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KORT NIEUWS:

Schade aan sloten
na inbraakpoging
Aalsmeer - In de nacht van
vrijdag 15 op zaterdag 16 november is geprobeerd in te breken in de berging van een winkel in de Beethovenlaan. Het
is de inbrekers niet gelukt het
slot te forceren. De inbraakpoging werd om tien uur in de
ochtend ontdekt. Er is schade
aan de sloten en de deur.

uitzenden • werving & selectie • payrolling

www.antennagroep.nl

Check onze website
voor de beste banen!

volvo onderhoud duur?
volvoservicevoordeel.nl

Textielplan voor duurzame en verantwoorde verwerking

Geen commerciële bedrijven voor
inzameling textiel in Aalsmeer!
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Geen krant
OntVanGen?

0251-674433

Aalsmeer - In de vergaderavond
van het Beraad en de Raad op donderdag 28 november presenteren
burgemeester en wethouders het
textielbeleidsplan. Met het plan willen de bestuurders bereiken dat textiel, net als huishoudelijk afval, gescheiden ingezameld wordt en op
verantwoorde wijze verwerkt gaat
worden. Volgens de bestuurders zijn
de gemeente en haar inwoners gebaat bij continuïteit en een duidelijke boodschap naar buiten toe waar
het textielbeleid voor staat. De gemeente zamelt jaarlijks zo’n 104.000
kilo textiel in. Liefst acht vrachtwagens vol met broeken, schoenen,
shirts, gordijnen en ander textiel.
Het textiel is voor bijna 100 procent
herbruikbaar. 75 Procent wordt verkocht als tweedehands en van de
resterende 25 procent worden onder andere poetsdoeken en vloerbedekking van gemaakt. Textiel is
de laatste jaren best ‘big business’
geworden door de groeiende vraag
en levert inzamelaars, afhankelijk
van kwaliteit, zo’n 45 tot 65 cent per
kilo op. Huis aan huis ingezameld
textiel heeft zelfs nog een hogere opbrengst van ongeveer 60 cent.

Met de stijging van de prijs en de
grotere afzetmogelijkheden van textiel is de concurrentie op de markt
toegenomen. Niet verwonderlijk
dat commerciële bedrijven zich willen mengen in de inzameling. Echter in Aalsmeer krijgen deze partijen, als het aan het college ligt, geen
‘textielvoet’ aan de grond. Verspreid
in de gemeente staan tien wijkcontainers van KICI voor de inzameling
van textiel en deze charitatieve instelling mag de inzameling blijven
verzorgen. “Met KICI heeft de gemeente een historische band opgebouwd”, aldus b&w. “Zij verzorgt
al jarenlang de inzameling van textiel in Aalsmeer.“ In 2012 is 102 ton
textiel ingezameld via de wijkcontainers. De bestuurders willen dit recht
voor KICI nu vastleggen in het textielbeleidsplan. Er volgt wel een wijziging voor de instelling: 25 Procent
van de opbrengst van de textielinzameling dient zij namens de gemeente af te dragen aan de lokale stichting Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer. Gezien de huidige hoge marktprijs is deze wijziging
volgens het college wel in te voeren.
Deze bijdrage voor de stichting OSA
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Afvalstoffenheffing
Een leuk meevallertje voor alle inwoners: Textiel wordt wettelijk gezien als een afvalstof. Omdat de afvalstoffenheffing honderd procent
kostendekkend is, denkt de gemeente de opbrengst van de textielinzameling te kunnen gebruiken
om het tarief van de afvalstoffenheffing omlaag te kunnen brengen tot
misschien wel 3 euro per huishouden. Toch meegenomen! Ook ter behandeling op de agenda van de vergaderavond Beraad en Raad: Herontwikkeling Fort Kudelstaart, aanleg twee speelterreinen in projectgebied Dorpshaven, Logistieke verbinding Greenport, vaststelling Belastingverordening 2014 en tussentijdse evaluatie armoedebeleid. De
bijeenkomst op 28 november begint
om 20.00 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis en is openbaar te bezoeken voor belangstellenden.
Door Jacqueline Kristelijn

Kudelstaart - Op dinsdag 19 november om half acht in de avond
zijn hulpdiensten opgeroepen naar
de Schweitzerstraat te gaan voor
een onwel geworden inwoner. Toen
agenten ter plaatse kwamen, waren leden van het reanimatieteam
al bij de man. De reanimatie van de
63 jarige Kudelstaarter verliep positief. De inwoner is met hartslag met
spoed vervoerd naar het VU-ziekenhuis.

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau

is per jaar afhankelijk van de hoeveelheid ingeleverd textiel en de opbrengst daarvan kan bij het huidige jaarlijkse subsidiebedrag opgeteld worden.

Weer hartslag
na reanimatie

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6
Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART
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Extra controleborden geplaatst

Maatregelen op de N196
Aalsmeer - Het college van gedeputeerde Staten van Noord-Holland
heeft dinsdag 12 november besloten het project N201-29 te promoveren naar de planfase van het PMI
en vervolgens te promoveren naar
de realisatiefase door het krediet
aan te vragen. Aan Provinciale Staten is gevraagd een geldbedrag beschikbaar te stellen en deze ten laste te laten komen van de kapitaallasten voor het nemen van verkeers-

veiligheidsmaatregelen op de N196
in de gemeente Aalsmeer voor een
totaalbedrag van 100.000 euro. Een
deel van het geld is reeds uitgegeven. Er zijn langs de weg op diverse
plaatsen in de bebouwde kom borden geplaatst met ‘camera controle’. In een later stadium zullen aanpassingen getroffen worden om de
snelheid terug te brengen van 70
naar 50 kilometer in het bebouwde
kom gedeelte.

Nep vuurwapen op school
Aalsmeer - Op dinsdag 19 november is de politie gevraagd naar een
school in de Mensinglaan te komen.
Tijdens een controle was bij een
13-jarige jongen uit Aalsmeer een
vuurwapen aangetroffen. Na controle bleek het te gaan om een imitatiewapen, maar het echt lijkende

vuurwapen is verboden om in bezit
te hebben. De school heeft niet alleen de politie gebeld, maar ook de
moeder van de jongen op de hoogte gesteld. Zij heeft afstand gedaan
van het nepwapen. De 13-jarige kan
rekenen op een proces-verbaal. Het
vuurwapen gaat vernietigd worden.

Geslagen met
boksbeugel!
Aalsmeer - Op vrijdag 15 november tussen half acht en acht uur in
de avond is een 14-jarige jongen
uit Amstelveen geschopt en geslagen met een boksbeugel op het
schoolplein bij de Helling, achter de
Schoolstraat. De dader gaf aan geïrriteerd te zijn door het afsteken van
vuurwerk. De man schopte eerst de
jongen onderuit, pakte vervolgens
zijn boksbeugel en deelde enkele
rake klappen uit. De 14-jarige heeft
flinke verwondingen. Zijn vriendje was weggehold om hulp te halen, maar bij terugkomst was de dader al verdwenen. Het gaat om een
man van rond de 42 jaar, bleek gelaat, redelijk lang grijs haar en ongeveer 1.90 meter lang. Opgevallen
bij de jongens zijn de jukbeenderen
die enigszins uitsteken en de grote neus van de man. Hij droeg een
zwartachtig trainingspak. De politie doet verder onderzoek. Gehoopt
wordt op meer informatie over de
dader. Getuigen worden verzocht
contact op te nemen met de politie
via 0900-8844 of 0800-7000.
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open

zondag 24 november

van 10.00 tot 17.00 uur
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Denk mee over inrichting
van De groenzone
Dinsdag 26 november van 16.00-20.00 uur vindt er in The Beach een brede
ontwerpsessie over de inrichting van de Groenzone plaats. De Groenzone
is het gebied dat precies in het verlengde ligt van de Aalsmeerbaan van
Schiphol en wordt ook wel ‘Sloopzone’ genoemd. De zone doorkruist de
Oosteinderweg ter hoogte van nummer 141 en een gedeelte van de Aalsmeerderweg. Dit stuk van Aalsmeer krijg een nieuwe bestemming. Iedereen
die hierover mee wilt denken is van harte welkom.
Voor de inrichting van Groenzone is een bureau voor landschapsarchitectuur ingehuurd: H+N+S Landschapsarchitecten uit Amersfoort. Dit bureau
wil in vier deelprojecten het gebied gaan uitwerken. Als eerste willen ze
kijken naar de inrichting van het kerngebied rond sloopzone aan Oosteinderweg. Daarna willen zij in het aangrenzende gebied in de Bovenlanden de wandel(beleef’)routes en een vaarroute uitwerken. Hierna krijgt
de sloopzone aan de Aalsmeerderweg een invulling en wordt tenslotte de
wandelronde ‘Aalsmeer Oost’ uitgewerkt. Tijdens deze sessie mag iedereen
hierover meepraten in vier themagroepen. Voor elk thema kunt u zich apart
aanmelden.
Waar: The Beach, Oosteinderweg 247-a in Aalsmeer
Wanneer: dinsdag 26 november
van 16.00-17.00 uur Thema: Educatieve mogelijkheden (gericht op scholen)
van 17.00-18.00 uur Thema: Belang direct omwonenden
van 18.30-19.30 uur Thema: Mogelijkheden voor wandelrondjes Aalsmeer Oost
Van 19.30-20.30 uur Thema: Toerisme en (water)recreatie (incl. vaarroutes)
meepraten?
Iedereen die aanwezig wil zijn bij, een onderdeel van, de ontwerpsessie
om mee te denken over de mogelijkheden van de Groenzone is van harte
welkom. U kunt zich opgeven bij Anouk van der Velden telefoonnummer
020 - 54 04 507, of via e-mailadres: a.van.der.velden@amstelveen.nl. Alle
informatie over de eerste meedenkgroep en de volgende bijeenkomsten
kunt u vinden op www.aalsmeer.nl/groenzone.
Om dit hele plan te realiseren heeft de gemeente Aalsmeer e 2,8 miljoen
subsidie gekregen van ‘Stichting Leefomgeving Schiphol’.
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Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.
nl. Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.
ApotHeek
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) Laan van de Helende
Meesters 8 Amstelveen,
tel: 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Apotheek Groen
Nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel:
500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Apotheek Groen kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
tANDArts
In geval van klachten buiten de
praktijkuren raadpleeg de mededelingen op het antwoordapp.
van uw eigen tandarts.
slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en
emotionele ondersteuning aan
slachtoffers en betrokkenen van
misdrijven en verkeersongevallen.
U kunt bij ons terecht op verschil.
spreekuren in de regio, zonder
wachtlijst. Bel voor een afspraak
of voor meer info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

KERKDIENSTEN
Zondag
24 november
Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst met John Boekhout.
Tevens crèche en peuterdienst.
Donderdag 28 november 19.30u.
Leerhuis in Open Hofkerk, ingang
Sportlaan.
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met Sven Leeuwestein
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u.
en 16.30u. met ds. M. Hogenbirk.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst
met ds. Liesbet Geijlvoet. Collecte
voor Geweldloos Samenleven. Opvang allerkleinsten en zondagsschool.
Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag om
10u. en 16.30u. diensten.
Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. dienst met ds. J. van
Popering en ds. T.H.P. Prins mmv
Heilige Boontjes.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag dienst om 10u. met ds. E.J.
Westerman, Aalsmeer. Organist: Th.
Griekspoor.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag 10u. en 18.30u. diensten met ds. C.G. Graafland. Organisten: J. Piet en R. Kooning.
Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. samenkomst met dovenvertolking en vertaling in En-

Waar is Julie?
Aalsmeer - Als vermist opgegeven
door zijn baas Julie, een Cyperse
poes met witte bef en pootjes. Julie
is 10 jaar oud en wordt vermist vanaf de Oosteinderweg. Wie het dier
heeft gezien, wordt verzocht contact op te nemen met de Dierenbescherming afdeling Noord-Holland
Zuid via 0297-343618.

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

Verkoop sieraden en koekjes
stichting Help Paulien Helpen
Aalsmeer - De stichting Help Paulien Helpen staat zaterdag 23 november op de wintermarkt in Zorgcentrum Aelsmeer. De markt is van
10.00 tot 16.00 uur en de toegang is
gratis.
De stichting zet zich in voor het kindertehuis Pilar de Esperanza in het
Noordoosten van Mexico. Paulien
Naber werkt al ruim 15 jaar in dit
kindertehuis. Kansarme kinderen
worden hier liefdevol opgevangen
en krijgen hier de liefde die ze nodig hebben. Ook kunnen ze in het
kindertehuis onderwijs genieten
in hun eigen schooltje. Dit kinder-

tehuis krijgt geen subsidie van de
overheid. Ze zijn geheel afhankelijk
van giften. De actie voor het bijeen
krijgen van voldoende middelen om
een personenbusje aan te schaffen
is met succes afgerond. Geld voor
onderhoud is er niet, vandaar dat
de stichting nog even door gaat met
het voeren van acties. De stichting
Helpt Paulien Helpen zal tijdens de
winterfair diverse soorten sieraden,
armbandjes, oorhangers, sleutelhangers en kaarten verkopen, evenals eigen gebakken koekjes. Voor
meer informatie: www.helppaulienhelpen.nl.

olGA
overleg lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen,
tel: 020-3453429,
www.olga-amstelland.nl
HulpDieNst
Vrijwillige Hulpdienst
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer.
Spreekuur elke werkdag van
8.30-9.30 u, en op afspraak,
tel: 326670. Ouderenadviseur
spreekuur di., do., vr.
10.00-11.00 u., tel: 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl
klAcHteN
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555.
Milieuklachten, tel: 023-5310200.
VerloskuNDiGeN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel: 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
brANDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.
AlArMNuMMer 112
www.112.nl

gels. Spreker Martijn Piet. Aparte
bijeenkomsten voor kinderen.
Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag om 10u.
dienst met ds. J.W. Ploeg uit Asperen en 16.30u. dienst met ds. P. Dekker uit Nijkerk.
RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrijdag
10u. in zorgcentrum Aelsmeer, zaterdag 17u. in Kloosterhof en zondag 10u. in Karmelkerk diensten olv
parochianen. Om 14u. zondag Poolse dienst met Christoff in Karmelkerk.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Zondag 16u.
kerkdienst voor iedereen, vg. Mattijs
Ploeger. Op orgel: Michael v/d Berg.
Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Reede, Schouwstraat. Zondag 10u. gedachtenisdienst met ds. J. Vrijhof.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag dienst 10u. met ds. J. van Dalen.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag
11u. dienst olv parochianen.
Begra Bijbelstudie
In gebouw Heliomare, Zwarteweg
98. Maandag 25 november met ds.
Oscar Lohuis. Aanvang: 20u, zaal
open 19.30u.
Evangelisatiekring
Bijbelstudie-avond dinsdag 26 november in gebouw Seringenhorst,
Parklaan. Thema: Studies uit het
Lukas-evangelie door H.B. Slagter
uit Wijk bij Duurstede.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen
voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u.
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel
99.0 en ether 105.9.

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

Vermist:
- Corellihof: 14 maanden jonge kater, licht grijs met wit. Heet Jerry.
- Julianalaan: Rode kat met grote witte bef.
- Koningsstraat: Cyperse kat met hapje uit oor.
- Oosteinderweg: Cypers poes met witte bef. Zij is 10 jaar en is fijn gebouwd. Haar naam is Julie.
Gevonden:
- Jupiterstraat: Zwart-witte jonge poes. Draagt nu wit bandje van dierenbescherming.
- Mijnsherenweg: Zwarte kat.
- Mercuriusstraat: Boskat, niet gecastreerd, zwarte rug, witte buik, bef
en pootjes. Hij heeft een zwarte staart met witte punt heeft bandje
om van dierenbescherming.

Regio Amstelland-Meerlanden
winnaar Ambitie Award
Aalsmeer - De regio Amstelland
- Meerlanden heeft donderdag 14
november de Ambitie Award mogen
ontvangen op het Bestuurlijk Congres van de Provincie Noord-Holland. Met een sterke pitch wist wethouder Ria Zijlstra van de gemeente
Uithoorn de aanwezigen te overtuigen. Hiermee heeft de regio de genomineerde gemeenten Haarlemmermeer en Medemblik achter zich
gelaten. Gedeputeerde Jaap Bond
van de provincie Noord-Holland
roemde het feit dat de gemeente
Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn samenwerken op het gebied van duurzaamheid. Samen heeft de regio de ambitie om in 2040 energieneutraal
te zijn. De regio laat zien dat, door
samen te werken, ook in economisch zware tijden de nodige stappen gezet kunnen worden. De prijs
werd gezamenlijk door de bestuur-

ders van de regio in ontvangst genomen. Wethouder Duurzaamheid
Rik Rolleman: “Het is een mooi gezamenlijk resultaat van de Amstelland – Meerlanden gemeenten. Alleen door over de gemeente grenzen heen te kijken en gezamenlijk
te werken aan duurzaamheid kunnen we echt het verschil maken
naar een energieneutrale regio Amstelland – Meerlanden in 2040.” Om
de ambitie energieneutraal te behalen zal nog een tandje bijgezet moeten worden. Dit blijkt uit de nulmeting die de regio heeft laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat er nog het nodige gedaan kan worden. Ria Zijlstra geeft aan: “Nu winnen we de
Ambitie Award, die aangeeft dat we
op het goede pad zitten. We kunnen
de Award goed gebruiken als steun
in de rug om vooral zo door te gaan.
Volgend jaar komen we terug voor
de Award voor de beste resultaten.”

Midgetgolfbaan later open
Aalsmeer - Op zondag 24 november wordt de eerste wedstrijd
in de combicyclus Aalsmeer-Boskoop 13/14 vespeeld. Twee weken
terug was de eerste speelronde in
Boskoop. De ongeveer twintig ingeschrevenen spelen per dag een
drietal omlopen. Om 12 uur start dit
spektakel. Tot ongeveer half drie. Tot
dan is de baan gesloten voor recreantendgolf. Recreanten zijn daarna

uiteraard van harte welkom. Nadere openingstijden in de winterperiode: Woensdag, zaterdag. zondagmiddag tussen 13.00 uur en 17.00
uur. Inlichtingen: tel. 0297- 340433.
Adres: Beethovenlaan 116.

OVAK en de
toekomst zorg

Aalsmeer - Aanstaande zondag 24
november is de jaarlijkse Ringvaartloop. Er is keuze uit een 1 kilometer
kidsrun, 5 of 10 kilometer en de 10 Engelse Mijl (16,1 km). De voorinschrijving is helaas al gesloten, maar inschrijven kan ook nog op de dag van
de Ringvaartloop zelf tot 20 minuten
voor aanvang van een afstand. Start
en finish voor alle afstanden is de kantine van AVA Aalsmeer in de Sportlaan. De Kidsrun start om 10.30 en de
lopen voor volwassenen vanaf 11 uur.
Voor meer informatie en het laatste
nieuws kan de website geraadpleegd
worden: www.ringvaartloop.nl.

Aalsmeer - Wethouder Ad Verburg
van Zorg en Welzijn zal op donderdag 28 november in buurthuis Hornmeer in de Roerdomplaan 3 de OVAK
bijpraten over de toekomst van de
zorg in Aalsmeer. De bijeenkomst begint om 14.00 uur. De komende jaren
gaat er veel veranderen in de zorg. De
wethouder zal samen met een lid van
het programmateam de stand van zaken, zoals die op dit moment is, vertellen. De OVAK rekent op een grote
belangstelling, zodat men goed geïnformeerd is voor de toekomst.

Voorlichting
over staar
Amstelveen - Op maandag 25 november vertellen de oogartsen van
ziekenhuis Amstelland alles over de
veelvoorkomende aandoening staar.
Een aandoening die zich op alle
leeftijden kan openbaren, bijvoorbeeld als gevolg van diabetes, maar
ook op oudere leeftijd. Staar veroorzaakt een langzame achteruitgang in het zicht en kan tot verlies
van gezichtsvermogen leiden. Daarom het is belangrijk deze aandoening tijdig te herkennen en te behandelen. Gelukkig is staar steeds
eenvoudiger te behandelen. Iedereen die hier interesse voor heeft
is op maandagavond 25 november
welkom om te luisteren naar een lezing van de oogartsen Toegang is
gratis. Aanmelden kan via www.ziekenhuisamstelland.nl.

Ringvaartloop
deze zondag!

Alpha-cursus
Aalsmeerderbrug – De Alphakerk
en Levend Evangelie Gemeente organiseren vanaf dinsdag 26 november een Alpha-cursus. Iedereen die
meer wil weten over het christelijk geloof is van harte uitgenodigd
om hieraan deel te nemen. De cursus wordt gehouden in het gebouw
van de Levend Evangelie Gemeente aan de Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug. De avonden beginnen om
19.00 uur met een maaltijd. Gedurende tien weken komt de groep één
keer per week bij elkaar. De avonden zijn heel laagdrempelig en er
is volop gelegenheid om vragen te
stellen. Als onderdeel van de cursus wordt een gezamenlijk weekend gehouden. Het is mogelijk de
eerste avond vrijblijvend te komen
kijken. Opgeven kan door een email te sturen naar info@leg.nl of
bel naar 020-6533887. De cursus is
gratis, voor het weekend wordt een
kleine bijdrage gevraagd. Meer weten? Kijk dan op www.leg.nl of www.
alphakerk.nl.

Tafeltje Dek Je zoekt
dringend vrijwilligers!
Aalsmeer - Sinds 1976 bestaat er
in de gemeente de mogelijkheid om
thuis een warme maaltijd te krijgen
via Tafeltje Dek Je. Deze voorziening
is voor ouderen, zieken en gehandicapten, die niet in staat zijn zelf hun
maaltijd te verzorgen. Deze maaltijden worden bereid in de keuken
van Zorgcentrum Aelsmeer en de
gebruikers krijgen elke dag (maandag tot en met zaterdag) een verse maaltijd, die in een warmhoudbox door vrijwilligers bij de gebruikers thuis wordt gebracht. Nu is de
stichting echter dringend op zoek
naar nieuwe vrijwilligers voor het
rondbrengen van de maaltijden.
Vooral op de dinsdag, donderdag en
zaterdag is er een groot tekort. Vrij-

willigers voor Tafeltje Dek Je worden
van harte welkom geheten. Door
één maal in de vijf weken op drie
dagen (6 dagen per week mag natuurlijk ook) één uur beschikbaar te
zijn, kunt u anderen op een geweldige manier van dienst zijn. De vrijwilliger ontvangt een autovergoeding
van 3,50 euro per bezorgdag en is
tevens tijdens het rondbrengen van
de maaltijden verzekerd.

Handwerken bij
de Oost-Inn

COLOFON

Aalsmeer - Woensdag 27 november van 9.30 tot 11.30 uur is er gelegenheid voor inloop en ontmoeting
onder het genot van een kopje koffie of thee bij de Oost-Inn in de Mikado aan de Catharina Amalialaan
66. Ook kan meegedaan worden
aan het quilten of ander handwerk.
Voor inlichtingen: 0297-325636 of
0297-345413 of kijk op oosterkerkaalsmeer.nl.

IKA in dienst
Aalsmeer - Het Interkerkelijk Koor
Aalsmeer onder leiding van André
Keessen zingt zondag 24 november
in de kerkdienst van het Spaarne
Ziekenhuis te Hoofddorp. Het koor
vindt het fijn om regelmatig mee te
mogen werken aan de kerkdiensten
in het ziekenhuis. Ook een keer een
dienst meemaken in het Spaarne
Ziekenhuis? Iedere belangstellende
is van harte welkom in de kerkzaal
van het ziekenhuis. De dienst begint
om 10.30 uur.

Koffieochtend
voor vrouwen
Aalsmeer - Dinsdag 26 november
wordt weer een koffieochtend voor
vrouwen georganiseerd in gebouw
Irene in de Kanaalstraat. De ochtend begint om 10.00 uur en vanaf
half tien staan koffie en thee klaar.
Spreekster is Beryl Voorhoeve en
haar thema is ‘Identiteit’. Een heel
boeiend onderwerp, want weet men
eigenlijk van zichzelf wel wat zijn of
haar identiteit is? Kom luisteren, de
toegang is gratis!

