trainingsblok
van de Stokstaartjes is er niet meteen sprake van het automatisch lid
zijn van Qui Vive. Deelname aan de
Stokstaartjes trainingen verplicht
derhalve tot niets. Na de Stokstaartjesgroep kunnen kinderen vanaf 6 jaar doorstromen naar de Benjamins bij Qui Vive. Voor meer informatie over de Stokstaartjes:
stokstaartjes@quivive.nl.

Zwarte pieten bij training
Uithoorn - Zaterdag 19 november was alweer de laatste keer dat
er geoefend werd met de kinderen die op de wachtlijst stonden
voor de BMX. Wederom een grote
groep kinderen die eens wilden ervaren hoe het nou echt is als je op
zo’n fietsje van die hoge startheuvel afgaat en dan die baan met al
die hobbels en bobbels nog over. 31
Nieuwe leden mag de BMX na deze
vier oefen zaterdagen bijschrijven in
het ledenbestand! Alle kinderen (en
ouders, broertjes,zusjes) werden
zaterdag verrast door het bezoek
van drie zwarte pieten. Zij kwamen

het laatste kwartier ook eens kijken wat voor moeilijke sport BMXen is. Soms begrepen ze de spelregels niet helemaal, maar gezellig was het wel. Om alle nieuwe leden aan goedkopere fietsen en helmen te helpen, werd zondag 20 november een tweedehandsmarkt gehouden. De markt is goed bezocht,
ondanks het slechte weer. Voorlopig
is er geen training of wedstrijd voor
de BMX-ers. Aanstaande zondag is
er nog wel de bingomiddag met de
prijsuitreiking van de clubcompetitie, het tijdrijden en de huldiging van
de kampioenen.

pagina 26

Nieuwe Meerbode - 24 november 2011

Wedstrijden veldvoetbal

Voetbal

Koploper RKDES nipt
langs tien man van DWS
Kudelstaart – RKDES heeft in een
moeilijke uitwedstrijd tegen het Amsterdamse DWS haar koppositie behouden, door met 2-3 te winnen. Ook
nu was het weer puzzelen voor trainer Hajo Hendriks. De nog altijd geblesseerde topscoorder Edwin van
Maris, was nog niet beschikbaar.
Een meevaller was wel dat na weken blessure leed Robin v.d. Steeg
wel weer inzetbaar was. Ook vaste
kracht Wesley van Schaik startte niet
in de basis. Met wat omzettingen,
Roy Endhoven startte defensief vanaf rechts en Robin Spaargaren stond
op het middenveld, ging de wedstrijd
van start. Op sportpark Spieringhorn bij thuisvereniging DWS beleefde RKDES een hectische middag.
De roemruchte thuisclub Door Wilskracht Sterk is geen schim meer, zoals de geschiedenis vermeld. In 1964
behaalde DWS nog het landskampioenschap tegen GVAV. Door dit resultaat speelde DWS in 1965 in de
Europa Cup de kwartfinale. Een geheel ander decor was er dit weekend. De toeschouwers bestonden
voornamelijk uit Kudelstaarters. Zij
zagen hun favorieten uit Kudelstaart
een moeizame wedstrijd spelen. Beide teams startten zeer behoedzaam
de wedstrijd. Het duurde tot de 15e
minuut tot dat de wedstrijd enigszins op gang kwam. De vrije schop
van Steef Hoogwerff Kroon ging
net naast. In de 19 minuut was het
Roald Pothuizen die de bal op links
veroverde. Zijn perfecte voorzet
was voor aanvaller Morad Abarkan
een koud kunstje om vrij in te koppen: 0-1 voor RKDES. De voorsprong
deed de Kudelstaarters weinig goed.
Het begon steeds slordiger te spelen en veel balverlies kwam het team
van trainer Hajo Hendriks duur te
staan. DWS kreeg een unieke kans,
na slecht werken van de bal na een
corner, was het vrij eenvoudig voor
DWS om op gelijke hoogte te komen.
Doelman Wilbert Klijmij was kansloos op de inzet van een DWS- speler: 1-1. DWS rook haar kans en zette in de slotfase van de eerste helft
veel druk op de defensie van RKDES.
Vooral rechts in de verdediging van

RKDES werd de kwetsbaarheid gezocht. Trainer Hendriks greep daarom in en bracht Wesley van Schaik
in voor Roy Endhoven. Vooral het
begin van de tweede helft verschilde niet veel van de eerste helft. Tot
dan een matige wedstrijd, waarin de
spanning veel vergoedde. De koploper RKDES was op dat moment geen
schim van de vorige wedstrijd, in de
topper tegen AGB. Toch kwamen de
Kudelstaarters het in de 52e minuut
op voorsprong, toen Steef Hoogwerff
Kroon verwoestend uithaalde en
zijn schot links in de onderste hoek
van het doel belandde: 1-2. RKDES
leek in de 55e minuut geheel op rozen te zitten. Een DWS-speler haalde Roald Pothuizen onbesuisd onderuit, scheidsrechter Bekker was
mild door geel te geven. Maar na
een onbehoorlijke scheldpartij van
dezelfde DWS-speler aan het adres
van de scheidsrechter, kreeg hij terecht rood. De numerieke meerderheid had in de 65e minuut resultaat, Maarten van Putten stiftte de
bal vanaf de zestien over de keeper
van DWS. De wedstrijd leek met een
1-3 voorsprong voor de Kudelstaarters beslist. Trainer Hajo Hendriks
bracht Richard de Vries in voor routinier Roald Pothuizen en Robin v.d.
Steeg werd uit voorzorg naar de kant
gehaald voor Sven Boelsma. Geheel
onnodig kwam RKDES in de slotfase toch nog in de problemen tegen
de tien van DWS. DWS strafte slordig uitverdedigen van de defensie
van RKDES met een hoofdrol voor
doelman Wilbert Klijmij, genadeloos af, 2-3. DWS begon opportunistisch te spelen en RKDES werd hierdoor kwetsbaar. Toch hield de defensie van RKDES stand en was een
zwaar bevochten overwinning een
feit. Ook trainer Hajo Hendriks was
tevreden. Door dit resultaat blijft RKDES voor twee weken koploper in de
klasse 3C. Komende week is RKDES
vrij. De volgende wedstrijd is 4 december thuis aan de Wim Kandreef
tegen Sporting Martinus 1, aanvang:
14.00 uur
Ad Verburg