Computercursus
voor ouderen
Rijsenhout - Wie (verder) wegwijs
gemaakt wil worden op de computer, is maandag 25 november van
harte welkom in dorpshuis De Reede aan de Schouwstraat. Zorgzaam
Rijsenhout heeft iemand uitgenodigd die uitleg gaat geven op een
SIM Computer. De middag is speciaal voor senioren en begint om
14.00 uur. Alle ouderen die moeite hebben met computeren of een
computer willen aanschaffen zijn
van harte welkom.

De medewerkers van Tafeltje Dek Je
hopen dat veel vrijwilligers zich aanmelden om deze onmisbare voorziening veilig te stellen! Voor vragen en
aanmeldingen kan contact opgenomen worden met Sandra de Jong via
0297-326050.

sinds 1888

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 06-37418988
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
126e jaargang
oplAgE: 17.500
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

21 november 2013

Crown Theater Aalsmeer presenteert

AGENDA

Compleet avondje uit met
‘PowerVrouwen’ in studio
Aalsmeer - PowerVrouwen op donderdag 28 november in het Crown
Theater Aalsmeer biedt een compleet avondje uit. Een top vrouwencast brengt een voorstelling met hilarische sketches en liedjes over damesdingen. Hilarische, pijnlijke, ontroerende, stoere en mooie dingen,
waar nagenoeg elke vrouw in haar
leven mee te maken krijgt. Noem
ze allemaal maar op: mannen, minnaars, carrière, kinderen, time-management, de overgang, schoonmoeders, valse vrouwen onder elkaar én de inhoud van een damestas. Studio’s Aalsmeer maken van
deze theatervoorstelling een echte
avond uit. De Powervrouwen Ladies
Night start om 18.30 uur met een
welkomstdrankje en er kan geshopd
worden in een tijdelijke winkelstraat. Diverse bedrijven uit de regio
ontvangen de bezoekers graag. Zo
staan er leuke kledingzaken, doet
er een personal trainer mee, wordt
make-up advies gegeven, maar zijn
ook onder andere lingerie, sieraden,
tassen, interieurartikelen en cadeau-artikelen te koop. Voor de theatervoorstelling kan gedineerd worden in het restaurant DownTown Diner, waar 2 en 3-gangen arrangementen worden geserveerd. Na de
voorstelling, rond 22.00 uur, kan opnieuw de winkelstraat bezocht worden en gaat de sportsbar (dus mannen kom ook gezellig mee) open
voor een muzikale afsluiting van de
avond met DJ Rene Kipuw.

Concert Willeke Alberti
‘Zo lang er maar liefde is’ is de titel van het concert dat Willeke Alberti op zondag 1 december vanaf
15.00 uur geeft in het Crown Theater Aalsmeer. Na haar alom geprezen rol in de succesvolle musical
De Jantjes is Willeke Alberti terug
in het theater voor een reeks concerten. Samen met haar live band
heeft zij een selectie gemaakt uit de
mooiste liedjes uit haar lange succesvolle carrière. Willeke Alberti is terug bij wat zij het allerliefste
doet: mooie liedjes zingen in de theaters van Nederland. Rechtstreeks
de harten in van het publiek waar
ze zo van houdt. Na afloop van het
concert is er in The Club een Meet
& Greet, zijn er cd’s en dvd’s te koop
en neemt Willeke alle tijd om met
iedereen een praatje te maken, samen een glaasje te drinken en met
het publiek op de foto te gaan. Inmiddels zijn drie generaties opgegroeid met Alberti, die sinds haar
debuut in 1956 het Nederlandse lied
heeft verrijkt met tal van klassiekers.
Liedjes als ‘Spiegelbeeld’, ‘Morgen
ben ik de bruid’ en ‘Telkens weer’
behoren tot Nederlands muzikale
erfgoed. Tijdens dit concert komen
er vele bekende nummers voorbij.
Voor meer informatie en het reserveren van kaarten voor zowel
het avondje uit met Powervrouwen
als het concert van Willeke Alberti: www.crowntheateraalsmeer.nl of
bel: 0900-1353 (45 cpm).

Rock met dubbelloops gitaarwerk

Definition of MadMen
terug in The Shack!
Oude Meer - De vier muzikanten
van MadMen hebben los van elkaar
zo’n beetje alle podia in Nederland
gezien én plat gespeeld, en stonden
in mei 2012 al eens op het Shack
podium. En dit gaan ze nog eens
‘dunnetjes’ overdoen, aanstaande
zaterdag 23 november! Samen zijn
de bandleden goed voor ruim honderd jaar podiumervaring, maar met
deze nieuwe band gaan ze er tegenaan als een stel jonge honden! Dubbelloops gitaarwerk ondersteund
door een ritmesectie die strakker
dan strak is. Aftikken en gaan. Natuurlijk gaan ze de nieuwe nummers van hun uitstekend ontvangen EP spelen, maar ook het overdonderende Evie, Let your hair hang

down, en nog veel meer classic rock
met nummers van onder andere
Free, Johnny Winter en meer helden uit de jaren zestig en zeventig. Een rockfeest van herkenning!
De band bestaat uit: Mick Hup op
gitaar en zang, Rob van Broek op
bas en zang, Jefferson Migchelsen
op gitaar en zang en Theo Thumper
op drums en houtbewerking. The
Shack is vrijdag 22 november gesloten! Zaterdag 23 november open
vanaf 20.00 uur. Aanvang Definition
of MadMen om 21.30 uur. Entree: 5
euro. Zondag 24 november gesloten
in verband met een besloten feest!
Voor alle info en openingsdagen en
tijden: www.the-shack.info. Adres:
Schipholdijk 253b, Oude Meer.

Gevarieerd bioscoopprogramma

Crown Cinema: ‘Hunger
Games’ en ‘Daglicht’
Aalsmeer - Sinds gisteren, woensdag 20 november, te zien in Crown
Cinema: ‘Hunger Games, Catching
Fire‘. Na het winnen van de brute
Hongerspelen zijn Katniss en Peeta alles behalve veilig. Er gaan geruchten over een opstand tegen het
Capitool. Een opstand die zij hebben
helpen ontstaan. President Snow
accepteert als enig excuus voor hun
gedrag de overweldigende liefde
die ze voor elkaar voelen. En tijdens
hun verplichte zegetocht langs alle
districten zullen ze de wereld hiervan moeten overtuigen. Als dat niet
lukt, zullen er vreselijke consequenties zijn. Het Capitool kondigt kort
daarna de 75ste editie van de Hongerspelen aan. Deze heeft speciale
nieuwe regels. En die doen iedereen
versteld staan. De film duurt 90 minuten en wordt vertoond op zondag
24, maandag 25 en dinsdag 26 november om 20.45 uur. Ook nu te zien
in de bioscoop aan de Van Cleeffkade: ‘Daglicht’. De ambitieuze advocate Iris moet schipperen in haar rol
als alleenstaande moeder en strafpleiter in soms schemerige zaken.
Als ze in het huis van haar moeder Ageeth logeert, stuit ze op een
duister familiegeheim. Ze blijkt een
broer te hebben waarvan het be-

staan altijd zorgvuldig is verzwegen.
De autistische Ray zit in een tbs-kliniek, veroordeeld voor de gruwelijke moord op zijn buurvrouw en
haar dochtertje. Iris trekt zich het
lot van haar broer aan, ook omdat
ze veel overeenkomsten ziet tussen
hem en haar zoontje Aron. Ze probeert haar broer vrij te pleiten, maar
in haar zoektocht naar de waarheid
ontdekt ze nog veel gruwelijkere geheimen. De film duurt 114 minuten
en is te zien op vrijdag 22, zaterdag
23 en maandag 25 november vanaf 20.00 uur in Crown Cinema. Ook
in de bios aan de Van Cleeffkade 15
deze week ‘Het Diner’ en ‘Zero Dark
Thirty’, familiefilms ‘Chimpanzee’ en
‘De Nieuwe Wildernis’ en voor jeugdige inwoners: Twee Sinterklaasfilms, ‘Planes 3D‘, ‘Turbo 3D‘, ‘Ted
en de schat van de Mummie’ en ‘De
Sneeuwkoningin’. De kinderfilms
kunnen bekeken worden in de speciale kinderbios van Crown en de
prijzen van de kaartjes zijn gereduceerd.
Kijk voor meer informatie en het
complete filmaanbod op www.
crowncinema.nl. Voor het reserveren van tickets kan gebeld worden
naar 0297-753700 of mail naar info@crowncinema.nl.

In touringcar naar Raamsdonksveer

The Red Maddies in finale
Dutch Battle coverbands
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
23 november speelt de Aalsmeerse Rock-coverband The Red Maddies in de finale van de Dutch Battle
Of The Coverbands in de Koloszaal
in Raamsdonksveer. Zes topbands
zullen hier strijden om de titel ‘Beste Coverband van Nederland’ en de
‘Public’s Choice’. Naast een professionele vakjury heeft ook het publiek een belangrijke stem in wie de
uiteindelijke winnaar wordt. Wil jij je
lokale band steunen en hier bij zijn?

Stuur dan een berichtje naar www.
facebook.com/redmaddies of mail
naar redmaddies@gmail.com. Toegangskaarten kosten 12,50 euro per
stuk.
Gezien de flinke reisafstand is er
een touringcar geregeld die voor de
deur van de Koloszaal zal stoppen.
Instappen mag, maar hiervoor wordt
wel een bijdrage van 11,50 euro gevraagd. Voor een voorproefje uit de
halve finale in Zoetermeer, zie www.
redmaddies.nl/video.

Bird on the Wire en Puppa
& The Clementines in N201
Aalsmeer - Vrijdag 22 november
een bijzonder avondje in N201 met
de bands Bird on the Wire en Puppa & the Clementines. Beide bands
hebben een klein worteltje in N201,
omdat een aantal muzikanten hier
ooit hun eerste schreden zetten in
het Nederlandse popcircuit. Later
zijn ze natuurlijk uitgezwermd naar
de grote stad, hebben zich daar verder ontwikkeld tot muzikanten van
formaat en maken nu deel uit van
bovengenoemde bands die inmiddels graag geziene gasten op podia door heel het land zijn geworden. Met oude orgeltjes, accordeon, drums, gitaar en xylofoon maakt
Bird on the Wire muziek over kleine prinsen en cowboys op zee. Van
de straten van Parijs tot de favoriete podia in thuisstad Amsterdam,
Bird on the Wire maakt luisterliedjes
met een melancholisch karakter, die
overal op hun plaats zijn. Puppa &
the Clementines maakt mooie liedjes, gekke liedjes, spannende liedjes, excentrieke liedjes, maar bovenal is elk optreden boeiend en

maakt een mens blij van binnen.
Puppa drummer Wouter van Itterzon
en Bird on the Wire drumster Nina
de Jong hebben in het verleden met
diverse bands in N201 gestaan en
mogen ook tot de oude vaste bezoekersgroep gerekend worden, dus dit
optreden is min of meer een terugkeer naar het oude nest.
Alle oude en nieuwe bezoekers van
N201 concerten zijn aanstaande
vrijdag welkom voor een avondje fijne muziek en veel gezelligheid. De
zaal aan de Zwarteweg is open vanaf 21.00 euro, de entree is 5 euro.
Bring on the Bloodfest
Volgende week zaterdag is er voor
alle liefhebber van het hardere werk
eentje om vrij te houden: De heren
en dame van van de band Bring on
the Bloodshed strijken neer in N201
met een hele dag een keur aan metal/hardcore bands tijdens het jaarlijkse Bring on the Bloodfest. Meer
info over het programma is te vinden op de website van het centrum
aan de Zwarteweg: www.n201.nl

Jarige toneelvereniging populair

Extra voorstelling ‘Déjà
(re)vue’ in Dorpshuis
Kudelstaart - Aanstaande zaterdag
16 november is de eerste voorstelling van ‘Déjà (re)vue ten tonele gebracht door de leden van de 60 jarige Toneelvereniging Kudelstaart.
Het was als beloofd, een heerlijk ongedwongen avondje uit. De populariteit is gelijk enorn gegroeid, want
de kaarten voor de volgende revueavonden op 29 en 30 november zijn

al uitverkocht. Daarom is besloten
om mensen die toch graag deze jubileumvoorstelling willen zien, een
extra show te bieden. Op zondag 24
november vanaf 14.00 uur kan extra
genoten worden van ‘Déjà (re)vue’
in het Dorpshuis. De zaal is open
vanaf 13.30 uur. Kaarten voor deze
extra voorstelling zijn te reserveren
bij Lia Bon via 06-22410451.

STAGE
MUSIC SHOP
‘Tortex’plectrums
(12 in zakje) €

DÉ VIOOLSPECIALIST

‘Belcanto’
mondharmonica
blues € 6,80

met sint- en
kerstliedjes

Drumstokken
‘Nova’
set €

7,95

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

Amanda Pearcy in Bacchus!
Aalsmeer - Amanda Pearcy (VS)
verzorgt vrijdag 22 november een
optreden in in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Amanda
Pearcy is geboren langs de Golf van
Mexico in Texas, aan de grens met
Louisiana. Haar muzikale stijl wordt
wel Euro/Americana genoemd. Na
een turbulent leven kwam ze uiteindelijk in Austin, Texas, terecht en
daar vandaan heeft ze haar muzikale carrière opgebouwd. Haar cd
‘Royal Street’ gaat over de zware levenslessen die ze te jong moest leren. De tragedies, die ze in haar leven heeft meegemaakt heeft haar
tot een authentieke songwriter ge-

Exposities
21 t/m 23 november:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open.
Iedere donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 17u. Werk van Dik
Box en Heidi Wallheimer.
Zaterdag 23 november:
* Crash Museum in fort Aalsmeer in
Aalsmeerderbrug open. Iedere zaterdag van 11 tot 16u.
23 en 24 november:
* Opening nieuwe expositie in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg.
Sculpturen van Marianne en Hans
Houtkamp. Zondag 15u. opening
door burgemeester Vonk.
* Watertoren open voor publiek. Zaterdag en zondag 13-17u.
Vanaf 26 november:
* Schilderijen van Jan Faber in gemeentehuis, Raadhuisplein. Te bezichtigen tijdens openingstijden.
Tot en met 28 december:
* Dxpositie ‘De Kwekerij’ met beelden en schilderijen in Oude Raadhuis in Dorpsstraat 9. Open donderdag t/m zondag 12-17u.
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Diversen.
Donderdag 21 november:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorpshuis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Dialezing Groei en Bloei over Canada in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Sjoelavond in De Reede, Schouwstraat, Rijsenhout v/a 20u.
* Sintkienen bij Suppersvereniging
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20.30u.
Vrijdag 22 november:
* Speelavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Kijk-, proef- en ontdekfeest voor
ladies en gentleman in Oude Veiling, Marktstraat v/a 19.30u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
Zaterdag 23 november:
* Wintermarkt in zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad van 10 tot 16u.
* Aankomst sinterklaas in Kudelstaart, bij Loswal v/a 14u.
* Veiling voor Karmelkerk in Parochiehuis, Gerberastraat v/a 20u.
Zondag 24 november:
* Popquiz in The Beach, Oosteinderweg 247 met Taco v/a 14u.
* Vogelbeurs in Wellantcollege, Linnaeuslaan van 10 tot 13.30u.
Maandag 25 november:
* Computerworkshop voor ouderen
in De Reede, Schouwstraat, Rijsenhout vanaf 14u.
* Speelavond BV Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Dinsdag 26 november:
* Koffieochtend voor vrouwen in Irene, Kanaalstraat v/a 10u.
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat 55 v/a 20u.
* Kaarten bij Ons Genoegen in OTT
Hortensialaan v/a 19.30u.
Woensdag 27 november:
* Inloop Oost-Inn in Mikado, Catharina Amalialaan 66, 9.30-11.30u.
* Koffie in ‘t Baken, Sportlaan 86 van
10 tot 11.30u. Elke dinsdag.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat /a 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 28 november:
* Ouderensoos Oostend in het Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 14u.
* Wethouder Verburg te gast bij
OVAK over toekomst zorg. In buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan, 14u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Vergaderingen
Maandag 25 november:
* Wijkoverleg De Dorper in De Oude
Veiling, Marktstraat v/a 19.30u.
Dinsdag 26 november:
* Ontwerpsessie over invulling
Groen(sloop)zone in gemeentehuis.
Woensdag 27 november:
* Infomiddag Ipad- en tabletcursus
bij Heliomare, Zwarteweg, 15.45u.
Donderdag 28 november:
* Netwerkbijeenkomst Sienergie
voor locale bouwsector in Historische Tuin, Praamplein v/a 15.45u.
* Bijeenkomst Beraad en Raad in
gemeentehuis vanaf 20u.

Muzikaal weekend Beach
Aalsmeer - The Beach is op zaterdag 23 en zondag 24 november de
‘place to be’ voor muziekliefhebbers!
Twee dagen staat de tent bomvol
met muzikale activiteiten. Voor zowel de actieve muzikant als voor de
luisterliefhebber staat er wat op het
programma. Zaterdagavond worden vanaf 22.30 uur plaatjes gedraaid waarbij men kan genieten
van de pure muziek. De bijbehorende clip zal getoond worden op een
groot scherm. Zondagmiddag staat
de live music quiz op het programma. Bezoekers kunnen vanaf 14.00

uur, in teams van maximaal 4 personen, kosteloos deelnemen aan deze quiz, die verzorgt wordt door presentator en muzikant Rob Taekema.
Na de live music quiz is het tijd voor
plug & play. Dit open podium biedt
zangers, zangeressen en bandjes de
mogelijkheid om in de bar van The
Beach hun muzikale talent te tonen. Inschrijven voor de Live Music Quiz of Plug & Play kan via info@beach.nl. Meer informatie over
dit muzikale weekend is te vinden
op www.beach.nl. Adres is Oosteinderweg 247a.

Estafettemiddag, Praam Party Night

SINT-TIPS Muziekboeken

5,60

Muziek/Film/Theater
T/m 28 november:
* Diverse films voor alle leeftijden in
ochtend, middag en avond in Crown
Cinema, Van Cleeffkade.
Vrijdag 22 november:
* Live optreden v/a 17.30u. en party met dj v/a 22u. in café de Praam,
Zijdstraat.
* Optreden Amanda Pearcy in Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
* Bands Bird on the Wire en Puppa
& the Clementimes in N201, Zwarteweg. Open v/a 21u.
Zaterdag 23 november:
* Estafettemiddag 16.30-19.30u. en
Praamparty v/a 22u. in de Praam,
Zijdstraat.
* Cabaret van Erik Koller in Crown
Theater Aalsmeer. Aanvang: 20u.
* Stijldansavond in het Dorpshuis
Kudelstaart v/a 20u.
* Favocinema Dick de Kuijer in Oude
Veiling, Marktstrat v/a 20.30u.
* Filmavond in cultureel café Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
* Jubileumconcert Trumpets of the
Lord in het Lichtbaken, Aalsmeerderweg, Rijsenhout v/a 20.15u.
* Plaatjes draaien in The Beach,
Oosteinderweg 247a vanaf 22.30u.
* Band MadMen live in The Shack,
Schipholdijk 253, Oude Meer, 21u.
Woensdag 27 november:
* Kindervoorstelling Mr. Finney
in Crown Theater Aalsmeer, Van
Cleeffkade 15. Aanvang: 15u.
Donderdag 28 november:
* Komedie Power Vrouwen in Crown
Theater, Van Cleeffkade v/a 19.30u.
29 en 30 november:
* Déjà (re)vue Toneelvereniging Kudelstaart in Dorpshuis. Aanvang
vrijdag en zaterdag 20.15u.
Zondag 1 december:
* Optreden Willeke Alberti in Crown
Theater Aalsmeer vanaf 15u.

• Nieuwe Meerbode

maakt. Het concert vrijdag begint
om 21.00 uur, Bacchus gaat open
vanaf 21.00 uur.
Zaterdag filmavond
Al jaren betaalt Bacchus voor een
vergunning voor het vertonen van
films. Deze vergunning staat echter het publiekelijk aankondigen
van filmtitels niet toe. Het is wel mogelijk een abonnement te nemen
op de nieuwsbrief. Aanstaande zaterdag 23 november gaat het licht
van het culturele café in de Gerberastraat in ieder geval weer uit voor
een gezellige filmavond. De film begint om 21.00 uur, zaal open vanaf
20.30 uur, toegang 3,50 euro.

Beaujolais Primeuravond
en Koen Raadt in Praam
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
21 november, vanaf 18.00 uur is het
weer tijd voor het proeven van de
Beaujolais Primeur! Er is in danscafé de Praam in de Zijdstraat live muziek, wijn en Franse kaas. Er wordt
deze avond een grote opkomst verwacht, mede ook van deelnemers
aan het Wandel gangen Menu. Vrijdag 22 november komt tijdens ‘Live
in de Praam’ vanaf 17.30 uur zanger
Koen Raadt optreden. Koen zal zeker zijn nieuwe single ‘Way to easy’ gaan zingen! Koen staat bekend om zijn muziek in de genres
van Elvis Presley tot Michael Bublé
en Nederlandstalige songs staan op
zijn repertoire. Vrijdagavond zullen
de snaveltjes van de eendjes weer
te zien zijn op de bar tijden de altijid gezellige Flügelparty en DJ Henkie! Er kan deze avond een boombox met flügels gewonnen worden.
Aanstaande zaterdagmiddag 23 november komt DJ Roy Spaargaren
van16.30 tot 19.30 uur draaien in de
Praam. Zoals ieder jaar is hij voornemens er een groot feest van te
maken. Tevens staat de boomstam

met de hamer en spijkers alweer
klaar voor de competities! DJ Jochem van Leeuwen staat de gehele
zaterdagavond vanaf 22.00 uur achter de draaitafel voor weer een gezellige Praam’s party night. Kom op
tijd, vol is vol. Volgende week donderdag 28 juni organiseert de Praam
vanaf 19.30 uur The Ultimate Ladies
Night. Zie voor meer informatie de
facebookpagina en website. Dames
kunnen zich inschrijven via: ladypraam@live.nl Meld je snel aan, de
animo is groot!
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officiële mededelingen
Beraad en de raad

Gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
openinGstijden Balie BurGerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
openinGstijden Balie Bouwen & VerGunninGen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel.
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
wijkinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website
van de wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
Gemeente-info op weBsite
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.

Oproep voor het bijwonen van de bijeenkomst van het Beraad
en de Raad van Aalsmeer op donderdag 28 november 2013,
in de raadzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer. Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur met het Beraad en wordt na
een onderbreking gevolgd door de Raadsvergadering.
Beraad
tijd

agenda- onderwerp
punt

20.00

B-1.

20.05

B-2.

20.35

B-3.

20.50

B-4.

21.20

B-5.

21.30

B-6.

21.35

B-7.

21.45

B-8.

afspraken BurGemeester en wetHouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

22.00

B-9.

22.10

B-10.

22.20
22.25

B-11.
B-12.

inspreken in Het Beraad oVer een GeaGendeerd
onderwerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen.
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van
de vergadering 12.00 uur.

22.40

B-13.