Poel’s Eye in Dorpshuis

Zaterdag Viertallen Toernooi
Kudelstaart - De vierde speelavond
van de Poel’s Eye is achter de rug.
Er werd weer volop gestreden op
maar liefst vier niveaus. Iedereen begon weliswaar op één niveau in poules, maar daarna scheidden de bovenste en de onderste plaatsen zich
van elkaar. Maar ook hierna volgde
nogmaals een scheiding in twee niveaus. Zodoende bleven er vier niveaus over: De A winnaar en verliezerronde en de B winnaar en verliezerronde. En dus waren er op het
eind van de avond vier finales. Danny
de Hartog won de ‘grote’ finale met
4-3 van John Kater, na een 0-3 achterstand. In de A Verliezerronde won
een andere Danny (Zorn) van Gerard
van de Weijden. In halve finales van
de B Winnaarronde geen Danny’s
maar wel Robben. Robert Cools won
namelijk van Rob Braam. Ondertussen won Huib Gootjes van Tim Maas.
De finale ging over de volle lengte en
werd uiteindelijk gewonnen door Robert Cools. Wim Könst en John Weij kwamen ver in de B Verliezerronde, namelijk de halve finale. De finale ging uiteindelijk tussen Hans Lok
en Henny Taal. Henny werd hiermee
de derde dame dit seizoen in één
van de finales. Ilona, tweede in de B
Winnaarronde, en Angelique Maarse, winnaar in de B Winnaarronde,
gingen haar voor. Helaas voor Henny bleef de teller van de vrouwelijke
winnaressen op één staan, want het
was Hans Lok die er vandoor ging
met de chocolaatjes. De hoogste uitgooi van de avond met 135 werd gegooid door Mike Miltenburg. Hoe het
met de Mystery Out en de Triple Pot
is afgelopen is te zien op de filmpjes
op de website www.poelseye.nl zien.

Hans Lok wint chocolaatjes.

Mike Miltenburg mocht een zwiep
geven aan het rad en Gerard van de
Weijden mocht drie pijlen gooien op
een door een 20-zijdig dobbelsteen
bepaalde tripel (tien) De te winnen
bedragen zijn voor de volgende keer
opgelopen, want het geld bij beide is
niet gewonnen.
Komende zaterdag, 26 november, is
de volgende dartsactiviteit van de
Poel’s Eye, het vierde Viertallen Toernooi wordt gehouden. Dit zijn altijd
bijzondere toernooien met een totaal
andere beleving. Acht darters voor
een dartsbord die elkaar aanmoedigen geeft een andere sfeer dan
het gebruikelijke één tegen één systeem. De bedoeling is dat men zich
als team, bestaande uit vier darters,
inschrijft. Een wedstrijd bestaat uit
twee koppel wedstrijden met aansluitend maximaal drie team wedstrijden. Na de poules is er een
winnaar en verliezerronde (bij genoeg deelname). Het team dat eerste wordt in de winnaarronde gaat
naar huis met 120 euro (30 euro per
persoon). Het tweede team verdient
80 euro (20 euro per persoon) en de
winnaar van de verliezerronde (of
bij minder dan acht teams; de derde plaats) gaat naar huis met 40 euro
(10 euro per persoon). Wellicht gaat
er helemaal niemand met geld naar
huis en beland het geld bij de bar. De
gezelligheid voert natuurlijk ten alle
tijden de boventoon. Dus, vorm een
team, en kom aankomende zaterdag
26 november naar het Dorpshuis in
Kudelstaart. Deelname per team is
10 euro (2,5 euro per persoon). De
inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost drie en halve euro en de
minimum leeftijd is 15 jaar.

Zaterdag 26 november
AALSMEER
Tos Actief 2 - Aalsmeer 4
14.30 u
Aalsmeer 5 – Abcoude 3
14.30 u
Aalsmeer 6 – Buitenveldert 5
14.30 u
Aalsm /RKAV Vet.1 – Amstelveen Vet.114.30 u
Dames
DeMeer DA.5 - Aalsmeer DA.1

16.00 u

R.K.A.V.
Meisje s
DSS MA.1 - RKAV MA.1

12.00u

JONG AALSMEER UNITED

Zeer geslaagde reünie RKDES
handbal In Proosdijhal
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 19 november vond het RKDES
handbalfeest plaats ter ere van haar
35 jarig bestaan plaats in de Proosdijhal. Oud-leden en senioren leden
waren uitgenodigd om dit feest bij
te wonen. Direct bij aanvang bleek
dat de opkomst groot was. Na koffie en gebak stonden de wedstrijden op het programma waarbij oud-leden speelden tegen huidige leden. Voor iedere wedstrijd
werd een teamfoto gemaakt waarna de wedstrijd kon beginnen. Snel
werd duidelijk, dat ondanks respectabele leeftijden inzet, fanatisme en
het gevoel van het balspel nog altijd
aanwezig waren. Het werden stuk
voor stuk zeer aantrekkelijke wedstrijden, waarvan het publiek vanaf
de tribune zichtbaar genoot. Bij enkele oud-leden, die zich niet hadden opgegeven voor de wedstrijden, was de teleurstelling zichtbaar
toen zij andere oud-ploeggenoten
wel zagen spelen. Snel werd het
thuisfront gebeld om sportkleding
te komen brengen of werd kleding
beschikbaar gesteld door andere
leden om toch een balletje te kunnen gooien. De organisatie werd
gevraagd om een extra wedstrijd

tussen het dames- en heren team
van oud-leden. Natuurlijk werd dit
verzoek gehonoreerd. Na de wedstrijden werd het feest voortgezet in
de kantine van de Proosdijhal. Deze had hiervoor een metamorfose
ondergaan. De gangbare tafels en
stoelen waren verwisseld met sierlijke statafels en ballonnen en vlaggetjes droegen bij aan het feestelijke karakter van deze happening. Het was duidelijk dat de gasten van de situatie gebruik maakten om vooral bij te praten over het
handbal van vroeger en de jaren erna nadat men elkaar uit het oog had
verloren. Zat men even zonder gesprekstof, dan genoot men van de
foto’s en film uit de ‘goede oude tijd’
op het grote televisiescherm. Om de
club RKDES financieel een handje
te helpen was een loterij georganiseerd. Het bestuur van RKDES
handbal kan terugzien op een buitengewone, maar bovenal, bijzondere avond. Een avond die mogelijk werd gemaakt door de fantastische ondersteuning van de kantinebeheerder van de Proosdijhal,
sponsors en natuurlijk de relatie
van spelers en oud-spelers met een
35 jaar oude familiaire handbalclub.