1. Opening van het besluitvormend
Beraad door de voorzitter de heer
R.P. Fransen
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststelling van het resumé van
31 oktober 2013
Haalbaarheidsonderzoek
herontwikkeling Fort Kudelstaart.
Behandeling in eerste termijn.
Aanleg van twee speelterreinen in
het projectgebied Dorpshaven
Behandeling in eerste termijn.
Ongestoorde Logistieke Verbinding
Greenport Aalsmeer
Behandeling in eerste termijn.
Bestuurlijke transitie Stichting Auro
Behandeling in eerste termijn.
Benoeming leden Raad van
Toezicht Stichting AURO
Behandeling in eerste termijn.
Jaarverslag 2012, Begrotingen 2013
en 2014 en Meerjarenbegroting
2013-2017 Stichting Auro
Behandeling in eerste termijn.
Raamovereenkomst verwerving
eigendommen in het kader van het
Project Groenzone
Behandeling in eerste termijn.
Stadsregio Amsterdam
Behandeling in eerste termijn.
Vaststelling belastingverordeningen 2014
Behandeling in eerste termijn.
Vergadering Regioraad 10 december 2013
Textielbeleidsplan
Behandeling in eerste termijn.
Tussentijdse evaluatie armoedebeleid
2011-2015
Behandeling in eerste termijn.
Rondvraag en sluiting

23.00

PAUZE / ONDERBREKING
raad
tijd

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.

agenda- onderwerp
punt
R-1.

1. Opening door de voorzitter
mw. J. Vonk-Vedder
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststelling van het resumé van
31 oktober 2013
4. Vaststelling van besluitenlijst raad van
31 oktober en 7 november 2013
5. Ingekomen stukken Aalsmeerse
burgers en instellingen
Bestemmingsplan woonarken
Welstandsnota Aalsmeer 2013
Verordening Evaluatiegesprekken
burgemeester en raad en benoemen
leden evaluatiecommissie
Opdrachtverlening voor de
controlewerkzaamheden over de
jaarrekeningen 2013 tot en met 2015
Wijziging Algemene Plaatselijke

R-2.
R-3.
R-4.
R-5.
R-6.

Watertoren is weer open!
leiding te verhogen. Maar gelukkig
is deze unieke toren behouden gebleven en enkele jaren zelfs gerenoveerd. Nu is er ook de gelegenheid om naar boven te klimmen via
beveiligde trappen en vanaf de zgn.
’trans’ heeft men een schitterend
uitzicht over Aalsmeer en haar verre regio. Bij helder weer is zelfs de
Bavo kerk in Haarlem en de zender
Lopik te zien! Tussen 13.00 en 17.00
uur wordt op beide dagen de gele-

Start proef met sociale
teams in het Centrum
Aalsmeer - Deze week start de gemeente met een ‘sociaal team’ in het
dorp. Hieronder vallen het Centrum,
de Uiterweg, Hornmeer en Stommeer. Een sociaal team helpt bewoners die er zelf (tijdelijk) niet uitkomen. Met de proef onderzoekt de
gemeente wat de beste werkwijze
is om bewoners goede zorg te bieden. Wethouder Ad Verburg, Zorg
en Welzijn: “In een sociaal team
worden de zwaardere gevallen van
zorg besproken. Dit zijn vaak gevallen waar meerdere zorgaanbieders
en/of andere partijen bij betrokken
zijn. Bijvoorbeeld een gezin waar ar-

SLUITING
VecHtsporteVenementen
De gemeente Aalsmeer heeft haar beleid inzake vechtsportevenementen aangepast. De gemeenteraad heeft op 7 november
2013 ingestemd met wijzigingen in de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV). Met de aanpassing van artikel 2.24 van de
APV krijgt de burgemeester de bevoegdheid om categorieën
van vechtsportwedstrijden en -gala’s aan te wijzen waarvan
de organisatoren niet van slecht levensgedrag mogen zijn. Met
het wijzigen van artikel 1.8 van de APV wordt de weigeringsgrond gecreëerd wanneer blijkt dat de organisator van slecht
levensgedrag is. Het gaat er niet om vechtsportevenementen
uit de gemeente te weren, maar om mogelijke criminaliteit
achter en in de organisatie van vechtsportevenementen tegen
te gaan en malafide organisatoren niet te faciliteren. Om die
reden worden vergunningen voor bepaalde, daartoe aangewezen vechtsportevenementen getoetst aan de Wet Bibob. Met
de aanpassing van het beleid inzake vechtsportevenementen
komt de gemeente Aalsmeer tegemoet aan het uitgesproken
commitment in de regio Amsterdam-Amstelland om gezamenlijk op te trekken rond het thema vechtsportevenementen.
Daarnaast moet het het waterbedeffect voorkomen; een verplaatsing van vechtsportevenementen vanuit omliggende gemeenten die beleid hebben opgesteld.
wet alGemene BepalinGen omGeVinGsrecHt
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Beethovenlaan 120 (Z-2013/059736), het uitbreiden van
het clubgebouw;
- Edisonstraat 4a (Z-2013/060153), het slopen van een bedrijfsruimte;
- Jac. P. Thijsselaan 18 (Z-2013/060003) het aanbrengen
van reclame;
- Kudelstaartseweg 227 (Z-2013/060431), het bouwen van
een woning en het aanleggen van een uitrit;
- Oosteinderweg 404 (Z-2013/060345), het herbouwen van
een woning en het veranderen van een uitrit;
- Oosteinderweg 462 (Z-2013/059529), het vernieuwen en
verhogen van een brug;
- Ophelialaan 81B (Z-2013/060310), het plaatsen van een
schutting;
- Stationsweg 8 (Z-2013/059058), het plaatsen van een
stalen éénpersoonsdoorgang in de zijgevel;
- Zonnedauwlaan 38 (Z-2013/059062), het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde;
- Zijdstraat 60 (Z-2013/029992), het plaatsen van een skihut.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Citroenvlinderstraat (Z2013/059972), het plaatsen van
containers en een schaftwagen;
- Machineweg 12 (Z-2013/059622), het verwijderen van
asbest;
- Meervalstraat 25 (Z-2013/059643), het verwijderen van
asbest.
Verleende omGeVinGsVerGunninGen,
reGuliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen.
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 uur op
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575.
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending

van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Beethovenlaan 120 (Z-2013/056727), het tijdelijk plaatsen van een accommodatie (verzonden 19 november
2013);
- Geerland 82 (Z-2013/053881), het kappen van 2 bomen
(verzonden 15 november 2013);
- Hornweg 1-3-5-7 (Z-2013/054411), het kappen van 8 populieren (verzonden 18 november 2013);
- Zonnedauwlaan-Zwanebloemweg (Z-2013/051682), het
aanleggen van een steiger en toegangspaden (verzonden
14 november 2013).
inGetrokken aanVraGen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Dorpsstraat 118 (Z-2013/043997), het vervangen van
een brug (verzonden 12 november 2013).
Geaccepteerde (sloop)meldinG(en)
- Violenweg 36 (Z-2013/058723), het verwijderen van asbest (mutatiewoning) (verzonden 13 november 2013).
Geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
commissie ruimtelijke kwaliteit
(VoorHeen welstandscommissie)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken. Op
de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.
drank- en Horecawet
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3
van de Drank- en Horecawet de volgende drank- en horeca
vergunning is verleend:
- Jachthaven De Blauwe Beugel, Uiterweg 419, Aalsmeer
(Z-2013/026943)
Datum verzending vergunning: 15 november 2013
ter inzaGe
t/m 12122013 Ontwerpbestemmingsplan
420-422

Aalsmeerderweg

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

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Zaterdag en zondag trappen op
Aalsmeer - Zaterdag 23 en zondag 24 november is de Aalsmeerse watertoren weer voor alle liefhebbers geopend. Voor vele inwoners is de watertoren de herkenning
van Aalsmeer en met haar hoogte van ruim 50 meter een zeer opvallend monument aan de Westeinderplassen. Sinds 1992 wordt deze
toren met inpandige technische installatie niet meer gebruikt om de
waterdruk in de Aalsmeerse water-

Verordening (APV) ten behoeve van
inzet Mosquito

moede is, schooluitval en welzijnsproblemen. We verwachten dat we
door beter samen te werken met
de verschillende zorgpartijen effectievere en efficiëntere zorg kunnen bieden. Een ander voordeel is
dat de bewoner in principe één aanspreekpunt krijgt.” Er gaat veel veranderen in de zorg. Vanaf 1 januari
2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de zorg voor ouderen, chronisch zieken, gehandicapten, jeugdigen en mensen die moeilijk werk
vinden. Om die zorg laagdrempelig
en dichtbij bewoners te organiseren gaat de gemeente sociale teams

genheid gegeven om de watertoren
te bezoeken en te beklimmen. De
entreeprijs om naar boven te gaan
is 1 euro voor kinderen en 2 euro
voor de volwassenen.

Kick-off Westeinder Water Week

De activiteiten in en rond de watertoren worden door vrijwillegers
georganiseerd. Vorig jaar is hiervoor de stichting Beheer Watertoren Aalsmeer opgericht. Naast de
geplande openingstijden is het ook
mogelijk met een groep de watertoren te bezichtigen en te beklimmen.
Informatie hierover is te verkrijgen
tijdens dit weekend in de watertoren.

Aalsmeer - Afgelopen maandag 18
november heeft de kick-off plaatsgevonden voor de organisatie van
de tweede Westeinder Water Week
in 2014. Met trots wordt terug gekeken op de editie van dit jaar. “Het
was een superevenement”, aldus
Joost Kempers van de stichting Walevenement Aalsmeer. De Westeinder Water Week gaat volgend jaar
plaatsvinden van 27 juni tot en met
6 juli en krijgt een enigszins zelfde opzet als dit jaar met onder andere weer bootjes bouwen voor ba-

sisschoolleerlingen, zeil- en surfdemonstraties, de Westeinder Havendagen en muzikale evenementen op
en bij de Poel. Er wordt uitgegaan
dat het Nationale Regenboog Evenement, de zeilwedstrijden tussen
gemeenten, eveneens weer georganiseerd gaat worden in deze week.
Aan de invulling van de week vol
(water)activiteiten gaat vanaf heden
gestart worden. Verenigingen en bedrijven die deel willen nemen en/of
ideeën hebben, kunnen dit melden
bij de stichting.

inzetten. Daarbij maakt zij gebruik
van de ervaring en kennis van gemeenten die al met sociale teams
werken. In een sociaal team werken de gemeente en diverse zorgen welzijnspartijen samen. Er zitten
onder meer een wijkverpleegkundige, een maatschappelijk werker
en iemand van een huisartsenpraktijk in. Doel is bewoners passende
zorg te bieden en die zorg beter op
elkaar af te stemmen. Wethouder
Jeugdzorg, Rik Rolleman: “Sociale
teams helpen bewoners die er zelf
(tijdelijk) niet uitkomen. Vaak is er
dan meer aan de hand. Bij een sociaal team krijgen bewoners slechts
met één hulpverlener te maken. Samen maken zij één plan waarin alle
hulpvragen aan de orde komen. Het
sociaal team lost het niet voor maar
met bewoners op en kijkt ook wat
mensen zelf en met behulp van hun

omgeving kunnen. Hierdoor kunnen we effectiever en eerder inzetten op de zorg die mensen echt nodig hebben.” Bewoners uit het deel
Aalsmeer, waar de proef zal worden gehouden, kunnen via de huisarts of andere hulpverlener naar het
sociaal team worden verwezen. Ze
kunnen ook zelf contact opnemen
met het sociaal team via email of
telefoon. Sociale teams zijn er voor
hulpvragen over: wonen, welzijn,
zorg, inkomen, schulden, gezinsproblemen, psychische problemen,
verslaving, mobiliteit en mantelzorg. De proef duurt zes maanden.
Als deze werkwijze goed werkt, gaat
de gemeente in heel Aalsmeer met
sociale teams werken. Wilt u meer
weten over de sociale teams en wat
een sociaal team voor u kan betekenen, kijk op: www.aalsmeer.nl/sociaalteam.

Favo-film Dick de Kuijer
Aalsmeer - Zaterdagavond 23
november is de favoriete film van
Dick de Kuijer te zien in De Oude Veiling. De film is een ongekend heftig drama met zwartgallige humor van een hoog gehalte.
Op sommige momenten krijgen de
lachspieren vreselijke zenuwimpulsen te verwerken die echter op
het laatste moment worden geblokkeerd door het besef dat de
getoonde beelden berusten op
pure ernst.
Een werkelijk zelden vertoonde
combinatie van regie en acteertalent. De film is gebaseerd op een
gelijknamige bestseller, een overgangsboek tussen de Beatgene-

ration van de jaren vijftig en de
hippiebeweging uit de jaren zestig. Het thema van het gevecht
van de eenling tegen de gevestigde macht blijft een magneet
voor filmers, want diep van binnen
brandt bij iedereen het verlangen
om het verschil te maken en zich
te onderscheiden.
Met dit aangrijpende drama vestigde de regisseur in één klap zijn
naam in Hollywood. Hij wist de vijf
belangrijkste Oscar nominaties te
verzilveren. Daarnaast werden talloze andere prijzen in de wacht
gesleept.Een klassieker bij uitstek
dus! De film is zaterdagavond te
zien vanaf 20.30 uur.
Entree: uw gift.
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Kinderboerderij zoekt secretaris

Sieradenfeestje Wereldwinkel
Aalsmeer - Sinds de oudheid tooit
de mens zich met magische en religieuze symbolen. Tekens van macht
en aanzien of beschermers tegen onheil. De ontwerpen van de sieraden
uit de Wereldwinkel zijn vaak geïnspireerd op deze symbolen en motieven
uit andere culturen. De Wereldwinkel
Aalsmeer verkoopt een bijzonder assortiment sieraden in allerlei prijsklassen en van veel verschillende materialen. Halfedelstenen, fraaie kralen,
schelpjes, been, zelfs echte bloemen
worden gebruikt. Van kettingen, armbanden, oorbellen tot enkelbanden.
Allemaal handgemaakt, soms klassiek,
soms heel modern. De zilveren sieraden komen uit Mexico, Nepal, Indonesië of Niger. Het zijn bijzonder vormgegeven exemplaren die soms zijn ingelegd met paarlemoer of een halfedelsteen. Met de hand gemaakt door
trotse mensen. Zij kunnen kun kinderen naar school sturen, dankzij de verkopen in de Wereldwinkels. De sieraden uit de Wereldwinkel zijn door het
handwerk grotendeels uniek, zodat je
niet zo snel het risico loopt om iemand
met exact hetzelfde sieraad tegen het
lijf te lopen. De sieraden uit de verschillende landen hebben ieder hun

Vrijwilligerswerk: “Gewoon,
omdat het leuk is”

eigen charme en er is voor iedere leeftijdscategorie wel iets leuks te vinden.
Op vrijdag 22 en zaterdag 23 november zet de Wereldwinkel Aalsmeer de
sieraden twee dagen lang in het zonnetje! Met uitleg over de materialen en
de makers en cadeautjes worden extra
mooi ingepakt. En op 22 en 23 november ontvangt iedere klant 15% korting op de gehele collectie sieraden en
shawls. De Wereldwinkel in de Zijdstraat 15 is vrijdag geopend van 9.30
tot 17.30 uur en van 19.00 tot 21.00 uur
en zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur.

Cheques Lions Ophelia voor
Verkoop Israel Kloosterhof en Hulphond
producten

Aalsmeer - Op zaterdag 23 november is het mogelijk om tussen 13.00
en 17.00 uur kennis te maken met allerlei producten uit Israel. Consulente van het Israel Producten Centrum,
Diny Wichers, biedt allerlei leuke cadeau’s en snuisterijen te koop aan.
Wie voor meer dan 20 euro besteedt,
krijgt gratis een doos koekjes. De verkoop is in ‘t Baken in de Sportlaan 86.

Aalsmeer - Op 8 november heeft
een aantal dames van Lionsclub
Aalsmeer Ophelia gezellig koffie gedronken met de bewoners van ’t
Kloosterhof en een cheque overhandigt ter waarde van 3.200 euro. Mevrouw Vork, één van de oudste bewoners van ’t Kloosterhof, mocht namens alle bewoners de cheque in
ontvangst nemen. Dit bedrag wordt
besteed om de bestaande terrassen
aan de voorkant uit te breiden en met
elkaar te verbinden. Mocht er na deze werkzaamheden nog wat geld over
zijn, dan is men voornemens een koffie/theewagen aan te schaffen met
luchtbanden, waarmee de drankjes
geserveerd worden op het terras. Op
12 oktober hebben een aantal dames
van Lionsclub Aalsmeer Ophelia nog
een cheque, ter waarde van 12.500
euro, overhandigt aan de heer Bou-

wer van Hulphond Nederland.Op een
zon overgoten zaterdag hebben de
dames van de Lionsclub op het trainingscentrum in Herpen op de opende dag nogmaals kunnen zien hoe
een hulphond het leven van iemand
enorm kan veranderen. De honden
kunnen op verschillende manieren
worden ingezet. De leden van Lionsclub Aalsmeer Ophelia hebben in het
afgelopen clubjaar een aantal evenementen georganiseerd. Onder andere wijnverkoop, de culinaire vaartocht Proefvaren en een hondenverwendag. Doel van deze activiteiten was om financiële bijdragen bijeen te brengen voor bovengenoemde instellingen. Mede dankzij een
groot aantal sponsoren was het eindresultaat een mooi bedrag voor deze,
gezamenlijk door de leden gekozen,
goede doelen.

Doopsgezinde bazaar: Weer
een prachtig feest geweest!
Aalsmeer - Zaterdag 16 november
was de bazaar van de Doopsgezinde
Gemeente. Met ruim meer dan honderd vrijwilligers en heel veel bezoekers is er een topprestatie van gemeenschapszin neergezet. Mariska
de Graaf, lid van kring JoB: “Het is
een prachtig feest geweest! Wat een
heerlijke dag was het en wat zijn er
veel mensen geweest. Jos Hofman
beaamt dat volmondig: “Je ontmoet
zo heel veel mensen. Mensen die je
kent, maar die je soms heel lang niet
hebt gezien en gesproken. Het was
een dag om intens van te genieten!”
Tot slot vult een lid van de bazaarcommissie aan: “Het familiegevoel
was er zaterdag gelijk. De saamhorigheid, iedereen die van de bazaar
een feest wil maken. Dat is het voor
mij en ik denk voor velen geweest:
een feest! En dat feest is voor mij helemaal compleet door de geweldige
opbrengst!” Over de opbrengst kan
de Doopsgezinde Gemeente zeer tevreden zijn. Nico Eveleens, verantwoordelijk voor het geld tellen: “Het
‘doen’ van de bazaar blijft een topprestatie van een hele grote groep
mensen! Zonder meer, zonder twijfel!
Economisch gaat het ons nog zeker
niet voor de wind, en dan toch in zesenhalf uur ruim 25.000 euro ophalen,
is fenomenaal. En de helft van dat

bedrag is voor zeven goede doelen.
Dat geeft een goed gevoel. De opbrengst is slechts 1.100 euro minder
dan vorig jaar en dat was onze hoogste opbrengst ooit.” Een belangrijk
deel van de bazaar bestaat uit allerlei verlotingen en een aantal behendigheidsspellen. Zo mag Hanny Bekhuis dankzij het winnende lot van kapitein Kees naar Londen met de boot.
Lida Buis en Erwin de Haan mogen
ieder gaan overnachten in Almen. De
Dippers komen binnenkort optreden
bij Conny van Leeuwen. En de grote quilt gaat naar Jacqueline Tas. De
winnares van het weekend Texel, mevrouw Schilders, was zeer enthousiast: “Twee loten gekocht en daarmee de reis gewonnen! Wat een geluk kan je hebben. En ook nog geld
voor de overtocht er bij. ”Natuurlijk
komt ook de gratis fitnessles voor
George Appelman goed terecht. Het
best gesjoeld werd er door Tiny Amsing bij de volwassenen en door Jesse van der Meulen bij de jeugd. Jaap
van Leeuwen was de beste bij het
spannende gaas en mag daarom een
maand gratis sporten. Het kost teveel
ruimte om alle prijswinnaars te noemen, maar ze hebben ondertussen
wel allemaal persoonlijk bericht ontvangen. Volgend jaar is de bazaar op
zaterdag 15 november.

Winnaar Anton van der Hoorn met de Historische Tuinknop en de bos bijzondere rozen die bestuurslid Anton Temme hem overhandigde.

Anton van der Hoorn wint
strijd om Historische Tuinknop
Aalsmeer - Traditiegetrouw werd
afgelopen woensdag 13 november
op de goed bezette tribunes van de
veilingzaal op de Historische Tuin
gestreden om de felbegeerde Historische Tuinknop. Dit jaar al weer voor
de dertiende keer. Vele inkopers van
exporteurs op bloemenveiling Flora Holland en ook andere belangstellenden waren van de partij. Veilingmeester Luus Hooyman leidde
op uitstekende wijze de wedstrijd.
Deze werd verspeeld over een aantal voorronden en halve finale. Door
het direct op het scherm projecteren
van de tussenstanden kon iedereen
het verloop van de wedstrijd optimaal volgen. Uiteindelijk kwam in
een spannende finale tussen Alderd
Leegwater en Anton van der Hoorn,
de laatste kwam als winnaar uit de

strijd. Tussen de voorronden en finale door werden nog een tweetal ludieke veilronden gehouden. Onder
leiding van de zoals altijd humoristische veilingmeester Coos Buis werden producten geveild die door vele
gulle sponsors ter beschikking waren gesteld. Dat deze veilingmeester
over grote kwaliteiten beschikt, mag
blijken uit de geweldige opbrengst
van zo’n 3.000 euro, waarmee de
penningmeester van de Historische
Tuin uiteraard zeer tevreden was. In
de pauze traden De Dippers (de illegale peurders) op met hun vrolijke en gezellige liedjes en na afloop
werd er onder het genot van een
drankje en hapje nog geruime tijd
nagepraat over deze weer geslaagde veilingavond. Volgend jaar november de veertiende editie!

Zwerfvuil weg, ergernis weg

zou fijn zijn om een potje te hebben voor vergoeding van autokosten, zodat we ons werkgebied kunnen uitbreiden.”

Aalsmeer - “Wat zwerfvuil is hoef ik
niet uit te leggen. U ziet dagelijks in
de straat, de wijk of op de uitvalswegen wat er zoal wordt achtergelaten,
afval dat eigenlijk bij het restafval in
de afvalcontainer thuis hoort.” Aan
het woord Ernst van Rijssel, die op
eigen initiatief schoonmaakacties
is gestart in de wijk Oosteinde. Hij
vervolgt: “Afgelopen voorjaar heb ik
al eens laten weten dat ik mij erger
aan zwerfafval en voornemens was
er wat aan te gaan doen. En, het
werkt, op een aantal wegen in Oost
valt het mee met de toevloed van
nieuw zwerfvuil. Ter aanmoediging
kreeg ik een donatie en uiteindelijk
ook hulp, Rob Ojevaar is mij komen
helpen. Bij onze wekelijkse tochten
blijkt elke week weer hoe bekend
Rob is in Aalsmeer, hij komt niet zo
goed uit zijn woorden maar is altijd
in voor een praatje. Hij is blij met elke bemoedigende begroeting en ik
soms jaloers op zijn enorme ‘vriendenkring’.”
Wekelijkse schoonmaakronde
Sinds de zomer gaan Ernst en Rob
elke woensdag op stap en zorgen
dat Aalsmeer Oost er wat groener
uit komt zien. Ernst: “Als de containers langs de straat staan hebben we geen probleem om het opgehaalde afval naar De Meerlanden te krijgen, het gaat zo ergens
een container in met de vuilniswagen mee. Wij maken heel dankbaar gebruik van een enkele half-

volle container. Soms stuiten we
op een hangplek met een hoeveelheid afval die minder makkelijk een
plekje te geven is. Dan maakten we
wel eens gebruik van een bedrijfscontainer. Daar kregen we gemopper over vanwege stankoverlast en
oplopende bedrijfskosten. Gelukkig
is ons probleem door de gemeente
opgelost en mogen we het vuil in afvalzakken achterlaten. De gemeente
haalt ze dezelfde of de volgende dag
op. Vuilniszakken kon de gemeente
niet leveren, maar daarvoor konden
we terecht bij de stichting ‘Nederland Schoon’. We gaan dus voortaan met handschoenen en vuilniszakken van de stichting de straten
langs en promoten dan de ‘supporters van schoon’. We zijn dus zowel
de gemeente als de stichting heel
dankbaar voor het meedenken en
oplossen van onze problemen.”
Helpt u mee?
Ernst en Rob vinden het heerlijk als
er weer een berm schoon is. Wel
heel frustrerend om op de terugweg
al weer een weggegooid blikje, sigarettenpakje of zakdoekje te vinden. “Nee, het zijn zeker niet alleen
de scholieren en we vinden slechts
zelden een pakje brood. Help ons
en steek lege verpakking terug in
uw zak en gooi het thuis weg. Er
wordt geen statiegeld gevraagd,
maar wellicht kunt u statiegeld vragen van uw man, vrouw of kinderen
als zij drinken in blik of pakje mee

willen. Grote kans dat de verpakking
dan thuis wordt ingeleverd. Wellicht
kunt u bij het buiten zetten van de
container ook even rondkijken en
het zwerfvuil even in de container
gooien. Vers zwerfvuil is nog niet
vies. Wellicht kunnen we ook terug
naar de katoenen zakdoek, want alle praat over de hygiëne van papieren zakdoekjes, zeker is dat er ook
veel verkooppraatjes rondgaan.”
Ernst noemt Rob een prima en gezellige hulp. “Maar”, gaat de initiatiefnemer verder: “Hij fietst niet. Onze actieradius is dus beperkt. Het

Het rekeningnummer is 707763304,
Rijssel in Aalsmeer. De donateur
van de Stommeerkade wordt overigens nog hartelijk bedankt voor
de gift. Ernst en Rob tot slot: “Als
laatste nog dank aan alle adressen waar we gratis koffie krijgen en
waar we elke keer opnieuw welkom
zijn. Aalsmeer is een prima plaats
om vrijwilliger te zijn.
Bij AH krijgen we zelfs koek bij de
koffie!” Aan de slag met Ernst en
Rob? Bel voor informatie of aanmelding: 06 40037557.