Zaterdag ZABO ronde vijf
Aalsmeer - De zaalvoetbalcompetitie van de ZABO Aalsmeer wordt
aankomende zaterdag 26 november voortgezet met de vijfde speelronde van het seizoen. Er wordt gespeeld in sporthal de Bloemhof aan
de Hornweg. De toegang tot de tribunes is zoals altijd gratis bij de ZABO
en publiek is van harte welkom. Geniet van leuk zaalvoetbal en kom de
plaatselijke sterren eens aanmoedigen! Het programma ziet er interessant uit. Om 18.35 uur begint SC Rijsenhout tegen Schijf Grondboringen.
Om 19.20 uur is de aftrap van Bruin
Café Bonaire tegen Choeki’s Hairsalon. Om 20.05 start LEMO/Piller tegen
HV-BV. Om 20.50 uur speelt Sportcafé de Midi’s tegen Amsec Beveiliging
en om 21.35 uur tenslotte is er als afsluiter het duel tussen LEMO-GaatLos en Accon/AVM.
Stand na ronde 4:
Sportcafé de Midi’s 4-10, Schijf

Grondboringen 4-10, Choekie’s Hairsalon 4-9, Bruin Café Bonaire 4-9, LEMO-Gaat-Los 4-6, LEMO/Piller 4-6,
Accon-AVM 4-4, Amsec Beveiliging
4-3, HV-BV 4-1, SC Rijsenhout 4-0.

Piet wint bij
ouderensoos
Kudelstaart Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren, biljarten
en ook rummicuppen en hartenjagen staan op het programma. Op17
november is het klaverjassen gewonnen door Piet van As met 5221
punten, gevolgd door Jaap Spaargaren met 5152, Henk van Wichen
met 5100 en Riet Pothuizen met
4771 punten. Bij het jokeren behaalde Janny Noordam de hoogste eer
met 126 punten.

Tafeltenniscompetitie

Bloemenlust 1 speelt zich
veilig met 6-4 zege
Aalsmeer - Met een 3-7 overwinning op concurrent TSTZ Haarlem
heeft Bloemenlust 1 zich veilig gespeeld in de tweede klasse. Jeroen
Hensel was niet zo goed op dreef,
maar wist ondanks een 5-0 achterstand in de vierde game, alsnog één
wedstrijd te winnen in vijf games.
Hervé Pantegnies won twee wedstrijden, waarvan een in een zeer
spannende partij met 16-14 in de
vijfde game van de sterkste speler
van TSTZ. Brian v.d. Heuvel won alle
drie zijn wedstrijden en samen met
Hervé ook het dubbelspel. De returnwedstrijden verlopen voor Bloemenlust 2 minder goed dan gehoopt. Wederom liepen Frans Ravesteijn, Vladimir Javornik en Bart
Spaargaren tegen de grootst mogelijke nederlaag op: 0-10 tegen GTTC Haarlem 1. Tegen één tegenstander hadden Frans, Vladimir en Bart
een reële kans, maar na vijf spannende games werd toch iedere keer
de winst bij GTTC genoteerd. Er waren nog enkele wedstrijden in vier
games, waardoor de spanning nog
enigszins opliep. Maar 0-10 verlies
was toch het enigszins geflatteerde resultaat, want in principe had
het 3-7 kunnen zijn. Het degradatiespook komt wel heel dichtbij, want
degradatieconcurrent Fusia draait
een fractie beter! Na de 3-7 thuisnederlaag tegen Het Nootwheer 11
wordt handhaving erg moeilijk voor

Bloemenlust 3. Willem Visser en
Wim v.d. Aardweg wonnen beiden
één wedstrijd in vijf games van dezelfde tegenstander. Ook Irene Gerritsma speelde een spannende partij in vijf games tegen hem, maar
verloor nipt met 13-15. Het derde
punt voor Bloemenlust werd binnengehaald in het dubbelspel door
het duo Irene en Wim. Bloemenlust 4 moest uit tegen hekkensluiter
Het Nootwheer in Purmerend. Danny Knol was prima op dreef en won
al zijn partijen, uitstekende prestatie! Peter Velleman won één partij
en hij verloor een wedstrijd zeer nipt
met 18-16 in de vijfde game. Horst
Krassen wist twee partijen te winnen. Omdat het dubbel van Peter en
Horst verloren ging won Bloemenlust 4 met 6-4 en staat nu 16 punten
voor op de laatste plek en met nog
twee wedstrijden te gaan is handhaving in de vijfde klasse heel dichtbij. In de met 7-3 verloren ontmoeting met Sporting SDO 3 kon alleen
Laurent Mossan voor punten zorgen voor Bloemenlust 5. Hij won alle drie zijn enkelspelpartijen, waarvan de eerste met 9-11 in de vijfde
game. Ook Dirk Piet was in zijn eerste partij goed bezig, maar moest
zich met 11-6 in de vijfde game gewonnen geven. Erika Auperlé wist
een game te winnen, maar geen
wedstrijd. Ook het dubbelspel ging
verloren voor Laurent en Dirk.

Junio ren
J.A.United A1 – OlympiaHaarlem A1
J.A.United A2 – Argon A4
VVC B2 - J.A.United B2
J.A.United C2 – United/DAVO C1
J.A.United C3 – Zwanenburg C4
VSV C7 - J.A.United C4

11.30 u
14.30 u
14.30 u
12.30 u
12.30 u
11.30 u

Pupille n
J.A.United D2 – Nw.Sloten D2
J.A.United D3 – DIOS D2
J.A.United D4 – VVC D5
VVC D8 - J.A.United D5
DEM D7 - J.A.United D6
ZuidoostUnited E1 - J.A.United E1
J.A.United E2 - Roda’23 E5
Abcoude E3 - J.A.United E3
OlympiaHaarlem E2 - J.A.United E4
J.A.United E5 – Weesp E4
United/DAVO E2 - J.A.United E6
J.A.United E7 – Pancratius E 10
J.A.United E8 – Kon.HFC E 15
NFC/Brommer E3 - J.A.United E9
J.A.United E10 – Zandvoort E7
J.A.United F1 – Zwanenburg F1
J.A.United F2 – DCG F2
J.A.United F3 – Chabab F2
J.A.United F4 – SDW F1
NFC/Brommer F1 - J.A.United F5
RKAVIC F2 - J.A.United F6G
Roda’23 F 10 - J.A.United F7
J.A.United F8 – Badhoevedorp F2
Ouderkerk F8 - J.A.United F9
Ouderkerk F9 - J.A.United F10
J.A.United F11 – DRC F5