Aalsmeer - Kinderboerderij Boerenvreugd is op zoek naar nieuwe bestuursleden, onder andere
een nieuwe secretaris. Rina Velders, die deze rol al meer dan 20 jaar
met veel plezier vervult, gaat wat
anders doen binnen de organisatie. “Vrijwilligerswerk is zo erg leuk.
Dat kun je niet uitleggen aan mensen die dat zelf niet doen. En als
je bezig bent op de kinderboerderij, dan sta je er niet bij stil dat het
werk is, je doet het gewoon omdat
je het leuk vindt”, aldus Rina, secretaris van Stichting Kinderboerderij Aalsmeer, de stichting die al
20 jaar lang kinderboerderij Boerenvreugd aan de Beethovenlaan
exploiteert. Rina zat begin jaren
negentig in de dorpsraad van Kudelstaart. “Het was veel gepraat
over kleine dingen die op zichzelf
wel belangrijk waren, maar niet zo
boeiend. We gingen toen wel eens
een ronde doen door het dorp en
dan zagen we een stel tegels op
de stoep scheef liggen en dan noteerden we dat. Na een paar jaar
heb je dat wel een beetje gezien.
Ik wilde me inzetten voor een concreter doel. Toen hoorde ik dat ze
bezig waren met de opzet van een
kinderboerderij. We begonnen met
een grote groep mensen in het bestuur. Na twee jaar liep de voorbereiding een beetje vast voor mijn
gevoel, er zat weinig vooruitgang
in. Ik ben toen gestopt. En toen
belde in het voorjaar van 1993
Cees Hageman (penningmeester) met de mededeling: We gaan
bouwen! “Dat was voor mij het argument om weer aan te haken bij
SKBA en ik ben daarna nooit meer
weggeweest. Een ontzettend drukke en leerzame tijd heb ik toen in
de voorbereiding meegemaakt. We
hadden veel spullen nodig en gelukkig waren veel bedrijven bereid
te investeren in de kinderboerderij. Ik heb toen veel gebeld en geschreven om van alles voor elkaar
te krijgen. Dat was ook wel een
sport hoor!” Zonder steun van man
Alfred had Rina nooit zoveel tijd in
de kinderboerderij kunnen stoppen. Maar voor al dat werk kregen
de vrijwilligers al snel veel waardering. “Ik ontmoette toen veel interessante mensen,” vervolgt Rina.

“De kers op de taart was natuurlijk het feit dat Hare Majesteit Koningin Beatrix de kinderboerderij
kwam openen. In de aanloop daarvan, er was veel geheimhouding in
verband met de veiligheid, was al
duidelijk dat een ‘hooggeplaatst
persoon’ zou komen. Ja, je steekt
je nek uit voor een organisatie
maar je maakt ook wel veel leuke
dingen mee.” Dat was op 6 november 20 jaar geleden. Ruim twintig
jaar heeft Rina met veel plezier als
secretaris gewerkt, als vrijwilliger,
beheerder en als degene die nieuwe vrijwilligers wegwijs maakt in
de organisatie. Het vrijwilligersbeleid heeft zich de afgelopen jaren
sterk ontwikkeld, ook bij Rina. “Samen met een medevrijwilliger ontvangen we mensen (ook jeugd) die
tijd beschikbaar willen stellen voor
onze stichting. En gelukkig is dat
een steeds grotere groep.” De inmiddels meer dan 75 vrijwilligers
draaien beheersdiensten, winkeldiensten, doen technische klussen, zitten in het bestuur, bedenken en organiseren activiteiten,
zetten de tent op, stapelen hooien strobalen, schilderen en houden het terrein netjes. Het vrijwilligerswerk (niet alleen voor Boerenvreugd) leverde Rina eerder dit
jaar een koninklijke onderscheiding op. Een officiële en openbare blijk van waardering, waar Rina natuurlijk erg trots op is. Maar
toch haalt ze de meeste voldoening
uit het regelmatige contact met de
mensen, de vrijwilligers en bezoekers. De kinderboerderij is nu op
zoek naar iemand die de taak van
Rina kan en wil overnemen. Agenderen en notuleren van bestuursvergaderingen (6 tot 7 keer per
jaar), correspondentie, uitnodigingen versturen en archiveren van
officiële stukken. Daarvoor is affiniteit met vrijwilligerswerk wel
een voorwaarde. Iets met dieren te
hebben, is niet persé noodzakelijk.
Rina blijft overigens wel in het bestuur van de Stichting Kinderboerderij Aalsmeer. Gewoon, omdat ze
het heel erg leuk vindt. Bent u iemand of kent u iemand die geknipt
zou zijn voor de taak als secretaris
van de SKBA? Neem dan contact
op met bestuur@boerenvreugd.nl.

Davanti laat van zich horen!
Aalsmeer - Het Aalsmeers vrouwenensemble Davanti laat van zich horen tijdens de wintermarkt in zorgcentrum Aelsmeer zaterdag. Davanti verzorgt twee
optredens van 20 minuten tussen 14.00 en 15.00 uur. Eén optreden in klassieke stijl en één zangpresentatie in passende, sfeervolle Charles Dickens kerst
kleding. Na dit optreden is er gelegenheid om voor slechts 10 euro de kerstcd
te kopen die het koor vorige week nog heeft opgenomen. De nieuwe kerstcd
wordt officieel gepresenteerd tijdens een concert op vrijdag 13 december in de
RK Kerk St Jan Geboorte in Kudelstaart. Voor meer informative: www.davanti.nl.

Rommelmarkt en loterij in Rozenholm

Wintermarkt in Zorgcentrum
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
23 november wordt weer een wintermarkt gehouden in Zorgcentrum Aelsmeer aan het Molenpad.
Het doel hiervan is om bewoners
van het zorgcentrum de gelegenheid te geven om Sint en Kerst inkopen te doen. Iedereen die dit leest is
van harte uitgenodigd om ook Sint
en Kerst inkopen te komen doen. Er
zijn altijd leuke cadeautjes en koopjes, zoals kerstkaarten, windlichten,
kaarsen, sieraden en honingproducten. Er is ook een boekenstand
die tweedehands boeken verkoopt
en het geld dat daarmee wordt opgehaald komt ten goede aan de bewoners van ons zorgcentrum. Peuteropvang Solidoe Boerengrut, die
in het zorgcentrum gevestigd is, is

op deze dag ook open. De kinderen kunnen hier kleuren, spelen en
zich laten schminken. Het rad van
avontuur zal draaien met trekkingen rond 11.00 en 15.00 uur. Natuurlijk wordt weer heerlijke erwtensoep verkocht, evenals verse appeltaart. De opbrengst van deze zaken komt ten goede aan de activiteiten die voor de bewoners worden georganiseerd. ’s Middags is er
een optreden van dameskoor Davanti. Voor het kopen van tweedehands spullen kunnen bezoekers terecht in het naastgelegen verpleeghuis Rozenholm. Daar is naast een
rommelmarkt ook verkoop van onder andere bloemen en zelfgebakken pannenkoeken. De wintermarkt
is van 10.00 tot 16.00 uur.
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Blijf alert!

Geldbedrag van rekening
na wisseltruc bij automaat
Aalsmeer - Op zaterdag 16 november tussen vier en vijf uur in de middag is een inwoner het slachtoffer
geworden van een soort wisseltruc
door twee Oost-Europese mannen.
De inwoner was geld aan het pinnen en werd aangesproken door
een van de mannen. Gevraagd werd
of hij misschien 5 euro was verloren. Dit moment is waarschijnlijk
gebruikt om de pincode te weten
te komen. Vervolgens liet de tweede man diverse muntjes vallen, precies op de tas met inmiddels portefeuille van de inwoner. Er werd wat
gegrabbeld door de mannen, die
daarna weer weg liepen. Ze hebben de portemonnee van de man

met bankpas weten te ontfutselen, want nog geen uur later merkte de man dat er een flink geldbedrag van zijn rekening is afgeschreven. De oplichters zuit waarschijnlijk Oost-Europa zijn tussen de 25 en
35 jaar oud. De een is 1.85 tot 1.90
meter lang, de ander rond de 1.65
meter en hij heeft een gezet figuur.
Laat u tijdens het pinnen van geld
niet afleiden door derden en blijf
rond kijken dat niet iemand stiekem meekijkt bij het intoetsen van
de persoonlijke code. Doe aangifte
bij de politie, zodat een onderzoek
ingesteld kan worden. Iemand iets
(meer) gezien van deze truc? De politie hoort het graag via 0900-8844

Kosten aanleg beduidend hoger

Eindelijk speelterreinen
voor jeugd in Dorpshaven
Aalsmeer - Twee speelterreinen
gaan aangelegd worden in het projectgebied Dorpshaven. De realisatie heeft even op losse schroeven gestaan, want de kosten van
de aanleg vallen beduidend hoger uit dan verwacht. Totaal dient
een bedrag van 57.700 euro uitgetrokken en dit benodigde krediet is
iets meer dan 27.000 euro als in eerste instantie was gereserveerd. Er
zijn namelijk meer werkzaamheden
nodig dan oorspronkelijk werd gedacht. De ondergrond van de beide
locaties is te nat en te drassig om
een veilige valondergrond te maken en de speeltoestellen te verankeren. Om de aanleg toch doorgang te laten vinden, willen de bestuurders de genoemde extra kosten onttrekken aan de reserve herstraten en nazorg nieuwbouw. De
speelterreinen komen in de Twijnderlaan en nabij de Vlasakkerlaan
en worden ingericht voor jeugd van
nul tot twaalf jaar. Bij de Twijnder-

laan gaat een damwand geplaatst
worden en wordt het speelterrein
met circa 70 centimeter verhoogd.
Bij de Vlasakkerlaan worden eveneens grondwerkzaamheden verricht
om de veiligheid te kunnen garanderen. De huizen in Dorpshaven zijn
al enige tijd opgeleverd en de bewoners hebben al enkele malen aan de
bel getrokken bij de gemeente wanneer de speelterreinen nu eens aangelegd gaan worden. Het heeft geholpen, want: “Met het oog op de
klachten uit de omgeving en de toezeggingen in Dorpshaven om de beloofde speelterreinen aan te leggen,
ligt het voor de hand om het besluit
naar voren te halen”, aldus opgenomen in het voorstel aan de gemeenteraad. In de vergadering van het
Beraad en de Raad op donderdag
28 november komt het voorstel voor
de aanleg van de speelterreinen aan
de orde. Alle speeltoestellen gaan
overigens in samenspraak met de
bewoners uitgekozen worden.

Niets gebroken
na aanrijding

Op de foto: Van links naar rechts: Gedeputeerde Joke Geldhof, wethouder Rik
Rolleman, Joep Boxelaar van de Rabobank en Elke Heidrich van Eigen Haard.

PACT: Krachtenbundeling is
nodig voor betaalbaar wonen
Aalsmeer - Wonen was het thema
van het goed bezochte PACT Café op
woensdag 13 november in de Oude Veiling. Vier sprekers gaven ieder
vanuit een andere invalshoek hun visie en gingen met de zaal in discussie over wat nodig is om jong en oud
in Aalsmeer in de toekomst passend
en betaalbaar te laten wonen. Dat lukt
momenteel in elk geval niet, zo meent
PACT, de progressieve Aalsmeerse
combinatiepartij. Er is volgens de gesprekspartners die avond maar één
manier om bestaande belemmeringen op te ruimen: samenwerken. De
grootste winst van het PACT Café was
dan ook dat partijen die lokaal strijden
voor voldoende woningen in een aantrekkelijk woonmilieu en met passende kwaliteit, elkaar nu beter weten te
vinden. De woonvisie van de gemeente werd toegelicht door wonen-wethouder Rik Rolleman. Een van de gemeentelijke speerpunten leverde een
felle discussie op: de beschikbaarheid
van sociale huurwoningen voor mensen met een beperkt inkomen. De gemeente zet in op het op peil houden
van de sociale woningvoorraad en wil
meer aanbod voor middeninkomens.
Maar de gemeente is niet de partij die
goedkope huur- of koopwoningen bezit of bouwt. “Ook de provincie NoordHolland bouwt geen woningen”, stelde Joke Geldhof, D66-gedeputeerde
wonen. Maar de provincie maakt zich
er wel sterk voor dat gemeenten hun

bouwprogramma’s op elkaar afstemmen, zodat niet iedereen starterswoningen of seniorenwoningen laat ontwikkelen. Samen met marktpartijen en
koepelorganisaties probeert ze stokkende woningbouwprojecten vlot te
trekken. En verder stimuleert de provincie collectieve zelfbouw, een nieuw
fenomeen waarbij een groep van particulieren gezamenlijk hun droomhuizen
bouwt. Directeur wonen Elke Heidrich
van Woningstichting Eigen Haard
schetste de uitdagingen om de huidige sociale huurwoningen te verbeteren, zodat ouderen er zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Dat valt
niet altijd mee. “Want”, zei Heidrich,
“als de woning van buiten af niet goed
toegankelijk is voor mensen in een rolstoel of met een rollator, dan heeft opplussen weinig zin.” Dat de woningmarkt langzaam uit het dal kruipt,
liet financieel adviseur Joep Boxelaar
van Rabobank Regio Schiphol zien.
Door strengere regels is het financieren van een woning echter niet makkelijker geworden, ook al zijn de huizenprijzen en de rente op dit moment
laag. Maar er is volgens hem ook goed
nieuws. Particuliere huizenbezitters die
met energiebesparende maatregelen
hun woonlasten willen verlagen, kunnen die binnenkort deels financieren
met een voordelige lening uit het nationale Energiebesparingsfonds, dat
door Rabobank en ASN-bank zal worden beheerd.

Fietsstallingen bij winkelcentra in Aalsmeer

Extra subsidie gemeenten
in stadsregio Amsterdam
Aalsmeer - Onlangs heeft de Regioraad van de Stadsregio Amsterdam besloten haar gemeenten te
helpen om verkeer- en vervoerprojecten sneller te realiseren. Het dagelijks bestuur heeft de gereserveerde 10 miljoen euro nu verdeeld
over een programma van diverse
projecten die door de gemeenten
van de Stadsregio zijn aangedragen.
Om verkeer- en vervoerprojecten
die binnen de gemeenten moeilijk
van de grond komen een extra zetje te geven heeft de Stadsregio een
‘Hulpimpuls’ in het leven geroepen:
een eenmalige regeling van 10 miljoen euro naast de standaard subsidie van de Stadsregio. “Het zijn voor
veel gemeenten financieel moeilijke
tijden. We zijn blij dat we als Stadsregio op korte termijn een bijdrage kunnen leveren om de realisatie
van hun projecten te versnellen”, aldus portefeuillehouder Verkeer van
de Stadsregio Cees Loggen. Het bedrag wordt op basis van inwoneraantal verdeeld over de 16 gemeenten van de Stadsregio. De stadsregiogemeenten reageren verheugd
op de extra bijdragen. “Wij kunnen
dankzij de Hulpimpuls een mooi bedrag tegemoet zien en dat is na-

tuurlijk zeer welkom. Zo kunnen
we meer projecten sneller realiseren”, reageerde wethouder verkeer
van Amstelveen John Levie. Alle gemeenten hebben voorstellen voor
projecten ingediend voor de Hulpimpuls. Deze projecten passen binnen het Regionale Verkeer- en Vervoerplan van de Stadsregio en gaan
uiterlijk de eerste helft van 2015 in
uitvoering. Bij de projecten zijn opvallend veel fiets- en verkeersveiligheidsmaatregelen. Zo worden er in
Aalsmeer fietsenstallingen bij winkelcentra gerealiseerd en gaat subsidiegeld besteed worden aan de
reconstructie van de Aalsmeerderweg-Noord. Ook Amstelveen krijgt
extra subsidie, onder andere voor
realisatie van verkeersveiligheidsmaatregelen op de Amsteldijk en de
realisatie van een vrijliggend fietspad aan de Startbaan-Oost en in
Uithoorn-De Kwakel gaat de Vuurlijn aangepakt worden. Uiteindelijk
zijn er voor een groter bedrag dan
10 miljoen euro voorstellen ingediend. De Stadsregio heeft daarom
een reservelijst gemaakt met projecten die door kunnen schuiven als
er vrije ruimte ontstaat, indien bijvoorbeeld blijkt dat een project niet
kan worden uitgevoerd.

Zebrapad in de Dorpsstraat
Aalsmeer - 24: Aalsmeer - In bijzonder snel tempo is vorige week
woensdag een zebrapad aangelegd
in de Dorpsstraat ter hoogte van de
Helling. Het verkeer heeft slechts
lichte hinder van de werkzaamheden ondervonden, er is per weghelft
gewerkt. Het zebrapad is aangelegd
op verzoek van (nieuwe) bewoners
in het Centrum die graag hun kinderen veilig naar de basisschool

willen brengen. In de ‘lange’ Dorpsstraat wordt veelal best hard gereden en aan het feit dat hier kinderen
kunnen gaan oversteken, werd geen
aandacht gevraagd. Het zebrapad
en de bijgeplaatste bebording geeft
de aanwezigheid van de school en
kinderen nu duidelijk aan. Veiliger
en wellicht, en daar zullen bewoners
best heel blij mee zijn, gaat de snelheid in de straat iets omlaag!

Aanpak bebording in eigen
regie Trade Centre Aalsmeer
Aalsmeer - Nog geen positief bericht
over de voortgang van de besprekingen met de gemeente, kan het bestuur van Trade Centre Aalsmeer geven aan de industrieterrein Hornmeer
gevestigde bedrijven. Vorig jaar is
reeds besloten om het masterplan niet
uit te voeren. Aan alle leden is toen de
vraag gesteld welke dringende werkzaamheden absoluut noodzakelijk uitgevoerd zouden moeten worden. Een
inventarisatie hiervan is gemaakt en
begin dit jaar is een brief gestuurd
naar het college van burgemeester en
wethouders met het verzoek een bijeenkomst te beleggen. Met de wethouder is vervolgens gesproken over
snoeien van het groen, het verbeteren
van de straatverlichting en de beweg-

wijzering een aandacht is gevraagd
voor de wateroverlast. Er is enigszins
gesnoeid en het riool is doorgespoeld,
maar het bedrijventerrein heeft meer
nodig om een impuls te krijgen. Het
bestuur van TCA wil daarom nu de bebording in eigen regie gaan uitvoeren.
In voorgaande jaren zijn hier gelden
voor gereserveerd. En dit gaat de leden van TCA niets extra’s kosten, sterker nog, ze hoeven minder bij te dragen. Want, zo schrijft het bestuur in
haar nieuwsbrief: “Gezien het feit dat
we alleen bestuurlijk bezig zijn geweest en daarom geen kosten hebben gemaakt, heeft de penningmeester voorgesteld dit jaar de contributie
over te slaan.” Hier zal geen lid ‘nee’
tegen zeggen!

Explosief vrij maken Fort
kost maximaal 100.000,Aalsmeer - Een vervolg haalbaarheidsonderzoek is gedaan naar de
mogelijkheden van exploitatie van Fort
Kudelstaart voor recreatieve doeleinden. Beleefbaarheid en toegankelijkheid zijn daarbij de belangrijkste doelstellingen die de gemeente heeft. Natuurlijk is veiligheid ook heel belangrijk
en hier schuilt wellicht nog een ‘ontploffend’ addertje. De locatie is namelijk verdacht als gevolg van eerdere vondsten van explosieven. Een aanvullend onderzoek is daarom gehouden en dit geeft een veel positiever
beeld van de kosten van sanering. Er
liggen volgens het onderzoek namelijk beduidend minder explosieven dan
verwacht. De kosten van het beveiligd baggeren komen volgens de onderzoekers uit op maximaal 50.000 euro. De kosten van het storten van de
resten kunnen dit bedrag echter nog
wel verdubbelen, oftewel er moet rekening gehouden worden met maximaal 100.000 euro voor het ruimen
van explosieven. Voor het verwijderen
van de explosieven kunnen gemeenten subsidie krijgen via het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De gemeenten zijn voor dit doel in drie groepen onverdeeld. Aalsmeer valt in de
groep veelgebruikers, waarvoor jaar-

lijks een bedrag toegevoegd wordt
aan de uitkering uit het gemeentefonds op basis van het aantal nieuwe woningen die worden gerealiseerd
binnen de gemeente. Op grond hievan zou Aalsmeer circa 300.000 euro
beschikbaar krijgen. Echter deze regeling loopt af in 2014. Vanaf volgend
jaar wordt nog maar 70 procent van de
kosten vergoed. Omdat het Fort Kudelstaart pas op zijn vroegst in 2014
gekocht zal worden, is de kans bijzonder groot dat die 70 procent regeling van toepassing zal zijn. In de vergadering van het Beraad en de Raad
op donderdag 28 november krijgen de
fracties van de bestuurders drie mogelijkheden voorgeschoteld om het
saneren van het Fort te financieren:
Of verlaging van de koopsom met de
(voorziene) kosten van sanering; aanvraag van een subsidie (in 2014) om
70 procent van de kosten vergoed te
krijgen of, snel in actie komen door
aanwending van de op dit moment in
het gemeentelijke budget beschikbare middelen voor ruimen van explosieven. Het is het eerste agendapunt van
het Beraad en voor behandeling wordt
een half uur uitgetrokken. Dus of het
een explosieve discussie gaat worden
tussen de fracties?!

Kudelstaart - Op vrijdag 15 november om half acht in de ochtend heeft een aanrijding plaatsgevonden op de hoek Hoofdweg
met de Voltastraat. Een 58 jarige automobiliste uit Kudelstaart
wilde vanaf de Voltastraat linksaf
de Hoofdweg oprijden. Doordat
vanaf de Hoofdweg een medeweggebruiker de Voltastraat insloeg, zag zij een op het fietspad
rijdende scooter over het hoofd.
Deze 60 jarige man uit Amstelveen sloeg over de motorkap van
de auto en belandde vervolgens
op de grond. De scooterrijder is
per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het is goed afgelopen, de 60 jarige heeft kneusingen, maar hij had niets gebroken.