11.45 u
11.30 u
9.00 u
12.00 u
13.30 u
9.00 u
9.30 u
11.00 u
10.00 u
9.30 u
10.00 u
11.00 u
9.30 u
10.45 u
11.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.30 u
9.15 u
10.15 u
11.15 u
9.00 u
9.00 u
11.15 u

Meisje s
BFC MB.1 - J.A.United MB.1
12.15 u
Roda’23 MC.1 - J.A.United MC.1
13.00 u
BFC MC.1 - J.A.United MC.2
13.15 u
J.A.United MD.1 – Zwanenburg MD.1 9.00 u
SVIJ ME.1 - J.A.United ME.1
9.30 u
J.A.United ME.2–Onze Gazellen ME.2 11.00 u

R.K.D.E.S.
Pupille n
RKDES D1 – Roda’23 D2
Hoofddorp D7 - RKDES D2
DSS D 11 - RKDES D3
AFC E2 - RKDES E1
Zwanenburg E3 - RKDES E2
RKDES E4 – Roda’23 E9
RKDES E5 – Legm.vogels E 10
SW E3 - RKDES E6
RKDES E7 – Ouderkerk E9
RKDES E8 – SCW E4
RAP F1 - RKDES F1
Roda’23 F3 - RKDES F2

11.00 u
10.00 u
13.45 u
10.30 u
10.30 u
9.30 u
11.00 u
10.00 u
11.00 u
9.30 u
10.30 u
9.00 u

UO F3 - RKDES F3
RKDES F4 – Pancratius F5
Abcoude F7 - RKDES F5
UNO F7 - RKDES F6
RKDES F7 – Ouderkerk F7
RKDES F8 – Amstelveen F4
Legm.vogels F 12 - RKDES F9

9.00 u
9.30 u
13.00 u
9.00 u
11.00 u
9.30 u
9.00 u

Dames
P en T DA.1 - RKDES DA.1
RKDES DA.2 – RKAVIC DA.1

13.00 u
13.00 u

Meisje s
RKDES MB.1 – DEM MB.1
RKDES MC.1 – Pancratius MC.2
RKDES MD.1 – Zandvoort MD.1
Velsen ME.1 - RKDES ME.1

11.00 u
9.30 u
13.00 u
10.15 u

S.C.W.
SCW 3 – Amstelveen 3
SCW 4 – Swift 14
Zwanenburg Vet.1 - SCW Vet.1
SCW Vet.2 – ABN AMRO Vet.1
EDO Vet.1 - SCW Vet.3

14.30 u
11.30 u
14.30 u
14.30 u
14.00 u

Junio ren
SCW A1 – OSM ’75 A1
Huizen A3 - SCW A2
Concordia B2 - SCW B1
Hoofddorp C6 - SCW C1
SCW C2 – VSV C6

12.00 u
14.30 u
13.00 u
15.00 u
10.00 u

Pupille n
SCW D1 – WV-HEDW D3
SCW D2 – Overbos D6
Hoofddorp E4 - SCW E1
SCW E2 – RCH E3
SCW E3 – RKDES E6
RKDES E8 - SCW E4
DIOS F4 - SCW F1
SCW F2 – Ouderkerk F5
SCW F3 – Ouderkerk F6
RKAVIC F3 - SCW F4
SCW F5M – Arsenal F3

9.00 u
11.00 u
9.00 u
9.00 u
10.00 u
9.30 u
10.30 u
9.00 u
9.00 u
9.15 u
9.00 u

Dames
SCW DA.1 – Marken DA.1

14.00 u

Meisje s
Roda’23 MC.2 - SCW MC.1
Legm.vogels MD.1 - SCW MD.1

11.00 u
11.00 u

Zondag 27 november
R.K.A.V.

SDZ 4 - RKAV 3
RKAV 4 – Swift 10
RKAV 5 – OSC 2
KDO 6 - RKAV 6
Legm.vogels 6 - RKAV 7

14.30 u
11.30 u
14.00 u
12.00 u
14.00 u

Dames
RKAV DA.1 – Sloterdijk DA.1

11.30 u

R.K.D.E.S.
Sp.Martinus 4 - RKDES 5
RKDES 6 – AFC 13

11.00 u
14.00 u

Junio ren
RKDES A2 – Vogelenzang A1
DSOV B1 - RKDES B2
RKDES C2 – KFC C1
RKDES C3 – Diemen C8

12.00 u
14.00 u
12.00 u
10.00 u

Voetbal

Toch geen winst RKAV op Swift
Aalsmeer -Groot, heel groot was
de teleurstelling bij de mannen van
trainer Dirk Cornelissen. Tot een
kwartier voor tijd leek de winst in
Aalsmeer te blijven, maar een misser van doelman Schrama besliste de wedstrijd. Deze Tom Schrama was wel weer één van de betere
spelers bij RKAV. Reeds in de achtste minuut was hij het die RKAV voor
een achterstand behoedde. Een inzet van de Swift spits David van
Dijk werd op meesterlijke wijze gestopt. Een opgezette aanval via Fabian Waayman en Timo Peters werd
door Barry Sprinintveld net over geschoten. Het was voor de rust een
wedstrijd die alle kanten opkon. Het
liep bij RKAV steeds beter. Ook Steven Boere komt iedere wedstrijd beter in zijn doen, durft mee in de aanval te gaan, maar ook verdedigend
staat hij zijn mannetje. Vlak voor rust
kreeg Robert van Leeuwen twee
haast niet te missen kansen, maar
de doelman van Swift was hem te
slim af. Na de rust was het eenzelfde vertoning, twee ploegen die voor
de winst gingen. Door het onderuit
halen van Barry Springintveld kreeg
RKAV een terechte strafschop toegewezen, die door hem zelf onberispelijk werd ingeschoten: 1-0. Lang