Politie snel ter
plaatse, geen
buit inbrekers!
Aalsmeer - In het kader van het
Donkere Dagen Offensief zijn
agenten in de avonduren extra
veel op straat te vinden en worden in de wijken meer controles gehouden. Aan inwoners is
gevraagd ook alert te zijn en bij
(mogelijk) onraad direct de politie te bellen. Het offensief en de
oproep aan inwoners heeft resultaat. Om half vier in de nacht
van zondag 17 op maandag 18
november is ingebroken in een
winkel op het Poldermeesterplein. Een getuige zag twee mannen de deuren forceren en alarmeerde direct de politie. Agenten
reden in de buurt rond en waren
binnen twee minuten ter plaatse.
De inbrekers zijn de winkel ingeweest, maar hebben niets ontvreemd. Snel ontspannen was
waarschijnlijk voor hen belangrijker. De mannen reden weg in
een Seat Leon Cubra. Het kenteken is door de getuige genoteerd.
De auto is om vier uur aangetroffen in Den Bosch. Mogelijk zijn er
inwoners die dit opvallende type auto eerder in de wijk hebben
zien rijden. Zij worden verzocht
contact op te nemen met de politie, evenals er meer informatie
gegeven kan worden over de daders. Telefoonnummer is 09008844 of anoniem 0800-7000. De
recherche doet verder onderzoek.

Aanhouding na
agressief gedrag
Aalsmeer - Om vier uur in de
nacht van vrijdag 15 op zaterdag
16 november is in de Zijdstraat
een 33 jarige man uit Alphen aan
den Rijn aangehouden. De man
had ruzie gekregen bij een horecagelegenheid. Om de schermutseling te sussen, was een 44 jarige Aalsmeerder tussen beide gesprongen. Hij werd vervolgens bij
de keel gekregen en tegen een
hek aan gedrukt. Inmiddels was
reeds de politie gealarmeerd.
Agenten waren in de buurt en
konden snel ingrijpen. De man
uit Alphen is aangehouden. Er is
proces-verbaal opgemaakt.

Bekeuring voor
winkeldief
Aalsmeer - Op maandag 18
november rond drie uur in de
middag is in een winkel op het
Praamplein een winkeldief op
heterdaad betrapt. Bij de kassa
is de man door agenten aangesproken. De 49 jarige heeft een
bekeuring gekregen in de vorm
van het moeten terugbetalen
van de opggelopen schade.

Aanhanger weg
Aalsmeer - In de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 november is een aanhanger gestolen
vanaf de Hornweg, gedeelte tussen de Zwarteweg en de Machineweg. De aanhanger is van het
merk Hapert, is grijs van kleur
en is voorzien van het kenteken
WX-86-VY.

Geld weg na
zakkenrollerij
Aalsmeer - Op zaterdag 16 november rond half een in de middag is een inwoonster in de Zijdstraat het slachtoffer geworden van zakkenrollerij. De vrouw
had in winkels twee keer gepint.
Waarschijnlijk is een van de keren over haar schouder meegekeken. Vervolgens is uit haar
tas haar portemonnee gestolen.
Op de rommelmarkt deed zij deze ontdekking. Toen was het al
te laat. Reeds om 12.33 uur was
van haar rekening een flink bedrag gepint.

Aalsmeer actief in week
van Kinderen Veilig
Aalsmeer - Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik versterkt de aanpak van kindermishandeling en organiseert deze week
de Week van Kinderen Veilig. “Heel
erg belangijk om hieraan aandacht
te besteden en onze deur als gemeente op te stellen”, aldus burgemeester Vonk-Vedder in een reactie.
Dinsdagochtend plakte zij een sticker op de automatische schuifdeur
van het gemeentehuis. Voor kinderen in problemen staat op het Raadhuisplein de deur voortaan altijd letterlijk open. In de week rondom de
internationale Dag van de Rechten
van het Kind organiseert de Taskforce kindermishandeling en seksueel
misbruik, onder voorzitterschap van
Eberhard van der Laan, de Week van
Kinderen Veilig. Het motto is: ‘Kindermishandeling, praat erover’. Het
bestrijden en het zoveel mogelijk
voorkomen van kindermishandeling
en seksueel misbruik staan centraal.
Burgemeester Vonk-Vedder ondersteunt het initiatief van harte en
stelde met het plakken van de sticker ‘Kindermishandeling, praat erover’, een symbolische daad. “Bij mij
leeft het onderwerp zeer sterk omdat kinderen zo weerloos zijn als het
om (seksueel) geweld gaat. Als wij

hier nou het voorbeeld geven, onze deuren letterlijk openstellen, dan
kan dat misschien als inspiratie gelden voor zovele anderen. Kinderen
mogen niet alleen staan, nu niet en
nooit niet. Daar zet ik mij voor in.”
Programma-aanbod
Het aanbod tijdens de Week van
Kinderen Veilig is zeer divers. Kinderen kunnen bijvoorbeeld chatten
met politieagenten, Officieren van
Justitie staan voor de klas, Taskforceleden zijn aanwezig als buddy tijdens een chatsessie van De Kindertelefoon en professionals spreken
over de transitie in de jeugdzorg. En
tijdens de Week vonden er (Lagerhuis)debatten, theatervoorstellingen, symposia, workshops, trainingen, presentaties en diverse andere bijeenkomsten plaats.
De Week van Kinderen Veilig is
een maatschappelijk appèl om elke vorm van kindermishandeling te
stoppen met hulp en inzet van iedereen. Het volledige programma
van de Week, bestaande uit meer
dan 50 activiteiten, is gepubliceerd
op de speciale website van de Week
van Kinderen Veilig: www.weekvankinderenveilig.nl/activiteiten.
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ingezonden
Initiatiefgroep: Hornmeerpark
moet volwaardig park blijven!
Als je een echte wandeling wilt maken in Aalsmeer, zijn er maar weinig mogelijkheden. In feite is er
maar één en dat is het Hornmeerpark. Vandaar dat uit alle hoeken
van Aalsmeer wandelaars – veelal met hun viervoeters – en hardlopers komen om van het parkje
te genieten. En juist dit enige park
van Aalsmeer (op 30.000 inwoners)
staat op de nominatie om binnenkort voor een mooi en zeer groot
deel te verdwijnen. Het groene hart
met vele bomen wordt eruit gehaald om ruimte te geven aan voetbalvelden. Wat verdwijnt er: Eigenlijk de gehele lus rond de boerderij:
de paden, de sloten, de weide van
de boerderij waar elk jaar de zwanen broeden en het mooiste paadje van het park met haar omzoming
van bomen. Resultaat: Een sterk uitgekleed park, en geen bosrondje
meer om te lopen. Wat overblijft is
een Hornmeerveld. Dus komen gebruikers van het Hornmeerpark hier
tegen in verzet en richten zich tot de
beleidsmakers: Beste burgemeester
en wethouders: Over de ontwikkeling van het Hornmeerpark heeft u
intens overleg gehad met de betrokkenen van de voetbalverenigingen.
Maar u heeft een belangrijke groep
buiten gesloten, namelijk de gebruikers van het Hornmeerpark. Daarom
vragen wij: Houdt bij de ontwikkeling van het park niet alleen rekening met de sporters van de sport-

accommodaties, maar ook met de
andere sportieve gebruikers die
ontspanning en beweging zoeken.
Wij hebben behoefte aan een stukje
natuur in ons dorp waar we kunnen
genieten van de verandering van de
seizoenen, waar we zwanen kunnen
zien rond zwemmen, waar we af en
toe een roofvogel kunnen waarnemen en waar we onze hond vrij
kunnen laten lopen. Een volwaardig kwalitatief park met bomen en
groen voor het maken van een lekkere rondwandeling. En dus niet alleen een veldje en dus niet alleen
een pad dat langs een fiets/brommerpad loopt. Nee een ‘park’ . Wij
willen dat u deze plannen ontwikkelt tegelijkertijd met de ontwikkeling van de voetbalvelden en niet als
sluitpost of pas als u weer financiële middelen heeft. U neemt ons iets
af waarvoor u ons geen compensatie geeft. Maar onder ons gezegd:
Maakt u niet wat al te wonderlijke
keuzes? U praat over ‘hondenbeleid’ en meer uitlaatgebieden. Maar
het belangrijkste uitlaatgebied haalt
u weg. Bent u het als lezer eens en
wilt u ook dat het Hornmeerpark
een volwaardig park moet blijven,
laat het weten en teken de petitie
via www.hornmeerpark.petities.nl
Initiatiefgroep ‘Een echt Hornmeerpark voor iedereen’, Elize Eveleens en Sietske van den
Broek

Eerste bijeenkomst meedenkgroep

Intensief samenwerken aan
inrichting van Groenzone
Aalsmeer - Maandag 4 november
vond in The Beach de eerste bijeenkomst van de meedenkgroep
over de inrichting van de Groenzone, met daarin de sloopzone,
plaats. Ruim 30 omwonenden waren naar deze meedenksessie gekomen. Het kernwoord bij deze bijeenkomst was ‘samenwerken’. Wethouder Rik Rolleman: “Aalsmeer is
de enige gemeente rondom Schiphol met een sloopzone in de lintbebouwing. De sloopzone is het gebied dat precies in het verlengde ligt
van de Aalsmeerbaan van Schiphol.
Het doorkruist de Oosteinderweg
en Aalsmeerderweg. Deze sloopzone is het gebied dat door het Luchthavenindelingbesluit is beschreven als het gebied waar het te onveilig is om te wonen en waar veel
geluidsoverlast is. Om die redenen
zijn sinds 2003 al rond twintig huizen aangekocht en gesloopt. Het
is daarom belangrijk dit gebied zo
in te richten dat het een verbetering oplevert voor de omwonenden.
De sloopzone ligt ook in de prachtige Bovenlanden van Aalsmeer en
maakt zo deel uit van de Groene AS.
Met de herinrichting van een aansluitend gebied in de Bovenlanden
wordt niet alleen een bijdrage aan
de Ecologische Hoofdstructuur geleverd, maar worden ook de recreatiemogelijkheden voor alle inwoners van Aalsmeer verruimd. Om dit
hele plan te realiseren heeft de gemeente Aalsmeer 2,8 miljoen subsidie gekregen van Stichting Leefomgeving Schiphol. Bij de invulling van
het project wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de wensen van de Aalsmeerse bevolking.
Het plan sluit aan bij de doelstellin-

Vergadering
De Dorper
Aalsmeer - Wijkraad De Dorper
komt maandag 25 november weer
bijeen voor de maandelijkse vergadering. De bijeenkomst begint
om 19.30 uur en is in De Oude Vei-

gen uit de Groene AS, maar ook bij
de natuurwaardenkaart Aalsmeer
en de in ontwikkeling zijnde Groenvisie op Aalsmeer. Alleen door intensief samen te werken kunnen we
het bijzondere gebied versterken en
meer toegankelijk maken voor iedereen.”
Ontwerpsessie
Voor de inrichting van Groenzone is
een bureau voor landschapsarchitectuur ingehuurd. Dit bureau wil in
vier deelprojecten het gebied gaan
uitwerken. Als eerste willen ze kijken naar de inrichting van het kerngebied rond sloopzone aan Oosteinderweg. Daarna willen zij in het aangrenzende gebied in de Bovenlanden de wandel(beleef)routes en een
vaarroute uitwerken. Hiernaast krijgt
de sloopzone aan de Aalsmeerderweg een invulling en wordt tenslotte de wandelronde ‘Aalsmeer Oost’
uitgewerkt. Hiervoor wordt er op
dinsdag 26 november van 16.00 tot
20.00 uur een brede ontwerpsessie
gehouden. Tijdens deze sessie mag
iedereen hierover meepraten in vier
themagroepen: Direct omwonenden, educatie (scholieren), (water)recreatie en toerisme en wandelrondjes Aalsmeer-Oost. Voor ieder
thema wordt een uur gereserveerd.
Iedereen die aanwezig wil zijn bij,
een onderdeel van, de ontwerpsessie om mee te denken over de mogelijkheden van de Groenzone is
van harte welkom. Opgeven kan
bij Anouk van der Velden via 020–
5404507, of a.van.der.velden@amstelveen.nl. Alle informatie over de
eerste meedenkgroep en de volgende bijeenkomsten is te vinden op
www.aalsmeer.nl/groenzone.

ling in de Marktstraat 19. Buurtgenoten en belangstellenden zijn uiteraard van harte welkom. Iedereen
kan bespreekpunten ter vergadering
inbrengen. In ieder geval worden de
plannen voor verdere herinrichting
van de Stationsweg en de Van Cleeffkade besproken, evenals de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg en de orecavoorziening op
de Historische Tuin. De avond wordt
besloten met de rondvraag.

Aanmelden in drie categorieën

Ondernemingsverkiezing
Noord-Holland geopend!
Aalsmeer - Ondernemingen in de
provincie Noord-Holland kunnen
zich weer aanmelden voor de ‘Ondernemingsverkiezing Noord-Holland’
(OVNH). Gisteren gaf gedeputeerde
van de provincie Noord-Holland, Jan
van Run, het startschot voor alweer
de achtste editie. Tot 15 januari 2014
kan iedereen via www.ovnh.nl bedrijven aanmelden en/of voordragen.
Een jury, samengesteld uit prominenten uit het Noord-Hollandse bedrijfs-

leven onder voorzitterschap van gedeputeerde Jan van Run, maakt hieruit een selectie. Van Run: “Deze verkiezing is voor ons als provincie van
groot economisch belang. We kunnen stellen dat de OVNH is uitgegroeid tot de meest prestigieuze ondernemingsprijs van Noord-Holland.
Dat zien we niet alleen aan de groeiende belangstelling, maar ook aan
de positieve stimulans die het winnen van deze prijs teweegbrengt.’’ Op

Wateroverlast in wijken
Hornmeer hardnekkig
Aalsmeer - Donderdagavond 7 november was in het extra Wijkoverleg Hornmeer veel aandacht voor wateroverlast.
Wateroverlast is er al jaren in de Hornmeer en het onderwerp is ook al vaak
aan de orde geweest. Men hoopte dat
na de aanleg van het gescheiden rioolsysteem dit probleem tot het verleden
zou behoren. Helaas, in sommige delen
van het gedeelte Vogelwijk is de situatie zelfs verergerd. De Vogelwijk is het
deel dat begrensd wordt door Roerdomplaan, Dreef en Zwarteweg. Begin 2012 heeft de gemeente Aalsmeer
een werkgroep Wateroverlast ingesteld.
Daarin 3 deskundigen van de gemeen-

te en uit alle Aalsmeerse wijken een afgevaardigde, die als ogen en oren voor
de gemeente fungeren, zodat bij problemen snel actie genomen kan worden. Meteen vorig jaar al heeft de Hornmeer aangekaart dat er flinke problemen waren in Roerdomplaan en Waterhoenstraat na de zgn. afkoppeling. In
maart 2013 hebben twee bewoners onafhankelijk van elkaar zelf de gemeente
benaderd. Het probleem in de Fuutlaan
kon snel gevonden worden en hersteld.
In de Roerdomplaan echter bestaat het
probleem nog steeds tot grote ergernis
van bewoners. Ook overleg met de wethouder leverde niets op. De gemeen-

de verkiezingsavond strijden uiteindelijk dertig genomineerden (tien per
categorie) om de titel: Beste Onderneming Noord-Holland 2013/2014.
Op grond van vooraf verkregen informatie kiest de jury de drie winnaars.
Ook maken alle genomineerden
kans op de publieksprijs. Het stemmen hiervoor verloopt via internet. Er
zijn drie categorieën, te weten: MKB
Klein: 0–5 medewerkers en een jaaromzet tot 10 miljoen of totale jaarlijkse balans van maximaal 5 miljoen;
MKB Midden: 6–50 medewerkers en
een jaaromzet onder de 30 miljoen
of totale jaarlijkse balans tot 20 miljoen; MKB Groot: ruim 50 medewerkers en een jaaromzet van minimaal
30 miljoen of een totale jaarlijkse balans van over de 20 miljoen. Uiteindelijk mogen drie ondernemingen zich

de ‘Beste Onderneming van NoordHolland 2013/2014’ noemen. Zij ontvangen een prijzenpakket ter waarde
van 5.000 euro.

te heeft de meetpunten gecontroleerd
en het waterpeil is in orde. Dat plaatst
de gemeentelijke deskundige voor een
raadsel. Maar feit is dat het water onder
de woningen nog steeds onaanvaardbaar hoog staat. De stijging van het water onder de huizen gaat gelijk op met
de hoeveelheid regenval. Sommige bewoners moeten steeds hun kruipruimtes leegpompen, terwijl voor de splitsing van het riool deze ruimtes droog
waren. In een aantal huizen zijn de muren constant nat en staat er schimmel
op. Vanaf maandag 11 november start
bureau Wareco een onderzoek naar de
oorzaak van de problemen. Resultaten worden over ongeveer drie maanden verwacht. Dit onderzoek gaat onder andere over de bestaande peilbuizen. En er moet ook gekeken worden
naar de invloed die de twee gescheiden rioolstelsels op elkaar hebben. Het

oude systeem voor huishoudelijk water wordt afgepompt naar de waterzuiveringsinstallatie, het nieuwe systeem dat het hemelwater moet afvoeren wordt niet afgepompt. Het waterpeil
daar staat net zo hoog als het waterpeil
in de sloot en/of vijver waar het hemelwater naar toe moet stromen. Het bestuur van het wijkoverleg heeft besloten bij uitzondering zelf een inventarisatie te doen onder de bewoners van de
Vogelwijk. Daartoe zullen alle bewoners
in dit deel van de Hornmeer binnenkort een enquêteformulier ontvangen.
Zo hoopt men een breed beeld te krijgen van de mate van wateroverlast in
de woningen. Met deze gegevens en de
resultaten van het nieuwe onderzoek
hoopt de gemeente de oorzaak van de
huidige overlast vast te kunnen stellen
en oplossing te kunnen bieden.
Door Irene Keessen

Project Hornmeer veelomvattend!
Aalsmeer - Donderdagavond 7 november was er een extra Wijkberaad
in de Hornmeer. Een van de sprekers op de ingelaste avond was Paul
Geurts, gemeentelijk projectleider. Het
doel van zijn presentatie was om de
bewoners te informeren over het project Hornmeer, de verschillende deelprojecten en in hoeverre daarin geparticipeerd kan worden door bewoners
en wijkberaad. Aanleiding tot het veelomvattende project Hornmeer is de fusie van de voetbalverenigingen RKAV
en VV Aalsmeer. Dat samengaan heeft
een flink aantal gevolgen voor de
Hornmeer en nog enkele andere plekken van Aalsmeer. Reden voor de gemeente om er één groot project van
te maken. Het totaal bestaat uit 8 onderdelen die voor de uitvoering sterk
van elkaar afhankelijk zijn. Het eerste
is de fusie van de voetbalverenigingen die samen op één terrein (RKAV)
gaan spelen. Dat nieuwe terrein slokt
een deel van het Hornmeerpark op.
Aanpassing van het park is het tweede projectonderdeel. Het derde is de
opdeling van het huidige VVA terrein ten behoeve van andere bestemmingen, waaronder de locatie van de
scholenfusie tussen De Hoeksteen en
De Wegwijzer (het vierde projectplan)
en misschien ook nog een klein plekje
woningbouw. Vijfde deel van het plan
is een nieuw te bouwen sporthal naast
zwembad De Waterlelie. Als de vijf
eerste delen gerealiseerd zijn, is het
tijd voor de laatste drie delen van het
project: woningbouw op drie vrijgekomen locaties, het scholengebied in de
Hornmeer, de terreinen van De Hoeksteen en de sporthal Thijsselaan. Deel
1 van het plan is al in een vergevor-

derd stadium. Het college is akkoord
met de plannen, de gemeenteraad
heeft een krediet goedgekeurd en de
clubs zijn akkoord met de voorwaarden. Gemeente en clubs maken momenteel een inrichtingsplan en in de
eerste helft van 2014 starten de werkzaamheden. De verwachting is dat in
augustus 2016 het voetbalseizoen op
de nieuwe velden kan starten.
Renoveren of nieuw park
Op dat moment is een groot stuk van
het Hornmeerpark al verleden tijd. Een
rondje lopen door het park is dan niet
meer mogelijk voor mensen die minder goed ter been zijn. De gemeente erkent dat het Hornmeerpark allang aan renovatie toe was en staat
nu voor de vraag of er een nieuw park
moet komen, of dat het heringericht
moet worden en/of het park misschien
nog andere functies moet krijgen. Dat
wordt deel 2 van het project. Wat er
gedaan gaat worden is afhankelijk van
de kosten. Momenteel is er geen geld
voor een renovatie. Daarom dient een
plan voor een nieuw Hornmeerpark
gekoppeld te worden aan andere delen van het project die wel geld opleveren. En dat gaat met name om de
opbrengst van de woningbouw op de
locatie scholengebied Hornmeer. Met
het Hornmeerpark kan het nu nog alle kanten op. Een mogelijk uitgangspunt is een deel van het VVA terrein in
te richten als park en dit met het resterende deel van het huidige park te
verbinden. Zelfs kan gedacht worden
aan een verbinding met een groenstrook in het scholengebied Hornmeer.
Voor de inrichting van de rest van het
VVA terrein zijn ideeën van harte wel-

kom bij de projectleider. Alle mogelijkheden zullen worden geïnventariseerd en bekeken. Mailen kan naar
Paul Geurts via info@aalsmeer.nl. Het
plan van de fusieschool wordt door de
scholen Hoeksteen en Wegwijzer uitgewerkt. Wellicht is er ook nog plaats
voor een kinderdagverblijf.
Herinrichting parkeerterrein
Onder de deelnemers aan het wijkberaad waren ook bedrijven en ondernemers, zoals de Kinderboerderij,
Midgetgolf en Sporthal aan de Beethovenlaan. Zij waren verbaasd dat zij
nog niet zijn benaderd om mee te denken over de ontwikkeling van het gebied. Paul Geurts was daar duidelijk
in. Zij worden niet benadeeld en zijn
daarom niet van te voren ingelicht. De
ondernemers maken zich onder andere zorgen over de parkeergelegenheid straks. Volgens de projectleider