Klaverjassen bij
De Geluksvogels
Kudelstaart – Iedere woensdagavond worden om 20.00 uur de
kaarten geschud in het Dorpshuis
voor een gezellige klaverjasavond.
Heeft u ook zin om te komen klaverjassen, dan bent u van harte welkom
bij de Geluksvogels. De klaverjasclub kaart het hele jaar door. Op 16
november heeft Toon van Es de eerste plaats behaald met 5662 punten.
Jaap Streefkerk werd met 5329 punten tweede en Ria van der Laan met
5310 punten derde. De poedelprijs is
uitgereikt aan Ben van der Voort uit
Leimuiden met 3404 punten.

heeft deze stand niet op het score bord gestaan. In de zestigste minuut was het Yassine el Hamani die
voor de 1-1 tekende. Vincent van de
Laan liet in de vijf en zestigste minuut zien dat hij ook kan scoren.
Door een verdedigingsfout bij Swift
was hij het die RKAV op een 2-1
voorsprong zette. Met man en macht
werd bij de thuisclub gevochten om
de voorsprong te behouden. Het zou
moeilijk worden, maar men ging er
voor, niemand uitgezonderd. Waar
totaal niemand op gerekend had gebeurde echter. Een totaal ongevaarlijke inzet van Swift zijde werd voor
Tom Schrama een van de doelpunten die hij niet gauw zal vergeten.
Tot ieders schrik ging de bal door
zijn benen het doel in: 2-2. Dit had
hij niet verdiend, met heel veel verve had hij zijn doel verdedigd. Maar
trainer Dirk Cornelissen kon met opgeheven hoofd het veld verlaten,
RKAV heeft laten zien dat er zeker
nog meer progressie in de ploeg zit.
Komende zondag is er een inhaalprogramma en is RKAV vrij.
Theo Nagtegaal

Koppelkaarten
in de Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 25
november is er weer koppelkaarten in buurthuis Hornmeer aan de
Roerdomplaan 3. Vanaf 20.00 uur
gaan de kaarten verdeeld worden.
Om 19.30 uur gaat de zaal open en
staan koffie en thee klaar. Buurtvereniging Hornmeer heet kaartliefhebbers van harte welkom. Afgelopen vrijdag was het vooral gezellig tijdens de wekelijkse kaartavond,
die uiteindelijk gewonnen is door
Frits Zeldenthuis met 5476 punten.
Op twee is Wil ter Horst geëindigd
met 5116 punten en op drie Cor
Knol met 4988 punten. De poedelprijs mocht Marja van het Schip met
3869 punten mee naar huis nemen.
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Handbal Eredivisie heren

Voetbal zaterdag

FIQAS haalt uit tegen Swift
Aalsmeer - De mannen van FIQAS
Aalsmeer zijn zaterdag 19 november
aan de tweede helft van de reguliere
competitie begonnen met een thuiswedstrijd tegen AHV Swift uit Arnhem. De Aalsmeerders, nu nog zevende op de ranglijst, hadden de
punten hard nodig om in het spoor
van de top zes te blijven (een plaats
bij die eerste zes geeft recht op nacompetitie in de kampioenspoule). Vanaf het begin was al duidelijk dat FIQAS Aalsmeer de veel betere ploeg was en dat Swift dus niet
voor niets op een tiende en laatste
plaats staat. Het werd dan ook een
éénrichtingsverkeer-wedstrijd, waarin al snel een voorsprong werd genomen: 5-1 na tien minuten, die vervolgens alleen maar steeds verder werd
uitgebouwd. Grote uitblinkers waren
schutter Dustin Ligthart (die steeds
makkelijk kon uithalen en uiteindelijk tien keer zou scoren) en keeper
Gaby Birjovanu die vier strafworpen
stopte en nog veel meer uitstekende reddingen verrichtte. Na twintig minuten was de marge al opgelopen tot zeven punten in Aalsmeers
voordeel: 10-3, bij rust was de tussenstand 15-9. Na de pauze gingen
de Aalsmeerders meer van afstand
schieten en ook dat leverde fraaie
doelpunten op, onder meer van Ilon
Willems (vanaf rechts) en Remco van
Dam (vanaf links). Na tien minuten

was het verschil al opgelopen tot
twaalf: 24-12, maar het zou nog erger worden voor Swift. De Arnhemmers kwamen nu helemaal niet meer
door de solide dekking van FIQAS
Aalsmeer heen en hun aanvalsfouten werden genadeloos afgestraft via
de break out (Robin Boomhouwer,
Remco van Dam en Dustin Ligthart,
die een met prachtige effectbal de
27-13 produceerde). Maar de mooiste goal van de wedstrijd was de vlieger van Remco van Dam, op maat
aangespeeld door Robin Boomhouwer: 29-14. Ook daarna ging de FIQAS-show gewoon verder; Swift
kwam er niet meer aan de pas. Het
maximale verschil was negentien:
34-15 en 35-16 en bij 36-17 begon
het publiek al om de 40 te roepen.
Dat werd net niet gehaald, maar de
uiteindelijke 38-20 is wél goed voor
het zelfvertrouwen. De verschillen in
de eredivisie zijn namelijk klein (o.a.
doordat Quintus verrassend van Hellas verloor en HAR&O won van Bevo). Komende zaterdag 26 november
wacht FIQAS Aalsmeer een belangrijke maar ook lastige uitwedstrijd bij
Bevo. Aanvang: 20.00 uur. Zaterdag
3 december speelt de ploeg thuis in
De Bloemhof aan de Hornweg tegen Hellas. De wedstrijd begint om
20.30 uur.
Foto: Don Ran

Aalsmeer afgetroefd door
Castricum in laatste minuut

Zondag 15e Ringvaartloop
Aalsmeer - Op zondag 27 november organiseert AV Aalsmeer wederom de jaarlijkse Ringvaartloop,
met dit jaar een nieuw parcours
geheel op Aalsmeers grondgebied
voor de afstand van de 10 Engelse mijl (16,1 kilometer). De brug
bij Schiphol-Oost is eruit en daarom is er gekozen voor een rondje door het mooie natuurgebied
van de Schinkelpolder. Een stukje
Ringvaart is er gelukkig wel in gebleven. Bovendien lopen de deelnemers door het mooie natuurgebied van de Schinkelpolder! De
start is om 11.00 uur op de atletiekbaan aan de Sportlaan. Wie de liever een kortere afstand loopt kan
meedoen aan de 5 kilometer loop,
deze route loopt via de Molenvliet
en is ook zeker de moeite waard.
De start is om 11.05 uur en is juist
geschikt voor de recreatieve loper
die eens een wedstrijd wil proberen. Voor de kinderen is er, net als
voorgaande jaren, een Kidsrun van
één km. Dit zijn twee en een halve
ronde op de atletiekbaan. Zij worden om 11.10 uur weggeschoten.
Voor alle afstanden, dit jaar tevens
voor de Kidsrun, wordt gebruikt gemaakt van de elektronische tijdsre-

gistratie, de IPICO loopchip en alle
deelnemers krijgen een leuke verrassing. Inschrijven voor alle afstanden kan tot 20 minuten voor aanvang in de kantine van Atletiekvereniging Aalsmeer aan de Sportlaan
43/a en via de website www.ringvaartloop.nl. Hier tevens meer informatie over de prijzen die te verdienen zijn en een goed overzicht van
de verschillende routes met alle kilometerpunten.

Speelavond bij
Oude Spoorbaan
Aalsmeer - Vanavond, Donderdag
24 november, houdt buurtvereniging De Oude Spoorbaan een klaverjasavond. Het kaarten begint om
19.30 uur in gebouw ‘t Anker aan
de Oosteinderweg 273a. Kaartliefhebbers zijn welkom. Wie weet Gerrit van Kempen te verslaan die op
10 november liefst 7045 punten bij
elkaar kaartte. Op twee is Gre van
Heteren geëindigd met 6696 punten
en op drie Joop van Oostwaard met
6661 punten.

Handbal Eerste Divisie dames

Eerste puntverlies voor FIQAS
Waterpolocompetitie

Oceanus heren verliezen
kansloos van UZSC
Aalsmeer - Heren 1 van Oceanus
had afgelopen zaterdag een hele
lastige tegenstander tegenover zich.
UZSC 2 traint samen met de hoofdmacht van deze vereniging onder
Robin van Galen, de ex-bondscoach
die met de Oranje dames goud pakte op de Olympische Spelen in 2008.
In de competitie staat dit team dan
ook ongeslagen bovenaan. In de
eerste periode werd het klassenverschil direct duidelijk. Aanvallend kregen de Aalsmeerders weinig voor elkaar door een goed georganiseerde zoneverdediging tegen. De afstandsschoten, waartoe
men vaak gedwongen was, vormden
geen bedreiging voor de Utrechtse
keeper en de snelle uitbraken van
de tegenstander zorgden daarentegen wel voor veel gevaar. Regelmatig kwam er een tegenstander
vrij door of moest er aan de noodrem getrokken worden, waarna een
uitsluiting volgde. Einde eerste periode stond er een 5-0 stand op het
bord. In de tweede periode ging de

strijd wat meer gelijk op. Uit de eerste man meer wist Arjen Loef vanuit de hoek mooi te scoren en ook
Ronald Donker wist in deze periode
doel te treffen. UZSC liet zich echter ook niet onbetuigd en zette hier 3
doelpunten tegenover. Met 8-2 werd
de tweede helft van de wedstrijd begonnen. De derde periode ontliepen de teams elkaar ook niet veel, al
was het wel UZSC dat meer dreiging
en finesse in het spel had. Ze wisten hier twee keer uit te scoren en
Oceanus wist hier 1 doelpunt tegenover te stellen, via wederom Ronald
Donker. In de laatste periode werd
snel duidelijk dat op een wonder niet
meer gerekend hoefde te worden in
deze wedstrijd. Bij een 12-3 stand
wist Dennis Reijnders nog eenmaal
te scoren voor Oceanus, maar nadat
ook Utrecht dit nog een keer deed,
prijkte er een 13-4 eindstand op het
bord. Kijk voor meer uitslagen van
Oceanus op www.zsc-oceanus.nl.
Door Erik Bras

Spectaculair slot cursus
voor beginners bij Target
Kudelstaart - Maandag 14 november was de laatste cursusdag voor
een groepje beginnende boogschutters bij handboogvereniging Target. Na tien inspannende maandagavonden konden de cursisten afsluiten met een onderlinge wedstrijd .
Tevens is het gebruikelijk na afloop
van de cursus dat iedere cursist een
brandende pijl de lucht in schiet, wat
een leuk effect heeft in de donkere
novemberavond. Spijtig was dat door
de mist de brandende pijlen niet helemaal het gewenste effect hadden,
maar het onderlinge plezier was er
niet minder om. Van de afgelopen
cursus zullen enkele deelnemers lid
worden van Target. Target behoort
met zijn 60 leden tot de grotere verenigingen in deze sport en is met zijn
open dag en demonstraties door het
jaar heen een vereniging die aan de
weg timmert. Dit lukt alleen maar met
de inzet van de trainers en vrijwilligers, een behoorlijk grote groep die
een solide basis vormt onder het fundament van Target. In 2012 wordt een
open dag georganiseerd op 26 februari waarna aansluitend een begin-

nerscursus wordt gegeven. Wie meer
wil weten over de handboogsport
kan gerust langs komen op de clubavonden op dinsdag en donderdag
van 19.00 tot 22.30 uur in het clubhuis aan de Wim Kandreef. Meer informatie: www.hbvtarget.nl.

Speelavond bij
Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 29 november
houdt buurtvereniging Ons Genoegen
voor kaartliefhebbers een speelavond.
Klaverjassen en rummicuppen staan
op het programma. Er wordt gekaart
in Ons Tweede Thuis in de Hortensialaan vanaf 19.30 uur. De zaal gaat
open om 19.00 uur. Het klaverjassen
tijdens de vorige speelavond is gewonnen door de heer Tijssen met 5235
punten, op twee de heer Bekkers met
5202 punten en op drie mevrouw Buys
met 5058 punten. De hoogste eer bij
het rummicuppen is behaald door mevrouw A. Hoving met 60 punten.