Programmabegroting voor 2014 vastgesteld

Motie: Wifi in gemeentehuis
en in openbare gebouwen
Aalsmeer - De klok gaf aan dat de
datum van 8 november gehanteerd
moest worden toen burgemeester Jobke Vonk-Vedder om 00.25 uur met een
forse hamerslag aan gaf dat de lange
zit er op zat en dat de Programmabegroting 2014 was vastgesteld. Hier waren wel vier amendementen en twaalf
moties aan vooraf gegaan. Het eerste
amendement werd ingediend door de
CDA fractie met onderwerp ‘Je bent
jong en je wilt werk’. Voorgesteld werd
om aan het voorliggende besluit toe te
voegen dat voor het aanjagen en vinden van leer- en werkplekken bij bedrijven in Aalsmeer vanuit de stelpost
onvoorzien in 2014 een bedrag van
twintig duizend euro eenmalig ter beschikking wordt gesteld aan de continuering van de campagne Jeugdwerkeloosheid. Het amendement werd
unaniem gesteund. De AB fractie stelde bij wijze van amendement voor om
aan het besluit over bouwleegtes een
passage toe te voegen. De geraamde
inkomsten uit leges incidenteel verlagen met drie ton en deze verlaging
dekken uit het saldo van de begroting
2014. Het amendement werd verworpen. CDA, VVD en PACT waren tegen.
Meer succes had de AB fractie met
het amendement 100 procent duur-

zaamheid. Het duurzaamheidscriterium gaat nu bij alle door de gemeente ingekochte producten en diensten
en in elke fase van het inkoopproces
meegewogen worden, want het amendement werd unaniem gesteund. In
een andere motie riep de CDA fractie
het college op de in 2013 ter beschikking gestelde middelen voor armoedebestrijding bij kinderen, via de veilig te
stellen budgetten mee te nemen naar
2014. In het eerste kwartaal van 2014
gaat nu aan de raad een voorstel gedaan worden voor de bestemming van
de gelden in de vorm van een zogenaamd ‘kindpakket’.
Jongerenappartementen
Ook voor de door de CDA fractie ingediende motie waarin het college
wordt opgeroepen onderzoek te doen
naar de haalbaarheid om het pand
van de voormalige muziekschool aan
de Mensinglaan te verbouwen tot jongerenappartementen en hiertoe in het
eerste half jaar van 2014 de raad een
voorstel voor te leggen kreeg voldoende steun. CDA en AB waren voor en
VVD en PACT Aalsmeer stemden tegen. De motie Horeca, ingediend door
de AB fractie, kreeg eveneens voldoende steun. In de motie wordt het

college opgeroepen het geldende horecabeleid te evalueren met betrokken partijen en te inventariseren welke ontwikkelingen gaande zijn. Dit zodat duidelijkheid ontstaat over de hoeveelheid en spreiding van de diverse
horecagelegenheden in de gemeente.
Binnen drie maanden komen de bestuurders met een voorstel voor het
nieuw horecabeleid. Ook de motie
zonnepark, tevens ingediend door de
AB fractie, werd aangenomen. Hierin
wordt het college opgeroepen te onderzoeken of een tijdelijke zonnepanelenpark op het terrein van Greenpark kan worden gerealiseerd en wat
de financiële consequenties zijn van
het plaatsen van zonnepanelen op de
braakliggende gronden. Binnen drie
maanden wordt aan de raad een voorstel voorgelegd. Met alleen de VVD
fractie tegen werd de motie aangenomen.
Erfpacht geven Oude Raadhuis
In een motie ingediend door AB en
CDA werd het college opgeroepen de
consequenties inzichtelijk te maken
van het in erfpacht geven van het Oude Raadhuis met ingang van 1 januari 2015 aan een nader op te richten
stichting voor een symbolisch bedrag

Erkenning
De Ondernemingsverkiezing
Noord-Holland 2013/2014 is de erkenning voor ondernemerschap in
de provincie. Het is een belangrijk en
breed gedragen initiatief om waardering voor ondernemingen in de provincie uit te spreken. Ondernemers
zijn immers de drijvende kracht van
de economie in Noord-Holland. Prijswinnaars vorig jaar waren: Waterdrinker Aalsmeer, JASA Packaging
Systems uit Alkmaar en Productieburo Zorro uit Zwaag. Verdere informatie, het reglement en de deelnameformulieren op: www.ovnh.nl.

is dit al onderzocht op basis van het
bestemmingsplan Hornmeer en zal
er geen uitbreiding plaatsvinden omdat het aantal parkeerplaatsen binnen
de norm valt. Wel wordt het parkeerterrein heringericht. Op basis van vragen uit de zaal kwamen nog enkele
bijzonderheden naar voren: Woningbouw in het scholengebied zal op zijn
vroegst kunnen beginnen na 2016; In
de huidige randvoorwaarden staat dat
het scholengebied Hornmeer niet totaal vol gebouwd zal worden. Er moet
ruimte blijven voor een groenstrook.
En er is nog geen besluit genomen
over wat voor woningbouw er in het
scholengebied komt. De ontwikkelvisie zal naar verwachting in het eerste
kwartaal van 2014 klaar zijn. Als deze
eerst door het college en daarna door
de gemeenteraad is goedgekeurd, zal
vervolgens vastgesteld worden wie en
welke partijen kunnen participeren bij
de verdere ontwikkeling en wanneer
dat zal gaan plaatsvinden.
Door Irene Keessen

van één euro. Dit wel onder strikte
voorwaarden ten aanzien van gebruik,
beheer en onderhoud. Voor de behandeling van de Lentenota 2014 zal een
voorstel aan de raad voorgelegd worden. Drie fracties gaven groen licht,
alleen de PACT Aalsmeer was tegen.
Verworpen zijn de moties over de winkeltijdenwet van de VVD, onderzoek
erfpact voor Greenpark van PACT en
onderzoek erfpacht woningbouw van
AB. De door PACT Aalsmeer ingediende motie Behoud Publieke Functie Oude Raadhuis kreeg onvoldoende
steun. De door PACT Aalsmeer ingediende motie Wifi in openbare gebouwen werd wel aangenomen. Het college wordt verzocht zo spoedig mogelijk een openbare draadloze internetverbinding open te stellen in het gemeentehuis en te onderzoeken of en
in hoeverre alle openbare gemeentelijke gebouwen met een publieke functie voorzien kunnen worden van een
openbare draadloze internetverbinding. Voor de dekking gaat een beroep gedaan worden op de provinciale uitvoeringsregeling subsidie hoogwaardige communicatiewerken. Met
vijftien stemmen voor en zes tegen
(AB) werd de motie aangenomen. In
een motie van PACT Aalsmeer en CDA
wordt het college opgeroepen een
haalbaarheidsonderzoek naar collectief zelfbouw in Aalsmeer te doen
en hier de expertise van de provincie Noord-Holland in mee te nemen.
De motie wordt unaniem gesteund en
krijgt qua behandeling vervolg in de
Lentenota 2014. Met aanpassing van
de aangenomen amendementen is nu
de Programma begroting 2014 vastgesteld. Jan Peterse
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• 21 november 2013
um te vieren zijn er in de week van
maandag 25 tot en met zaterdag 30
november speciaal voor het jubileum allerlei feestelijke activiteiten in
de winkel aan de Turfstekerstraat.
Zo is er een mogelijkheid om eens
achter de schermen van de winkel
te kijken.

Doen en proeven deze zaterdag

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

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

Diverse jubileumacties en -activiteiten

10 Jaar Dorcaswinkel
Aalsmeer - Op 25 november is
de Dorcaswinkel alweer 10 jaar in
Aalsmeer. In deze 10 jaar heeft Dor-

cas Aalsmeer behoorlijk aan de weg
getimmerd en is bekend geworden
in de hele streek. Om het jubile-

Voor Ladies and Gentlemen

Kijk-, proef en ontdekfeest
vrijdag in De Oude Veiling
Aalsmeer - Het is Vickie van Zijverden-Bartlett gelukt om een evenement te organiseren dat zowel
voor vrouwen als voor mannen interessant kan zijn. Aanstaande vrijdag 22 november wordt vanaf 19.30
uur de gehele bovenverdieping van
De Oude Veiling een kijk-, proefen ontdekfeest gehouden. De opzet van deze avond is om kleine ondernemers en gediplomeerde therapeuten het publiek op een toegankelijke wijze kennis te laten maken
met hun vak. Joseé Maas, heeft een

éénpersoons (h)eerlijke massageruimte in Rijsenhout. Bij Dorothee
Pieper kunt u kennismaken met
Reiki en ontspannende voetmassage. Wanneer u uw geboorte datum/
tijd/en plaats meeneemt, dan vertelt astrologe Rita Scheewe wat er
in uw persoonlijke horoscoop staat.
Er is wijn te proeven van biologische
wijnproeverij ‘Druivenstok’ Maureen
Duin - van Binsbergen heeft betaalbare wijnen met goede prijs/kwaliteitverhouding. Vickie van Zijverden
en Gerrit Oudenaren kunnen u met

dertig en een stuk wijzer duurt de
liefde voor de Engelse zanger onverminderd voort en dat wist Bonda
goed duidelijk te maken. Verrukkelijk om naar te luisteren! En dat telde ook zeker voor Helma Persoon,
Gemeenteraadslid voor AB en geïnteresseerd in alles wat met financien te maken heeft. Daarnaast treedt
zij op als zangeres met de Kadoband. Een aantal jaren staat de Canadese Joni Mitchel centraal. Haar
teksten ziet Persoon als poëzie “Zij
maakt echt kunstwerkjes. Wij zijn de
teksten gaan vertalen en hopen binnenkort een CD uit te brengen. Wellicht nog voor de Kerst.” De aanwezigen kregen een voorproefje te horen en het smaakte absoluut naar
meer. En toen kwam het klapstuk
van de middag: John van Elk, ruim
27 jaar de toneelmeester van Toon
Hermans. Ooit acrobaat in het circus, verder trad hij op met grizzly beren. Per toeval kwam hij terecht bij
de show van Toon Hermans, de twee
werden goede vrienden. Prachtige
en ontroerende anekdotes maakten
duidelijk hoe ver vriendschap kan
gaan. Niet alleen achter het toneel
was Van Elk goud waard. Op het podium, als aangever van Toon, wist hij
de mensen aan het lachen te krijgen. “Ik had een Toonaangevend
beroep.” Mooi om de nostalgische
filmbeelden nog weer eens terug te
zien. “Toon verveelt nooit”, was de
conclusie. Met één van de favoriete liedjes van Van Elk, ‘appels op een
tafelsprei’, gezongen door de gastheer, werd de middag afgesloten. En
na afloop van deze première middag
was men het er over eens: Theater
bestaat nog! En zeker voor herhaling vatbaar. Een nieuw programma
‘voorjaarsgasten’ staat gepland voor
februari 2014. Janna van Zon
Foto: www.kicksfotos.nl.

Postbode Kees Kok te gast
in ‘Door de Mangel’
Aalsmeer - Afgelopen maandag waren weer twee zeer verschillende personen te gast in de studio van Radio
Aalsmeer. In ‘Door de Mangel’ was
doktersassistente Marjon van der
Harst de elfde gast en zij sprak uitgebreid over haar werk, privéleven en
hobby’s. In de ‘Top 10 van’, het programma dat daarop volgt, kon de favoriete muziek van Thomas Zekveld
beluisterd worden. In het programma maakte Marjon van der Harst ook
bekend wie zij in de volgende uitzending als gast wil horen. In de editie
van maandag 25 november is rasKudelstaarter en postbode Kees Kok
de gast. Hij weet veel van de culturele historie van Kudelstaart. Van der
Harst wil graag weten wat hij tegenwoordig van Kudelstaart vindt en hoe
het met zijn plannen voor zijn ‘wildwinkel’ is gesteld. Kok zal komende
maandag zelf de muziek samenstellen en neemt tevens een voorwerp

mee naar de studio welke een belangrijke rol speelt/heeft gespeeld in
zijn leven. Luisteraars kunnen ook live
vragen stellen via telefoonnummer
0297-325858 of via Twitter: #DoordeMangel. Daarna volgt om 20.00 uur
het programma ‘De Top 10 van’. Wekelijks mag een willekeurige (on)bekende Aalsmeerder zijn of haar persoonlijke top 10 samenstellen en samen met Laurens van Kessel en Rinus van Itterzon deze nummers aan
elkaar smeden. Uiteraard blijft er ook
ruimte over om over andere zaken te
praten. Komende maandag is Deborah Bothe, freelance assistent en organisator van Bothe Business, te
gast. ‘Door de Mangel’ en ‘De Top 10
van’ worden uitgezonden om respectievelijk 19.00 en 20.00 uur op 105.9
FM en de kabel op 99.0 FM. Ook te
beluisteren via de livestream op internet: www.radioaalsmeer.nl. Het
bezoekadres is: Van Cleeffkade 15.

Lifestyle en Herbalife producten de
juiste ondersteuning bieden bij het
afvallen. Sandra Bakker adviseert
met de laatste snufjes op het gebied
van huidverzorging, Karin Brouwer
doet u versteld staan van wat er allemaal mogelijk is bij Total Copy. En
gaat u eens aan tafel zitten bij therapeut in verliesverwerking Debby Albers voor een lezing met engelenkaarten. Wie weet wat zij u allemaal te vertellen heeft. Ana Santos van Bela d’Ana geeft uw handen
en nagels de verzorging die zij nodig hebben. Regina Spel van Happy
Birthday heeft mooi houten speelgoed en nog veel meer….Wendy
van der Laan van de Unieke Shop
helpt u bij het zoeken van nostalgische materialen. Voor interieuradvies voor uw binnenruimten wordt u
terzijde gestaan door interieuront-

De opbrengst van deze feestweek
gaat naar het Dorcasproject ‘Landbouw en voedselzekerheid in Kangi
in Zuid Soedan’. Dit streek is een afgelegen plattelandsgebied waarvan
de inwoners door de oorlog lange
tijd niet in staat zijn geweest om voldoende voedsel te verbouwen, omdat men bang was voor landmijnen.
Veel kinderen waren ondervoed en
kregen eenzijdige voeding. Dit project gaat de boeren helpen voedsel te verbouwen, zodat ze weer voldoende voedsel hebben.
werpster Karina Tan. Bij Atelier Nissa kunt u zich opgeven voor enkele creatieve cursussen, zoals sieraden maken en mozaïeken. Snuffelen bij ‘Plastic dreams by Dian’ voor
hebbedingen om je huis op te pimpen. Madame Aparte toont samen
met Letta Boomhouwer van Shabbies modeflitsen. Exclusieve feestelijke kleding voor alle vrouwen en
tweedehands dames - en kindermerkkleding. De koks van De Oude Veiling zorgen voor de inwendige mens. Vooraf aan deze vrolijke
ontspanningsavond kunt u voor een
speciale Ladies and Gentlemen prijs
een vegetarisch drie gangen diner
nuttigen. De keuken is open vanaf
17.00 uur. Tot slot zijn er vele leuke
prijzen te winnen tijdens de verloting, die om 22.00 uur begint.
Janna van Zon

Ondernemers naar revue
jarige Toneelvereniging

‘Wintergasten’ een blijvertje!
Aalsmeer - Zondag 17 november presenteerde zanger Philip Paar
in de bovenzaal van De Oude veiling de nieuwe muzikale talkshow
‘Wintergasten’. Een programma dat
klinkt als een klok en een blijvertje
moet worden. Eens per seizoen vier
gasten uitnodigen die kunnen praten, zingen en entertainen en dan
natuurlijk geleid door Philip Paar,
de bedenker van deze middag en
direct benoemd tot de virtuele opvolger van Willem Duys. Het was dat
de vissenkom niet op de tafel stond,
want anders had iedereen zich beslist gewaand in het ooit zo populaire televisie- programma waar iedereen voor thuis bleef: Voor de
vuist weg. ‘Wintergasten’ is heerlijke nostalgie van de bovenste plank.
“Zou het nog bestaan het theater?
Ik heb zo’n zin in een middag theater!”, zong Paar en daarmee had hij
de kern van deze middag onmiddellijk te pakken. Hij bracht zijn gehoor in een vrolijk en blij makende stemming. Philip Paar blijkt ook
te kunnen interviewen. Hij had deze middag zeer goed voorbereid en
liet zich niet de regie uit handen nemen, wist hoofd en bijzaken van elkaar te onderscheiden waardoor
de vaart er in bleef. De uit Haarlem afkomstige schrijver en performer Jan Beenen liet horen wat voor
zijn gevoel een goede smartlap is.
Eén waarbij je kon en mocht huilen, maar ook vreselijk lachen. “Ik
kan niet zingen”, verkondigde hij op
voorhand aan en daaraan was niets
gelogen, toch klopte zijn optreden.
Hij wist met zijn voorkomen en zijn
teksten een gevoelige snaar te raken bij zijn publiek. Er werd gelachen, maar ook een traantje weggepinkt. Zanger en pianist Youri Bonda (Voorhout) liep nog in een korte
broek toen hij al helemaal in de ban
was van Randy Newman. Inmiddels

Er is een infokraam waar vrijwilligers graag vertellen over het werk
van Dorcas. Op het koffieterras
trakteert Dorcas Aalsmeer op iets
lekkers bij de koffie of thee. Er zijn
diverse artikelen voor maar 10 eurocent en er is een puzzel met mooie
prijzen. Ook aan de kinderen is gedacht, voor hen is er een grabbelton en op zaterdag is een ballonkunstenaar uitgenodigd. Voor één
keer is de winkel ook op vrijdagavond open, er wordt dan om 19.00
uur een modeshow gehouden. En
op zaterdag 30 november is er vanaf 11.00 uur een veiling van boeken,
schilderijen, glaswerk, kunstvoorwerpen, huishoudelijke artikelen en

nog veel meer. Benieuwd wat er geveild gaat worden? Vanaf aanstaande zaterdag 23 november zijn te veilen artikelen in de winkel te bekijken, bovendien is het mogelijk om
de veilinglijst op te vragen via hannie.verhoef@solcon.nl. De feestweek wordt zaterdagmiddag muzikaal afgesloten met een Dixielandorkest. Natuurlijk is de winkel gewoon open en kan er ook gekocht
en gebracht worden.

Kudelstaart - Woensdag 27 november
kunnen de leden van de Ondernemersvereniging Kudelstaart gaan genieten
van een spetterende show van de jubilerende Toneelvereniging met vooraf
een diner en een drankje in het Dorpshuis. De reacties van de mensen die de
eerste avond hebben bijgewoond zijn
buiten gewoon positief. Lekker lachen
om oude en nieuwe sketches, onder-

steund met foto’s, film en natuurlijk een
dansgroep! De kosten van de entree en
het diner (inclusief drankjes tijdens het
diner) zijn 57,50 euro per persoon. Ondernemers die belangstelling hebben
voor deze gezellige en feestelijke diner-revue-avond, kunnen zich opgeven
door te mailen naar mraggers@planet.
nl. of te bellen naar 0297-360911. Er zijn
nog enkele plaatsen beschikbaar.

Bloemenzegelwinkeliers
Leuke acties van Ed Kriek trakteren op waardebon
Optiek en Hoortechniek
De heer Koos Koelewijn van de stichting voedselbank Aalsmeer ontvangt de
waardecheque van 583.77 euro uit handen van Ed Kriek.

Aalsmeer - Ook dit jaar had Ed
Kriek Optiek en Hoortechniek weer
enkele leuke acties, waarbij klanten
en instellingen prijzen konden winnen. De eerste actie was in januari
dit jaar waarbij de aankoop van een
opruimingsmontuur van 20.13 euro geschonken werd aan de Voedselbank Aalsmeer. Zij kon een leuk
bedrag van 583.77 euro bijschrijven op haar bankrekening van de
opbrengst van één week monturenopruiming. In verband met het
25 jarig jubileum van Ed Kriek Optiek kwam in het voorjaar de eerst
Ed Kriek Kroniek uit met daarin een
Zweedse puzzel. Uit de meer dan
400 oplossingen, die in de drie winkels werden ingeleverd, was de heer
J. van de Lip uit de Haydnstraat in
Aalsmeer de gelukkige winnaar van
de cadeaucheque van 100 euro.
Verder werden nog vijftig telefoonadapters aan diverse andere winnaars uitgereikt. Gedurende de zomer kregen de mensen, die een gepolariseerde Ray-Ban zonnebril bij
Ed Kriek Optiek kochten, een deelname formulier mee voor het winnen van grandioze Ray-Ban gettoblaster. Uit de vele ingeleverde formulieren werd uiteindelijk Nick Venneman uit Vinkeveen de gelukkige
winnaar van deze prachtige burenvriend. In het najaar kwam Ed Kriek
met de tweede kroniek uit met daarin wederom een puzzel Een woord-

zoeker dit keer. Nu kwamen er in
de drie winkels van Ed Kriek Optiek
meer dan 700 oplossingen binnen.
De gelukkigen die dit keer uit de vele inzendingen getrokken werden
waren Trudy Jongkind uit Aalsmeer
en Marianne Noord uit Kudelstaart
die resp. de waardecheque van 200
en 100 euro mochten ontvangen.
Natuurlijk waren er het afgelopen
jaar de Ed Kriek Optiek Kinderbrillenkampioenschappen.
Vele duizenden mensen hadden
weer op hun favoriete kind gestemd. Omdat er dit jaar in verband
met stemproblemen niet een echte
jaarwinnaar aangewezen kon worden, werden de vier kwartaalwinnaars dit jaar verrast op een weekendarrangement Efteling in plaats
van één winnaar naar Euro Disney.
Dus konden Claire van de Plas uit
Nieuw Vennep, Sofie Bosshard uit
Nieuw Vennep, Maud Roodenburg
uit Aalsmeer en Nina Mannaerts uit
Leimuiden samen met hun ouders
en/of broer- zus genieten van een
heerlijk weekendje Efteling. Kortom, ook dit jaar was Ed Kriek Optiek en Hoortechniek weer flink bezig om zijn klanten te verwennen
en naar het zich laat aanzien zullen
ook volgend jaar weer diverse acties
uw aandacht trekken. Dus let op uw
brievenbus en de Nieuwe Meerbode
het komend jaar!

De heer J. van der Lip ontvangt de waardecheque als winnaar van de Zweedse puzzel in Ed Kriek Kroniek nummer één.

Aalsmeer - De Bloemenzegelwinkeliers hebben weer van zich laten horen en trakteren in de maand november weer twintig spaarders op een
waardebon van 5 euro. De gelukkige winnaars zijn: M. Barendsen-Piet,
Kudelstaartseweg 198; M. Boerlage, Zuiderpark 8; C. Buis, Aalsmeerderweg 108; familie Dörr, Tjalkplein
4 in Rijsenhout; W.M. Grebe, Turfstekerstraat 35; T.G. Groeneveld, Rozenstraat 69; W. de Haan, Cyclamenstraat 17; M. Heideman-Cools, Gerberastraat 25; Linda Heil, Hornweg 221;
G. Loogman-Pijnaker, Gerberastraat
101; J. Maarsen, Poldermeesterplein

62; Z. Molenaar, Perronzijde 15; familie Plat, Praamplein 57; familie Schiff,
Kamperfoeliestraat 37; T. Spring in ‘t
Veld, Columbiahof 4; B. van Veen, Ketelhuis 60; M. Verbeek, Aalsmeerderweg 724, familie van Wirdum, Rozenstraat 13; M. Zorn, Jasmijnstraat 10
en Gerhilde van Zijverden, Aalsmeerderweg 32. Allemaal gefeliciteerd.
Bloemenzegels worden in zo’n dertig winkels in de gemeente gratis verstrekt. Een volle kaart is 2 euro waard
en naast dat spaarders kans maken
op een maandelijks extraatje doen
zij mee aan de jaarlijkse loterij waar
mooie prijzen mee te winnen zijn.

De twee winnaars van de waardecheques van de woordzoeker in Ed Kriek
Kroniek nummer twee waren blij met hun cheques.
Nick Venneman kan de Ray-Ban gettoblaster bijna niet tillen zo groot, maar
was ook groots met zijn prijs
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Open dag bij De Bruijn

ABS Autoherstel Pijnaker
beste leerbedrijf 2013!
Aalsmeer - Tijdens de VOC verkiezingen voor Leerbedrijf en Praktijdopleider van het jaar is ABS Autoherstel Pijnaker uitgeroepen tot
beste leerbedrijf van het jaar. Met
deze prijs wordt aandacht en positieve waardering gegeven aan bedrijven die MBO-scholieren opleiden.
Met het winnen van deze prijs door
ABS Autoherstel Pijnaker is het voor
het tweede achtervolgende jaar dat
een ABS bedrijf gekozen wordt als
het beste leerbedrijf van het jaar.
Jaarlijks worden de prijzen uitgereikt aan het bedrijf dat zich onderscheidt in de manier waarop leerlingen worden opgeleid in de beroepspraktijk. In het VOC opleidingscentrum in Nieuwegein werd op 14 november de prijs uitgereikt door Marjan van Noort, secretaris van FNV
Bondgenoten, aan Paul Pijnaker, directeur van ABS Autoherstel Pijnaker. “We zijn ontzettend blij met
deze waardering”, aldus Paul Pijnaker.
Modern familiebedrijf
Het familiebedrijf is sinds de oprichting in 1950 door de heer Jan Pijn-

aker (sr) uitgegroeid tot een van de
modernste autoschadeherstelbedrijven in de regio. Paul Pijnaker is
nu directeur. “Belangrijk is het sociale aspect in de begeleiding. Hier is
dan ook voldoende aandacht voor.
Indien nodig zijn wij bereid om buiten de reguliere ‘productie’ op zaterdag of na werktijd extra tijd te besteden om zaken uit te zoeken en te
proberen”, licht Paul toe. Eén van de
aanwezige leerlingen bevestigd het
betoog van Paul: “Ik prijs me gelukkig dat ik bij ABS Autoherstel Pijnaker mijn opleiding krijg, ik heb veel
moeten solliciteren om een leerplaats te vinden, maar zit nu wel op
de best denkbare plek.” Paul vertelt
verder over de bedrijfsfilosofie: “Bij
ABS Autoherstel Pijnaker vinden we
het belangrijk om medewerkers te
betrekken bij de bedrijfsvoering en
waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Cijfers worden met
medewerkers besproken om hen
bewust te maken van de kosten van
het schadeherstelproces. Welk rendement blijft er over? Zo weten we
allemaal wat nodig is voor een goed
en gezond bedrijf waar we elke dag
weer met plezier werken.”