Aalsmeer - De Aalsmeerse dames
zijn hun ongeslagen status in de
Eerste Divisie kwijtgeraakt, want zaterdag werd voor het eerst dit seizoen een wedstrijd verloren: in de
Bloemhof kwam FIQAS Aalsmeer
tegen V&L niet verder dan 16-24. FIQAS Aalsmeer ging wel voortvarend
van start en stond na tien minuten al
op een 5-1 voorsprong, via doelpunten van Yessica v.d. Kroon, breaks
van Teuntje Schaefers en Tessa de
Graaf en een uithaal van Alyssa
Alings. Het was een snelle wedstrijd
met een uitblinkende Bianca Schijf
in het doel, maar ook zij kon niet
voorkomen dat er in het vervolg van
de eerste wedstrijd steeds slordiger werd gespeeld door haar ploeg.
Terwijl V&L dichterbij sloop en zelfs
een voorsprong nam: via 5-3 naar
5-6, werd bij FIQAS Aalsmeer de
ene na de andere kans gemist. De
Aalsmeerse dames kwamen niet
meer door de stugge en fysiek harde dekking van de Limburgse ploeg
heen en wisten een kwartier lang
zelfs helemaal niet te scoren. Pas
vijf minuten voor rust maakte Yessica gelijk: 6-6, maar daarna was
het opnieuw V&L dat aan de leiding
ging: 7-9 en bij rust 8-10. Ook in de
tweede helft begon FIQAS Aalsmeer
nog wel goed, want binnen twee minuten was de stand gelijk getrokken:10-10. Daarna deed V&L er een
schepje bovenop: de jonge Limburgse ploeg was feller en knokte
voor iedere bal. Hoewel Bianca erg
goed bleef keepen, werden zowel
aanvallende als verdedigende fouten genadeloos afgestraft. Na een
kwartier leidde V&L met 17-13. Nicole van Schie was één van de weinigen die nog wel door de stugge
Limburgse verdediging heen wist te
komen – ze scoorde vier keer op rij de andere schutters hadden te veel
moeite met de offensieve dekking.
Bovendien werd er veel toegestaan

bij het fysieke spel. FIQAS Aalsmeer
wist er geen raad mee en was deze keer ook niet bij machte de wedstrijd nog te kantelen. Daarvoor
werden ook te veel fouten gemaakt.
V&L, dat de laaste weken toch al
aan een opmerkelijke opmars bezig
is, kwam in de winning mood, bleef
attent en kon de score uitbouwen
tot de uiteindelijke 16-24. Gelukkig
voor FIQAS Aalsmeer heeft deze nederlaag geen al te grote gevolgen,
want door de winst van Foreholte op
D.O.S. blijft het gat met de nummers
twee tot en met vier vier punten. Komende zaterdag 26 november spelen de Aalsmeerse dames een uitwedstrijd bij DSVD. Aanvang: 20.30
uur. Volgende week zaterdag 3 december wacht een thuiswedstrijd in
De Bloemhof aan de Hornweg tegen V.O.C.2. Deze wedstrijd begint
om 18.45 uur.
Bekerloting
Er is inmiddels geloot voor de tweede ronde van het NHV bekertoernooi, waarvoor zowel het eerste damesteam als het tweede herenteam
van FIQAS Aalsmeer zich heeft geplaatst. De dames hebben een uitwedstrijd geloot bij de dames van
Havas in Almere, die uitkomen in de
Regioklasse D. De wedstrijd wordt
gespeeld op donderdag 8 december om 20.00 uur in sporthal Indische Buurt. Heren 2 is door het lot
gekoppeld aan D.V.C., een ploeg die
net als zij zelf, speelt in de Eerste
Divisie. FIQAS Aalsmeer 2 moet uit
naar Heemskerk en speelt de tweede bekerronde op donderdag 15 december in sporthal de Waterakkers
om 20.00 uur.
Het eerste herenteam van FIQAS
Aalsmeer stroomt in in de achtste
finales, die pas gepland staan voor
februari 2012.
Foto: Don Ran

Aalsmeer - Aan inzet en karakter lag het afgelopen zaterdag niet
bij Aalsmeer. Het technisch surplus
van Castricum maakte het verschil.
Bij Aalsmeer maakte Calvin Koster
na maanden van blessures weer zijn
opwachting en was door zijn werklust en overzicht weer een aanwinst
in de selectie. Topscorer en spits van
Castricum, Niels Popping (15 goals),
kwam mede door het goede spel van
Jeffrey Blikslager niet aan scoren toe.
Het gevaar kwam van de vleugelspitsen, Maarten van Duivenvoorde en
Sebastiaan Weber, die de Aalsmeer
backs Sergio Pregers en Harmen Colijn herhaaldelijk te vlug af waren. En
ook doelman Sander Bakker heeft wel
eens betere wedstrijden afgeleverd.
Vooral door zijn spelopvatting (te veel
hoge ballen) werden de Aalsmeer
spelers koppend afgetroefd. Het gemis achterin van Burak Sitil en van
Mitch van Geldorp op het middenveld is in een topwedstrijd wel merkbaar. De ongeveer 200 toeschouwers
hebben zich in ieder geval niet verveeld. Met een schraal zonnetje en
een goed bespeelbaar veld onder leiding van de goed fluitende scheidsrechter Bram Augustin begonnen de
beide elftallen met aanvallend leuk
voetbal aan de wedstrijd. Aalsmeer de
eerste 9 minuten met een licht overwicht, wat nog geen serieuze kansen
opleverde. In de 9e minuut gleed Dirk
Jan van der Meer bij aanname van de
bal weg. Uit de voorzet die volgde kon
Tobias de Koning vrij voor doel inkoppen, 0 – 1. De gehele wedstrijd bleef
Aalsmeer achter de feiten aanhollen
en kon Castricum met snelle tegenstoten proberen de wedstrijd op slot
te gooien. Bij Castricum ging veel
over rechts waar Sebastiaan Weber
herhaaldelijk met voorzetten onheil
stichtte. Spits Niels Popping kon zich
niet losmaken van Jeffrey Blikslager.
Het spel speelde zich het grootste gedeelte van de eerste helft af op het
middenveld. Het bleef als kijkwedstrijd de moeite waard. Uit de pass
van Peter Neuvel kreeg Salih Yildiz in
de 33e minuut een goede kans. Keeper Marius Jansen gooide zich goed
voor de bal en de eerste echte kans
was verkeken. Voor de rest hoefden
de beide keepers in de eerste helft
weinig op te treden en ging Castricum met een verdiende voorsprong
de rust in. De tweede helft was nog
maar net begonnen of Aalsmeer keek
al in de 48e minuut tegen een 0 – 2
achterstand aan. Sander Bakker kon
een kopbal van Niels Popping niet

onder controle krijgen, waarna Kasper Melis de bal in het lege doel kon
schuiven. De wedstrijd leek gestreden, maar met Thomas Harte in een
aanvallende rol kroop Aalsmeer langzaam onder de druk van Castricum uit
en zette Aalsmeer aan voor een offensief. Twee grote kansen van Thomas Harte in de 60e minuut waren al
een voorbode, maar Marius Jansen
hield zijn doel schoon. Ook een kopbal van Peter Neuvel uit een voorzet
van Salih Yildiz ging in de 64e minuut
rakelings over. Een schot van Sebastiaan Weber in de 77e minuut ging
langs Sander Bakker, maar raakte de
paal en het bleef 0 – 2. Toen kwamen
de tien laatste dolle minuten aan de
Dreef. Eerst was het Peter Neuvel die
op links in de 82e minuut in moeilijke
positie in de korte hoek raak schoot,
1 – 2. Er begon weer hoop te gloren
aan Aalsmeer zijde. Vooral toen Sebastiaan Weber in de 87e minuut in
scoringspositie rakelings voor langs
knalde. In de daarop volgende aanval
met Thomas Harte als aangever verraste Calvin Koster met zijn buitenkant voet doelman Marius Jansen totaal, 2 – 2 en sloeg de vlam in de pan.
Aalsmeer probeerde er onbewust nog
een overwinning uit te slepen, maar
kreeg het lid op de neus toen in de
91e minuut de man van de wedstrijd
Duco de Koning vrij op kon komen en
van links in de uiterste rechterhoek
langs Sander Bakker kon knallen,2-3.
De wedstrijd was ten einde. Aalsmeer
liep wat down het veld af. Eén punt
was qua inzet misschien verdiend,
maar Castricum kwam de 3 punten
geheel toe. Aalsmeer staat met vier
ploegen achter AFC op een gedeelde tweede plaats. Aalsmeer speelt de
volgende wedstrijd op zaterdag 3 december uit tegen W.V.-H.E.D.W., die
ook op de gedeelde tweede plaats
staat. Aanvang wedstrijd 14.30 uur.
Locatie: Sportpark Middenmeer Radioweg Amsterdam.
Jack van Muij den

Sj oelen bij BV
Oostend
Aalsmeer - De volgende sjoelavond
van buurtvereniging Oostend is donderdag 1 december vanaf 20.00 uur in
Het Middelpunt in de Wilhelminastraat.
De zaal is open vanaf 19.30 uur en
sjoelliefhebbers zijn van harte welkom.

Korfbal

VZOD wordt te laat wakker
Kudelstaart - Na de terechte overwinning van vorige week tegen DKV
stond afgelopen zaterdag de zware uitwedstrijd tegen ZKC’31 op
het programma voor de korfballers
van VZOD. ZKC’31 komt in de veldcompetitie uit in de tweede klasse
en wordt gezien als één van de titelkandidaten. Voor VZOD/vdBoon
zou dit een waarschuwing moeten
zijn om zeer scherp aan de wedstrijd
te beginnen. De bezoekers uit Kudelstaart lieten zich echter verrassen, het eerste fluitsignaal, van de
overigens goed leidende scheidsrechter, was nog maar nauwelijks
verstomd of de thuisclub had haar
visitekaartje afgegeven. Na 24 seconden stond er al een 1-0 stand
op het bord. Direct daarna trok Dineke Westerhof de stand nog gelijk
met een mooie doorloopbal. Daarna was het ZKC’31 dat de lakens
uitdeelde. Via goed combinatiespel
werd vaak de vrije schutters gevonden, die als gevolg van te weinig
druk van de verdedigers van VZOD
vrij konden schieten. Die kansen
moet je een ploeg die gewend is om
in de tweede klasse te spelen niet
geven. De geboden kansen werden door ZKC’31 via afstandsschoten goed benut en na 8 minuten was
de stand 5-1. VZOD bracht via een
schot van Anika van Os de stand op
5-2. VZOD leek zich te herpakken
na het moeizame begin van de wedstrijd. Het was echter ZKC’31 dat de
kansen beter benutte en na 19 minuten was de achterstand al opgelopen tot 6 punten: 8-2. Vanaf dat
moment ging de verdediging van
VZOD meer aansluiten en hierdoor
kregen de aanvallers van ZKC’31
minder kans om vrij te schieten. De
wedstrijd ging ook meer gelijk op
en dit resulteerde in een 10-4 ruststand. De rust leek de bezoekers uit
Kudelstaart goed te hebben gedaan.
VZOD was de eerste 10 minuten van
de tweede helft duidelijk de bovenliggende partij, echter dit veldoverwicht uitdrukken in doelpunten is
nog een andere zaak. Via een doelpunt van de goed spelende Anne
Verheul werd de achterstand wel teruggebracht tot 5 doelpunten. Toen

ZKC’31 ook nog een strafworp mistte leek dat het moment om nog eens
extra aan te zetten. Als gevolg van
deze extra inzet werden er wel kansen gecreëerd, maar helaas niet benut. En als zo vaak in de sport wist
de thuisploeg op dat moment via
een lucky-goal wel te scoren. Hierna ontbrak de kracht om de wedstrijd alsnog te laten kantelen en het
ZKC’31 echt moeilijk te maken. Het
vervolg van de wedstrijd ging dan
ook gelijk op waarbij beide ploegen nog 3 maal scoorden. De Kudelstaartse doelpunten kwamen om
naam van: Bart Verheul (2) en Josine Verburg. Al met al geen slechte wedstrijd van VZOD/vdBoon die
echter in de eerste 20 minuten verloren werd. Belangrijk is wel dat hier
iets van geleerd wordt. De kans om
dit te bewijzen doet zich volgende
week al voor, dan staat de thuiswedstrijd tegen het op de tweede plaats
staande DOS op het programma. De uitslagen van 19 november:
ZKC ‘31-VZOD1 14-8,Tweemaal
Zes 4-VZOD2 18-8,Tempo7-VZOD3
12-10, VZOD B1-Groen Geel B3
6-4,OVVO C2-VZOD C1 1-9, ZKC
‘31 D2-VZOD D1 3-9,VZOD D2Luno D1 1-12,ESDO E2-VZOD E1
1-12,VZOD E2-Luno E3 4-1,VZOD
F1-TOP F4 3-2.
Anne Verheul speelde een goede
wedstrijd.