Burgemeester Vonk-Vedder in gesprek met Jan van Schuppen van café Joppe.

Tour d’ Aalsmeer langs horeca
door burgemeester Vonk
Aalsmeer - In een reeks bliksembezoeken bezocht burgemeester
Vonk-Vedder vorige week donderdag vijf horeca-etablissementen.
De aftrap werd gegeven bij brasserie De Oevers in Kudelstaart waarna het richting Centrum ging voor
de cafés Joppe en de Praam en
hotel-restaurant Het Wapen van
Aalsmeer. Het slotlied werd gezongen bij tennisvereniging All Out en
café Sportzicht. Het bestuur van de
regio Amstelland van Koninklijke
Horeca Nederland nodigde burgemeester Vonk-Vedder vorige week
donderdag uit voor een korte ken-

nismakingstour met de lokale horeca. Met een kleine personenbus
- bestuurd door de voormalig eigenaar van café Sportzicht Jan Zekveld - werd het gezelschap aangevuld met enkele ambtenaren rond
gereden langs diverse horecazaken.
Voor zo’n Tour d’ Aalsmeer was de
burgemeester wel te porren. VonkVedder: “Stuk voor stuk hele leuke zaken met ieder hun eigen imago en doelgroep. Gemeenschappelijk hebben ze dat ze allemaal zelf
eigenaar zijn van hun zaak. Dat zie
je meteen terug in de passie en inzet. Die trots is prachtig om te zien.”

Zangeres Donna Lynton te gast
in ‘Aalsmeer by Night’ op radio

‘Het beste van’ in het Lichtbaken

Zaterdag jubileumconcert
Trumpets of the Lord
Rijsenhout - Op zaterdag 23 november kan genoten van het jubileumconcert ‘Het beste van de Trumpets of the Lord’. Een bevlieging, zo
noemden sommigen het: De start
van het koor Trumpets of the Lord
in 1969. Een groep enthousiaste jongeren, die onder leiding van
Rob van Dijk begon met zingen van
swingende gospels en negrospirituals zoals ‘Go Down Moses’. Inmiddels is het koor bijna 45 jaar verder en blijken de Trumpets geenszins een bevlieging! Bevlogenheid
is een woord, dat beter bij de groep
past. Na al die jaren is er nog niets
weg van het enthousiasme, de energie en de overtuigingskracht, waarmee dit koor durft te zingen. Menig
toehoorder liet zich hier al door inspireren en meldde zich als lid aan.
De oude kern van de groep is meegegroeid en zingt tussen de 20 à 35
jaar bij het koor. Hierdoor is er een
bijzondere eenheid ontstaan tussen
de leden. Men deelt de belangstelling voor het zingen met elkaar, maar
deelt daarnaast ook lief en leed. Repetities hebben dan ook, naast het
instuderen van repertoire, een soci-

aal karakter. De leden hebben langzamerhand geschiedenis geschreven met elkaar. Dirigent van het eerste uur is Rob van Dijk. Ook 45 jaar
ouder geworden, maar nog even
energiek. Zonder zijn bezielende leiding zouden de Trumpets niet die
hechte club zijn, die ze nu vormt.
Bekend bij het publiek zijn de talloze gezichtsuitdrukkingen (goed of
afkeurende blikken, grimassen), de
houdingen en gebaren waarmee de
dirigent probeert het door diversiteit
gekenmerkte koor in goede banen
te leiden. Eén van zijn grootste verdiensten is ook, dat hij koorleden het
gevoel bij kan brengen dat nodig is
om een gezongen nummer meer te
laten zijn dan een melodie met tekst,
getuige het lied ‘We’ve got the spirit’, een prachtig samenspel dus tussen dirigent en koorleden. Zaterdagavond 23 november belooft een bijzondere avond te worden met een
keur van Trumpets liederen uit de
afgelopen 45 jaar. Het concert wordt
gegeven in het Lichtbaken aan de
Aalsmeerderweg in Rijsenhout en
de aanvang is 20.15 uur. De toegang
is 5 euro per persoon.

Vogelbeurs in Wellantcollege
Aalsmeer - Op zondag 24 november organiseert Vogelvereniging
Aalsmeer en Omstreken een grootse
vogelbeurs in het Wellantcollege aan
de Linnaeuslaan van 10.00 tot 13.30
uur. De vogelvrienden van Aalsmeer
bezitten het keurmerk van de Nederlandse bond van vogelliefhebbers,
voor het diervriendelijk behandelen
van alle vogels met in achtneming

Stijldansen in
het Dorpshuis
Kudelstaart - Op zaterdag 23 november wordt in het Dorpshuis een
stijldansavond georganiseerd. De
avond begint met een kopje koffie of thee. Daarna zal dansdocente Annetje Riel een workshop geven. Voor hen die er weer een beetje in moeten komen, maar ook voor
de geoefende dansers is zo’n workshop altijd leuk. Daarna gaan de
voetjes echt van de vloer. Quickstep,
cha-cha, misschien een walsje? Alles kan! Tijdens het ‘bijkomen’ nog
een drankje aan de bar. Gewoon
een gezellig avondje uit. Voor deze
avond zijn de dansers inclusief de
koffie, de workshop en een drankje
8 euro per persoon kwijt. Aanvang
is 20.00 uur.

van de milieueisen die tot heden van
kracht zijn. 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 is 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
zaden en zaadmengsels. Voor inlichtingen: 06-10666878.

Aalsmeer - Afgelopen donderdag
vierde @BorrelAalsmeer op zeer
feestelijke wijze haar eerste verjaardag. De maandelijkste netwerkbijeenkomst, georganiseerd door Eveline van Daal en Ingrid Claasen, is
een groot succes en dit keer kwamen 350 deelnemers op de borrel af.
Dit keer was het echt feest en onder
andere de wereldster Donna Lynton
bracht een bezoek aan discotheek
Club Liberty en zong het dak eraf.
Na afloop mochten Eveline en Ingrid
de @BorrelAalsmeer Top 30 presenteren op Radio Aalsmeer en Donna
Lynton kwam met de dames mee.

In het programma, gepresenteerd
door Sandra Droogh en Rinus van
Itterzon, Aalsmeer by Night, vertelden de organisatoren over de borrel
en werd er een poging gedaan om
de Top 30 te draaien. Maar Donna
Lynton vertelde over haar leven als
zangeres, de grootheden waarmee
zij heeft opgetreden zoals Sammy
Davis Junior, Fats Domino en Ray
Charles en ook werden haar favoriete nummers gedraaid.. Op www.
radioaalsmeer.nl kan de zeer gezellige uitzending, van 14 november van 22.00 tot 00.00, worden terug geluisterd.

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
was er een open dag bij De Bruijn
Videoproducties. De vernieuwde
website werd gelanceerd na een
korte toespraak door eigenaar Erwin de Bruijn. Het bedrijf is onder
andere gespecialiseerd in het overzetten van oude bestanden op nieuwe media en het digitaliseren van
bestanden. Ook voor promotiefilms,
tv-commercials en cameraregistratie van kleinschalige evenementen,
zoals jubilea en huwelijken, kunt u
er terecht. Vraag vrijblijvend naar de
vele mogelijkheden: 0297-367661
of kijk op de vernieuwde website:
www.dbvideo.nl. Adres: Aalsmeerderdijk 351, Aalsmeerderbrug.

recensie

Goed najaarsconcert ACOV
Aalsmeer - Op een grijze zondagmiddag 17 november werden bezoekers in de Open Hof kerk verwarmd door een prachtig concert
van de ACOV. In een zeer goed gevulde kerk zong dit koor verschillende werken onder leiding van dirigent Danny Nooteboom. Een ambitieus programma met composities van
Duruflé, Franck en Fauré, Begonnen
werd met het Notre Pere van Duruflé, prachtig a capella gezongen.
Misschien toch iets meer aandacht
besteden aan de uitspraak? Daarna Fauré ’s Cantique de Jean Racine met prima inzetten en goed kijken
naar de dirigent. De sopraan Elise
van Es had in Fauré ’s Après un rêve
een krachtige stem, maar was soms
toch niet helemaal te verstaan. Het
bekende Panis Angelicus van César
Franck werd prima begeleid door organist Sander v.d. Houten. Daarna
kon het koor even uitrusten bij het
Adagio & Fuga van Rheinberger, een
componist vooral bekend door orgel-

werken, in een bijzondere combinatie van violiste Anahi Oraisón en organist Van der Houten. Alle registers
op viool en orgel gingen open. Hierna zong de ACOV a capella het Ubi
Caritas van Duruflé – mooi, zuiver
gezongen, met een prachtig ‘amen’
tot slot. Het ‘klapstuk’- als je het zo
mag noemen- van de middag was
het Requiem van Fauré, met soli van
bariton Christiaan Peters en sopraan
Elise van Es. De delen van het koor
waren prima verstaanbaar, maar bij
de solisten kwam dit minder naar
voren. Fauré heeft zelf gezegd over
dit Requiem: “Het is betiteld als een
slaapliedje voor de doden, maar zo
zie ik de dood: Als een vreugdevolle verlossing, in plaats van een pijnlijke ervaring.” Het contrast tussen
licht en zwaar, met tenslotte het hemelse ‘In Paradisum’ heeft de ACOV
prima vertolkt. Tijdens het volgende
concert van ACOV, op 17 mei, wordt
‘Die Schöpfung’ van Haydn ten uitvoer gebracht. Irene

Vlnr: Sandra Droogh, Ingrid Claasen, Donna Lynton, Rinus van Itterzon en Eveline van Daal

Instructie brandweer over
Hybride voertuigen sucesvol
Zondag opening door burgemeester

Jubileumexpositie van Marianne
Houtkamp bij galerie Sous-Terre
Aalsmeer - Zondag 24 november
om 15.00 uur opent burgemeester
Jobke Vonk-Vedder een grote solo
expositie van Marianne Houtkamp.
Zij viert bij galerie Sous-Terre dat zij
25 jaar met veel passie en vakmanschap als professioneel beeldhouwer werkt. Ter gelegenheid daarvan
wordt ook haar derde boek ‘Bronzes’
gepresenteerd, met daarin prachtige
foto’s van recent werk. De kleurrijke,
realistische sculpturen van Marianne Houtkamp (1948) worden nationaal en internationaal gewaardeerd
en geëxposeerd. Mensen staan centraal in haar werk en vormen een
onuitputtelijke inspiratiebron. Naast
het werk van Marianne zijn er op de
expositie schilderijen en tekeningen
van haar man Hans Houtkamp te
bewonderen. Iedereen is van harte
welkom tussen 13.00 en 17.00 uur op
de feestelijke vernissage. Marianne
en Hans Houtkamp ontmoeten bezoekers graag om te vertellen over
hun artistieke en humanitaire werkzaamheden. Voor wie verhinderd is:
de expositie loopt tot en met 5 janu-

ari 2014. De preview is zaterdag 23
november. De galerie in de pompkelder aan de Kudelstaartseweg, tegenover de watertoren, is iedere zaterdag en zondag open van 13.00 tot
17.00 uur. Of op afspraak te bezoeken: 0297-364400 en info@galeriesous-terre.nl.

Game Studio officieel open
Aalsmeer - Vrijdag 15 november
opende Crown Studio’s Aalsmeer
om twee uur officieel de deuren van
haar Game Studio met een speciaal
georganiseerd openingsevenement.
Even was het stilte voor de storm,
maar toen renden de kinderen van
groepen zes, zeven en acht van OBS
Samen Een de ruimte in. Er was een
leuk optreden van de finalisten van
het Junior Songfestival, Sarah en
Julia. Nadat de meiden een paar
liedjes hadden gezongen, die de

schoolkinderen uit volle borst meeblerden, verrichtten zij het officiële gedeelte. Er werd een lint doorgeknipt, waarna de eerste groep
van de basisschool de speelruimte
mocht betreden op de eerste verdieping. De groep, die even moest
wachten, werd prima vermaakt met
een heuse ‘meet & greet’ met Sarah
en Julia. Uiteraard werden daarna
de rollen omgedraaid, zodat iedereen aan zijn of haar trekken kwam.
De Game Studio is volledig inge-

Aalsmeer - Steeds meer alternatief
aangedreven voertuigen rijden er op de
Nederlandse wegen. Voor veel brandweermensen is een Technische Hulp
Verlening inzet bij deze voertuigen nog
onbekend terrein en heerst er onduidelijkheid over de elektriciteit en de voortstuwing. Om meer inzicht en kennis in
de Hybride voertuigen te krijgen, heeft
de brandweer kazerne Aalsmeer vier
oefenavonden georganiseerd waarin door een instructeur van de ANWB
de materie van de hybride voertuigen
werd toegelicht. Door middel van een
zeer interessante en interactieve theo-

rieles werd al heel veel duidelijk. Vooral de onderdelen, zoals bekabeling, veiligheden, de werking en het benaderen
van een Hybride voertuig zijn behoorlijk uitgediept en toegelicht. Een theorieles maakt veel duidelijk, maar een
Hybride voertuig tot je beschikking te
hebben om de lesstof nog meer te verduidelijken zou helemaal geweldig zijn.
Dankzij een drietal Autodealers binnen
de gemeente kon dit worden gerealiseerd. Mede door deze medewerking
is de instructie Hybride voertuigen voor
de brandweer kazerne Aalsmeer een
groot succes geworden.

Veel boodschappenpakketten
voor Voedselbank Aalsmeer
Aalsmeer -De actie bij de C1000
voor pakketten voor cliënten van de
Voedselbank is een heel groot succes geworden. Mensen konden zegels in een speciale box gooien, als
ze zelf niet wilden sparen of zegels
overhielden. Daar is massaal gebruik van gemaakt, zelfs hele boekjes kwamen in de box terecht. Het
werden zó veel pakketten dat niet
alleen alle cliënten een boodschappenpakket krijgen, maar ook de
voorraden flink op peil gebracht
kunnen worden. De cliënten van
de Voedselbank krijgen het boodschappenpakket deze week naast
hun gewone voedselpakket. De

Voedselbank is alle klanten van deze supermarkt die bijgedragen hebben en ook de medewerkers die geholpen hebben heel erg dankbaar.

richt met interactieve speeltoestellen. Het is een gameroom waar traditioneel spel de basis vormt, maar
dan gestoken in een modern jasje, passend bij de belevingswereld
van kinderen van nu. Zo kun je onder andere rondrennen op een interactieve vloer, je voortbewegen
door een laserparcours, dansen op
de ritme van muziek en springen
over een laserstraal. Het is interactief vermaak in de ruimste zin en
geschikt voor families, kinderfeestjes, maar ook bedrijfsuitjes. Game
Studio Aalsmeer wordt de grootste
interactieve speelruimte van Neder-

land en is zeker een bezoek waard.
Gewoon door de draaideur van
Crown Studio’s naar binnen, linksaf
langs de garderobe en dan de trap
op naar de eerste verdieping.
Door Miranda Gommans
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kinder- en jeugdkrant
Circusvoorstelling voor jarige
directeur van de Jozefschool

Jeugdscheidsrechters bij JAU
Aalsmeer -Jeugdvoetbal vereniging Jong Aalsmeer United (JAU)
heeft afgelopen week een cursus
gegeven voor het certificaat pupillen scheidsrechter. Deze keer waren er twintig jongens en drie meiden bij aanwezig in de leeftijd van
14 en 15 jaar. De meesten voetballen al vanaf het moment dat zij zelf
in de F-pupillen speelden. De cursus is een geweldige mooie gelegenheid voor de jeugd om zich in te
zetten voor de vereniging. Ze krijgen
een verantwoordelijke taak en het
omgaan met de jongste jeugd is altijd een groot feest. Zaterdag 16 november hebben de eerste acht deel-

nemers een praktijkexamen gedaan
op het terrein van VVAalsmeer, waar
de F-pupillen hun wedstrijden spelen. Ieder van hen mocht een helft
de officiële scheidsrechter zijn en
de andere helft was het de bedoeling om de ander te beoordelen. En
reken maar dat voor de eerste keer
een wedstrijd leiden (lijden), spannend is! Gelukkig ging het iedereen
goed af en hebben alle acht hun
certificaat uitgereikt gekregen. Een
bijkomend voordeel van deze cursus is, dat de ‘meegewerkte’ uren
als scheidsrechter mogen worden
gebruikt voor de maatschappelijke
stage. En dit is ook altijd prettig.

Aalsmeer - Vorige week dinsdag
en donderdag vierde meester Antoine Zwagerman, directeur van de
Jozefschool, zijn verjaardag met de
hele school. Dit werd gedaan door
middel van een circusshow, die de
kinderen in slechts één dag tijd
hebben ingestudeerd en uitgevoerd
voor alle ouders. Alle kinderen hebben een onderdeel op hun eigen niveau ingestudeerd. Tetterende olifanten, grappige clowns, brullende leeuwen, stoere akrobaten, maskers én een echte circus-show-

dans! Drie speldocenten van Theater Spring waren binnen dit wervelende geheel de spreekstalmeesters
en praatten de verschillende onderdelen aan elkaar.
De belangstelling van de ouders
voor de show was groot, het paste allemaal net in de grote gymzaal aan de Baccarastraat. Voor iedereen was dit een dag om nooit te
vergeten, en voor de jarige meester
natuurlijk het allermeest. Want wie
heeft er nu een eigen circus op zijn
verjaardagsfeestje?!

Lerares Marie-Louise Nelemans (links) en wethouder Gertjan van der
Hoeven(midden) te midden van de enthousiaste musicalleerlingen.

147 inschrijvingen overtreffen verwachtingen

Oriënterend kunstonderwijs voor
basisschoolleerlingen van start

Voetbal jeugd

Pupillen JAU F5 winnen alles!
Aalsmeer - De F5 pupillen van JAU
maken een geweldige eerste helft
van het voetbalseizoen door. De
eerste acht wedstrijden werden met
klinkende uitslagen gewonnen. Er
werd maar liefst 77 keer gescoord
in acht wedstrijden. Zaterdag moest
het team aantreden tegen de nummer twee van de poule, Nieuw Sloten. Deze ploeg bood aanmerkelijk meer tegenstand dan de andere teams deden. Gelukkig werd
in de derde minuut van de wedstrijd het eerste verlossende doel-

punt gescoord. Na 10 minuten volgde de tweede treffer. Daarna kwam
Nieuw Sloten beter in de wedstrijd.
Goed keepwerk kon voorkomen dat
er een tegendoelpunt viel. Vlak voor
rust scoorde JAU de 3-0. In de tweede helft bleef Nieuw Sloten goed tegenstand bieden. JAU scoorde nog
een keer, maar ook Nieuw Sloten
maakte een doelpunt waarmee de
uitslag 4-1 wordt. Opnieuw een prima wedstrijd van de F5 waarmee
zij de koppositie verder verstevigd
hebben.

Aalsmeer - Op drie locaties in
Aalsmeer en Kudelstaart zijn de orienterende cursussen in muziek, toneel, dans en musical, georganiseerd
door het Cultuurpunt Aalsmeer, van
start gegaan. Maar liefst 147 leerlingen hebben zich ingeschreven
voor deze naschoolse lessenreeksen. De voordelige cursussen bestaan uit negen lessen en worden
afgesloten met een lespresentatie.
Dinsdag 12 november bezocht wethouder cultuur Gertjan van der Hoeven de musicalles in De Rietpluim te
Kudelstaart. De wethouder zag hoe
18 enthousiaste leerlingen onder de
bezielende leiding van docente Marie-Louise Nelemans een musicaldans instudeerden. “De lessen zijn
nu echt van start gegaan en ik ben
blij dat zoveel kinderen zich hebben
ingeschreven voor naschoolse lessen muziek, dans, toneel of musical. Gelukkig heeft het Cultuurpunt
Aalsmeer niemand hoeven teleur-

Swingende pietenshow
voor kids in Crown Theater
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag is sinterklaas aangekomen in
Aalsmeer. Op woensdagmiddag 4
december geven drie van zijn pieten een Swingende Pietenshow in
Crown Theater Aalsmeer. Het is de
verjaardag van Zeurpiet en Grietenpiet en Langepiet gaan samen
met het publiek in het geheim een
groot verrassingsfeest voorbereiden voor Zeurpiet. Zeurpiet mag
natuurlijk van niets weten. Het feest
is zo geheim, dat Zeurpiet aan zijn
eigen verrassingsfeest meewerkt.
Het belooft een afwisselende, vrolijke show te worden met natuurlijk swingende sinterklaasliedjes. Er
zijn twee voorstellingen, om 14.00
uur en om 16.00 uur. Kaartjes zijn

Kindervoorstelling

Mr Finney in Crown Theater
Aalsmeer - Theater Terra, bekend
van Kikker, Koning van Katoren en
Koekeloere brengt Mr Finney uit
de bekende boeken van Laurentien
van Oranje en Sieb Posthuma naar
de theaters! Mr Finney speelde eerder al de hoofdrol in twee succesvolle kinderboeken.
De familievoorstelling voor iedereen vanaf 6 jaar vertelt een gloednieuw én muzikaal verhaal geïnspireerd op de bekende boeken. Dit
najaar verschijnt het derde boek in
de succesvolle Mr Finney reeks. Dit
seizoen is Mr Finney ook in het theater te zien in een compleet nieu-

KidsPraise in
Oosterkerk
Aalsmeer - Zondag 24 november is
er weer een KidsPraise is de Oosterkerk! De speciale kinderdienst is
voor jongens en meisjes in de basisschoolleeftijd. Vorige keer is gesproken over de jaloerse broers van
Jozef, wat staat hem deze keer te
wachten? De Band ondersteunt de
bijpassende liedjes en er kan tijdens de muziek gedanst worden.
De KidsPraise in de Oosterkerk aan
de Oosteinderweg 269 begint om
16.30uur en zal ongeveer een uurtje
duren. Neem gerust vriendjes en familieleden mee.

we familievoorstelling! De cast van
dit nieuwe avontuur bestaat uit
Dick Feld, Eric-Jan Lens, MarieClaire Witlox en Femke Hermans.
In Aalsmeer is Mr Finney te zien in
Crown Theater Aalsmeer op woensdag 27 november vanaf 15.00 uur.
Voor meer informatie en het reserveren van kaarten: wwww.crowntheateraalsmeer.nl.

Sinterklaas in
Rijsenhout
Rijsenhout - Zaterdag 23 november brengt Sinterklaas een bezoek
aan Rijsenhout. De Goedheiligman
vindt het fijn wanneer hij ingehaald
wordt door de kinderen uit het dorp
en door de jongens en meisjes uit
Burgerveen. De verwachte aankomsttijd van de boot is kwart over
één aan de Leimuiderdijk 64, tegenover Langhout Beton. Na een welkomstwoord van wethouder S. Bak
zal de koets met de Sint vertrekken
voor een uitgebreide tocht door Rijsenhout-Zuid naar dorpshuis De
Reede. Hier begint rond half 4 het
feestprogramma voor alle kinderen.
Om kwart over 4 is dit feestelijk samenzijn weer afgelopen. In de weken die volgen zal Sinterklaas de
scholen en verschillende (sport)verenigingen in het dorp aandoen.

stellen bij de aanmeldingen. Dat kon
door hier en daar de groepen wat
groter te maken. Het was heerlijk
om te zien hoe de kinderen genoten
van de musicalles.” Tijdens de lessen maken de kinderen op een actieve wijze kennis met verschillende
facetten van cultuur, bovendien ontdekken ze hun creatieve kracht en
komen erachter waar hun talenten
liggen. De eerste groepslessen muziek, dans, toneel en musical worden tot en met 14 januari gegeven
op drie naschoolse opvanglocaties
door professionele docenten. Het
aanbod is bedoeld voor alle kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12
jaar, ook voor hen die geen gebruik
maken van naschoolse opvang. Eind
januari start weer een nieuwe cyclus
van negen weken en de inschrijving
daarvoor start in december. De inschrijvingstermijn sluit op 14 januari. Kijk voor meer informatie op
www.cultuurpuntaalsmeer.nl.

nú te koop voor slechts12,50 euro
via www.crowntheateraalsmeer.nl of
telefonisch 0900-1353 (45 cent per
minuut).

Aalsmeer - Sportservice Haarlemmermeer organiseert sinds een aantal
weken een gratis sport- en spelinstuif
voor de basisschoolkinderen uit de
groepen 3 tot en met 8 uit Aalsmeer
en Kudelstaart. Inmiddels doen ruim
20 kinderen mee aan elke instuif. Op
maandagmiddag van 15.45 tot 16.30
uur kunnen kinderen uit de groepen 3
tot en met 5 terecht in de Proosdijhal
in Kudelstaart voor sport- en spelactiviteiten. Van 16.30 tot 17.30 uur zijn
kinderen uit de groepen 6 tot en met
8 welkom om even uit te razen in de
sporthal. De instuif is wekelijks (behalve de schoolvakanties). Op donderdagmiddag wordt de instuif gegeven in gymzaal de Rozen in de Rozenstraat 2. Van 15.30 tot 16.30 uur zijn
de kinderen uit de groepen 3 tot en
met 5 welkom, van 16.30 tot 17.30 uur
de groepen 6 tot en met 8. Ook hier
hebben de instuiven een sport- en

spelkarakter. Er worden allerlei sporten gedaan, zoals voetbal, basketbal, korfbal, handbal, trefbal en andere balsporten. Naast deze sporten is
er ook ruimte voor tikspelen en kunnen kinderen zelf meebepalen wat
er gedaan wordt. De lessen worden
gegeven door meester Gaby (sportleraar en tevens keeper van FIQAS
Aalsmeer 1). Kinderen van de omliggende scholen hebben via school
een strippenkaart gekregen om deel
te nemen aan de instuiven. Tot en met
de kerstvakantie zijn de instuiven gratis, daarna wordt er een kleine bijdrage gevraagd aan de kinderen. De
strippenkaart moet wel meegenomen
worden om aan de instuiven deel te
nemen. Kinderen die geen strippenkaart hebben gekregen, kunnen deze
aanvragen via mail: tschutte@sportservicehaarlemmermeer.nl of langs
komen bij de instuif.

Eigen pestverleden inspiratiebron

Cabaret ‘Klappen voor Bart’
over pesten op Westplas

Pietenmiddag C1000 Koster
Aalsmeer - 2Op woensdag 27 november vindt de inmiddels traditionele pietenmiddag van C1000 Koster weer plaats. Deze gezellige pietenbijeenkomst is voor kinderen van
vier tot en met acht jaar. Onder begeleiding van medewerkers kunnen
de jongens en meisjes een fotolijstje
versieren, op de foto met Sinterklaas,
van een pollepel een Sinterklaas ma-

Sportinstuiven voor kinderen
tot en met 12 jaar na school

ken en taai taai popjes versieren. Ook
staat er een schminktafel met de nodige hoeveelheid roet. Uiteraard is
er wat te drinken en te snoepen. De
pietenmiddag van C1000 Koster in de
Ophelialaan is van 13.30 tot 14.30 uur
en van 14.30 tot 15.30 uur. Inschrijven kan bij de infobalie van C1000. U
krijgt een kaartje mee waarop staat
op welke tijd uw kind verwacht wordt.

Aalsmeer - Cabaretier Bart Melief
werd vroeger veel gepest en maakte daar een schoolvoorstelling over:
‘Klappen voor Bart’. Afgelopen vrijdag speelde hij deze autobiografische
voorstelling op de Westplas Mavo.
Zowel leerlingen als docenten waren reageerden erg enthousiast. Meneer Trommel, CKV docent: “We hebben deze voorstelling geboekt omdat het past binnen de lessen CKV,
maar daarnaast ook een hele goede boodschap heeft. Een fantastische
voorstelling”. “Ik zou willen dat jullie er waren geweest toen ik zelf nog
op school zat”, vertelt mevrouw Elsen,
docent Engels. “Het heeft me diep geraakt; het is zo ontzettend belangrijk
wat jullie doen.” ‘Klappen voor Bart’

speelt op middelbare scholen door
heel Nederland. Meer informatie en
een trailer is te vinden op de website:
www.klappenvoorbart.nl.

Sinaasappelactie voor en
door kinderen bij Dorcas
Aalsmeer - Kinderen van de Camaen Dorpskerk gemeente Aalsmeer
gaan zich inzetten voor kansarme kinderen in Roemenië middels de verkoop
van sinaasappels. Alle kinderen zijn
op de scholen voorbereid op deze actie door middel van een film en diapresentatie, 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 komen, onder te
brengen op de beste plaats die er is:
Het gezin. Dit pleeggezin krijgt voor

deze verzorging een vergoeding, deels
uit opbrengst van deze actie. De organisatie heeft verschillende contactpersonen in Roemenië die de contacten met de pleeggezinnen, kinderen
en kinderbescherming onderhouden.
Aan deze personen wordt elk kwartaal
een rapportage over de ontwikkeling
van het kind gevraagd. Ook ontvangt
de stichting een schriftelijk document,
ondertekend door een van de pleegouders, waaruit blijkt dat het geld bij
het pleeggezin is aangekomen. Op dit
moment worden 15 kinderen ondersteund. Voor meer informatie kan de
website www.helpeenroemeenskind.nl
geraadpleegd worden of bel het secretariaat via 0297-593635. In de Dorcas
Kringloopwinkel in de Turfstekerstraat
zijn van zaterdag 23 november tot en
met zaterdag 21 december sinaasappels voor hulp aan Roemeense kinderen te koop.
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Massaal onthaal Sinterklaas!

Aalsmeer - 36: Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 16 november is
Sinterklaas aangekomen met zijn
Pieten in het Centrum en de ontvangst was overweldigend. Heel
veel kinderen kwamen met hun
ouders naar de Kanaalstraat om
Sinterklaas binnen te roepen en
te zingen. En dit deden zij samen
met burgemeester Jobke VonkVedder, die vertelde trots te zijn
de goedheiligman de hand te mogen schudden. En dit was zeker
niet de laatste handdruk voor de

Handbal BeNeLux Liga

Dubbele winst Aalsmeer!
Aalsmeer - De mannen van FIQAS
Aalsmeer hebben goede zaken gedaan in de BeNeLux Liga: er werd
afgelopen weekend ruim van beide Luxemburgse tegenstanders gewonnen! Dat leverde in het klassement een versteviging op van de
tweede plaats die gedeeld wordt
met Kras/Volendam (het doelsaldo
van de Aalsmeerders is iets beter).
Over een kleine drie weken treffen
de twee ploegen elkaar in Volendam, dus dan zal de stand weer veranderen. Vervolgens zullen de uitwedstrijden, in februari in België en
Luxemburg, gaan bepalen wie doorgaat naar de prestigieuze Final Four.
FIQAS Aalsmeer is dus nog volop in
de race! Zaterdag speelden de mannen tegen de huidige koploper uit
Luxemburg, Handball Kaerjeng.
FIQAS Aalsmeer nam meteen de leiding: via 3-0 en 7-4 naar 8-5 na ongeveer een kwartier. Gaby Birjovanu stond goed te keepen en de dekking was scherp. Er kon dan ook regelmatig op de break out worden
gespeeld. Toch konden de Luxemburgers nog enigszins bij blijven
en zelfs weer gelijk komen: 10-10.
Daarna was FIQAS Aalsmeer de
betere ploeg en bleef dat ook. Wai
Wong nam voor rust de ploeg op
sleeptouw en zorgde er met drie
doelpunten voor dat de marge op
vier kwam: 16-12. Kaerjeng maak-

te daar vlak voor tijd nog 16-13 van,
mede omdat de vlieger die Robin
Boomhouwer en Remco van Dam
inzetten mislukte. In de tweede helft
behield FIQAS Aalsmeer de voorsprong en echt spannend werd het
niet meer, want het verschil werd
alleen maar groter. De Aalsmeerse
mannen speelden gevarieerder en
konden opnieuw regelmatig in de
break. De Luxemburgers probeerden het nog wel met een wat offensievere dekking, maar ook dat
werkte niet. De laatste tien minuten maakte Frank Lübbert er een
ware show van door zes keer op rij
te scoren; het ene doelpunt (gelobde strafworp) was nog mooier dan
het andere (effectbal uit de linkerhoek en een ‘achterommetje’). De
einduitslag zegt genoeg over het
klasse-verschil: 31-21. Op zondagmiddag kwam Red Boys Differdange naar de Bloemhof, de huidige
nummer twee van Luxemburg. Deze wedstrijd was een stuk spannender en de sfeer wat grimmiger. Heel
lang gingen de ploegen gelijk op
en de Luxemburgers kwamen geregeld op voorsprong. Na 5-3 voor
FIQAS Aalsmeer werd het namelijk
6-8. Vervolgens kreeg Robin Boomhouwer het op z’n heupen en zorgde persoonlijk voor de aansluiting:
8-8 en even later 10-10. Weer was
er een voorsprong voor Differdange (11-13), maar via Frank Lübbert,

Schaatscompetitie

De Blauwe Beugel actief
Rijsenhout - Het schaatsseizoen lijkt
nog niet eens zo heel lang geleden begonnen, toch zijn er al weer veel activiteiten, wedstrijden en vooral mooie
resultaten geboekt. Het begint allemaal bij de kleinste jeugd. Daarom investeert IJsclub De Blauwe Beugel extra veel tijd aan het jeugdschaatsen op
de zaterdagochtend op de ijsbaan in
Haarlem, waar al weer 7 schaatslessen
zijn gegeven. Dat het bij de jongste
jeugd begint, wordt wel bewezen door
het feit dat de ijsclub veel jonge talenten heeft opgeleid tot het niveau van
de vaderlandse (sub)top. De interesse om te gaan jeugdschaatsen bij de
club is dit jaar weer enorm groot. Op
dit moment worden ook veel wedstrijden afgewerkt. Langebaan en/of marathon en van pupillen tot aan Masters. In iedere categorie wordt hard
gestreden om de beste tijden en persoonlijke records of om in die mara-

thon maar weer eens proberen in een
ontsnapping mee te zitten. Een aantal
leden van het Challenge Schaatsteam
had zich geplaatst voor de Holland
Cup 2 in Alkmaar; Menno Kramer, Natasja van Wijk en Nicky van Leeuwen.
Een prima wedstrijd om ervaring op te
doen tussen de Nederlandse (sub-)toppers, en ook mooie resultaten met
een 23e plaats voor Menno op de 500
meter, de 18e plaats voor Nicky op de
3000 meter en een 20e plaats voor Natasja op de 500 meter. Ook in Heerenveen werd er weer meegereden bij
een baanwedstrijd, met een mooi persoonlijk record voor Tamara Goossen
op de 300 meter in 27.29, en Erik Kramer met 41.26 (500) en 2.08.20 (1500).
Menno Kramer, zelf een uitstekende
sprinter met een zeer rappe eerste 100
meter, heeft in het afgelopen weekend de fijne kneepjes van een goede
start geleerd aan de jongere jeugd. De

Sint. Hij nam ruim de tijd voor alle jongens en meisjes en toonde
zich verheugd bij het zien van tekeningen en handwerkjes.
De stoet ging vervolgens door de
Zijdstraat op weg naar pepermolen De Leeuw, waar de Pieten allerlei stunts uithaalden waarvoor
sommigen de adem inhielden.
Natuurlijk werd er ook gelachen
om alle stunts en grappen en omdat de Pieten bij de molen de pepernootvoorraad aan had kun-

een benutte penalty van Djordje Stevanovic en opnieuw een break van
Boomhouwer gingen de ploegen
rusten bij 14-14. In de tweede helft
was het FIQAS Aalsmeer dat steeds
een voorsprong wist op te bouwen,
maar meer dan twee punten werd
die een tijd lang niet. Pas na de 2222 halverwege ging het echt lopen
en nu was het Dustin Ligthart die
lekker op dreef was. Hij scoorde vijf
keer en Differdange was gebroken.
Nils Dekker en Michael Kamsteeg
maakten het karwei af: het werd 3223 en zo werd het BeNeLux weekend prima afgesloten. Omdat ook
Volendam twee keer won staan de
Nederlandse teams nog steeds samen op de tweede plaats, vlak ach-

nen vullen, was er volop snoepgoed voor alle jongens en meisjes. Het viel voor Sinterklaas door
de massale ontvangst niet altijd
mee om naar het gemeentehuis te
lopen voor de officiële verwelkoming door de burgemeester. Sint
had ook geen haast, het besteedde zoveel mogelijk aandacht aan
alle jeugdige bezoekers. De drukte in het gemeentehuis was ook
groots. Eindelijk weer (veel) reuring in het doordeweeks best lege raadhuis. Kinderen mochten

ter het Belgische Bocholt. Komende
zaterdag gaat de Nederlandse competitie weer verder.
Twee handbaltoppers
Aanstaande zaterdag worden er in
de Bloemhof twee handbaltoppers
gespeeld: eerst staan de dames van
FIQAS Aalsmeer om 18.45 uur tegenover het Amsterdamse V.O.C.
Om 20.45 uur is het de beurt aan
de heren van FIQAS Aalsmeer die
een competitiewedstrijd spelen tegen het Limburgse OCI/Lions. Een
geduchte tegenstander die momenteel derde staat, slechts twee punten achter FIQAS Aalsmeer. Het belooft dus loei spannend te worden.
Maak het mee!

liedjes zingen, hun kunsten vertonen en persoonlijk aan Sinterklaas vertellen wat zij dit jaar
graag zouden willen krijgen. Met
blije gezichtjes en in het oor geknoopt dat in de avond de schoen
gezet mocht worden, gingen alle jeugdige inwoners na dik twee
uur weer naar huis. Het was en is
duidelijk: In Aalsmeer zijn Sinterklaas en zijn Pieten heel hartelijk
welkom!
Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Winst Buitenveldert op RKAV
Aalsmeer - RKAV moest afgelopen zondag zijn meerdere erkennen
in Buitenveldert. De bezoekers waren sneller balvaardiger en directer. En
daar mankeerde het bij de thuisploeg
nog wel het een en ander aan. RKAV
begon goed, zette gelijk druk op het
vijandelijk doel en probeerde middels
een vroeg doelpunt Buitenveldert vast
te zetten. Het was Jeffrey Hausel die
Rody Springintveld aan het werk zette, maar zijn inzet ging maar rakelings
naast. Maar toen was het ook gelijk
gedaan met de inspiraties van RKAV.
Buitenveldert zette meer en meer druk
op het RKAV doel en dat resulteerde in
de vijftiende minuut de 0-1. Op rechts
werd Richard Melman er uit gelopen
door de zeer snelle nummer7, Senzo
Homoet, en zijn voorzet werd door Kevin van Velzen ongehinderd ingekopt.
Buitenveldert was nu heer en mees-

ter. RKAV had nog maar weinig in te
brengen, de achterhoede werd alle
kanten opgespeeld. Tien minuten later
was het 0-2. De doelpuntenmaker was
Dylan van Brummen. Hij omzeilde de
gehele RKAV defensie inclusief doelman Yannick Rosenboom. Even voor
de rust werd het zelfs nog 0-3. Het was
Senzo Homoet, die plotseling uithaalde en vriend en vijand verraste, ook de
doelman van RKAV. Na de rust werd
het er niet beter op. RKAV kwam beter in het spel, maar echte kansen om
te scoren kwamen er niet. Robert van
Leeuwen was heel dicht bij de 1-3, de
bal ging maar rakelings over. Ook Eric
Jansen had een scoringskans, maar hij
had ook geen succes. Het bleef bij de
0-3 voor Buitenveldert, dik verdiend.
Komende zondag speelt RKAV vanaf
14.00 uur uit tegen KDO.
Theo Nagtegaal

Klinkende overwinning SCA 3
Aalsmeer - Afgelopen donderdag speelde het derde team van SC
Aalsmeer thuis tegen Zandvoort-Jopen 3. Op papier weer een sterke tegenstander, maar de mannen zouden hun huid duur verkopen. Met Gerard Verlaan als vervanger voor Hans
Pot. Met dezelfde opstelling als tegen
De Uil gingen de Aalsmeerse schakers voortvarend van start. Na nog
geen 3 kwartier spelen behaalde Arie
van Dam (bord 3) na een aftrekschaak
enthousiaste jeugd werd eerst ‘droog’
getraind met theorie en startoefeningen met elastieken. Over een paar weken neemt Menno de groep mee het
ijs op om verder aan de starttechniek
te werken. Bij de marathonschaatsers
viel nog een mooi succes voor Mats
Stoltenborg te noteren. Mats werd vorige week woensdag Gewestelijk kampioen NH-U op de Jaap Eden baan in
Amsterdam. De TopDivisie rijder was
tevens een van de smaakmakers in
het peloton afgelopen zaterdag tijdens
de KPN Marathon Cup 6 op de eigen
thuisbaan in Haarlem. Zo’n 1000 man
publiek tijdens die wedstrijd was toch
wel het bewijs dat de marathonsport
in Haarlem echt leeft. Dat blijkt ook
uit de deelnames bij de lokale baancompetities, zowel C1 als Masters rijden er diverse Blauwe Beugel rijders
niet onverdienstelijk mee. Voor meer
informatie omtrent (schaats) nieuws,
uitslagen, verslagen en evenementen
heeft IJsclub De Blauwe Beugel een
actieve website die te raadplegen is
via: http://www.ijsclubdeblauwebeugel.nl.

Podiumplaatsen voor master
zwemmers van Oceanus
Aalsmeer - Voor ronde drie van het
Zuyderzee Circuit reisden zeven Oceanus masters af naar Almere om de benodigde klassementspunten in de
wacht te gaan slepen. Monique Stant
opende de middag op de 100 rug en
tot haar grote verbazing werd ze gedist op een verkeerd keerpunt, ze kon
het niet geloven maar de beslissing
was genomen. Arjan Bellaart zwom op
dezelfde afstand een 1.07,78 en werd
overtuigend eerste, Laura Staal, herstellende van de griep, wist toch een
1.20,80 en een tweede plaatst te veroveren. Deze dag werd de ploeg versterkt door Karel Uitdragers. Karel
woont en traint ergens anders, maar
is altijd lid gebleven van Oceanus.
Bij de afstand 25 schoolslag werd hij
eerste in een tijd van 17,89 in de categorie 60+. De 200 vrije slag leverde Annette de Visser en Frank Cor-

veleijn beide een mooi persoonlijk record op, Annette zwom 2.25,42, eerste,
en Frank 2.20,70, tweede, beide komen
uit in de categorie 40+. Bij de 50 vlinder 60+ ging de overwinning glorieus
naar Richard Catoire in een super tijd
van 44,53 en bij de 25 rugcrawl was
de eerste plaats voor Karel. Monique
ging zich revancheren op de 200 wisselslag en hoe 2.52,40, eerste plaats
bij de 30+. Dit deed de nare diskwalificatie wel vergeten. Arjan en Laura
legde ook beslag op de eerste plaats
en Annette claimde de tweede plaats.
De 100 schoolslag leverde een dames
podium op met Monique 1.27,65, eerste 30+, Laura 1.29,50, eerste 45+, en
Annette 1.31,64, eerste 40+. Arjan en
Frank vertegenwoordigde de mannen
en tot zijn grote verbazing werd Arjan eerste in een tijd van 1.19,73 en
Frank werd nipt vierde met een tijd

- Loper slaat h7 schaak - waarbij zijn
tegenstander zijn Dame zou verliezen
het eerste volle punt: 1-0. Het volgende uur werd door een ieder zorgvuldig
gespeeld. Toen konden de Aalsmeerders het tweede volle punt noteren.
De tegenstander van Martin v/d Laan
(bord 6) gaf op omdat hij ook zijn Dame ging verliezen: 2-0. De volgende
winst was voor Gerard Verlaan (bord
5) die na nauwkeurig positiespel een
stuk won. Daarna was de strijd snel
beslecht: 3-0. Martin Steinhart (bord 2)
kwam met een pionnetje meer in een
Toreneindspel terecht. Misschien was
winst mogelijk, maar terecht kwam hij
remise overheen, want een eenvoudige winst zou het niet worden: 3½-½.
De matchpunten waren binnen. Bijna
gelijktijdig eindigden de laatste twee
partijen. Clemens Koster (bord 1) ging
op jacht op de Dame van de tegenstander en zette die zo vast dat Torenwinst het gevolg was: 4½-½. Teamcaptain Jan van Willigen eindige de wedstrijd in mineur. Hij (bord 4) zag stukwinst, maar overzag ‘mat achter de
paaltjes’. Eindstand 4½ -1½, voorwaar
met recht een klinkende overwinning.
van 1.22,13 bij de 40+. Als slot van de
dag de estafettes. Er was nog gezocht
naar de tijd van het Nederlands masters record 4 maal 50 vrij 200+, maar
die lat lag echt te hoog. Het werd een
2.02,68 gezwommen door Frank, Karel,
Richard en Arjan. Een zeer geslaagde
middag , waarbij de benodigde punten bijeen zijn gezwommen en de persoonlijke records zijn aangescherpt.
Op naar ronde vier!
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Open dag groot succes

SOW prolongeert titel in
kerkenzaalvoetbaltoernooi

Aalsmeer - Liefst veertig kinderen heeft sportschool Wassanim afgelopen
zaterdag tijdens de open dag welkom mogen heten. Tijdens de dag zijn ook de
mensen gehuldigd die een prijs hadden gewonnen hebben en kreeg hoofdinstructeur Johan van der Nald uit handen van Master Lee een speciale oorkonde uitgereikt voor zijn bewezen diensten en inzet voor de sport. Foto’s van
de open dag zijn terug te vinden op www.wassanim.nl. Voor verdere informatie: 06-46827613.

Wedstrijden Veldvoetbal
Zaterdag 23 november:
AALSMEER
F.C.Amsterdam 4 - Aalsmeer 3
Aalsmeer 4 – VEW 2
AFC 11 - Aalsmeer 5
Aalsmeer 6 - De Germaan 2
Aalsm/RKAV.Vet.1 – Altius Vet.2

Amstelveen F5 - RKDES F5
RKDES F8 – Legm.vogels F9 M
12.00 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

RKAV

Fitheidstest voor 55+ers

Aalsm/RKAV Vet.1 – Altius Vet.2

Aalsmeer - Sportservice Haarlemmermeer organiseert op 28 en
30 november fitheidstesten voor
55+ers in Kudelstaart en Aalsmeer.
Op donderdagavond 28 november
vanaf 19.45 uur kunnen 55-plussers in gymzaal de Rietpluim aan de
Zonnedauwlaan 59 in Kudelstaart
terecht om hun fitheid te laten testen. Op zaterdag 30 november kunnen 55-plussers deelnemen aan de
fitheidstest in sporthal de Bloemhof
aan de Hornweg 187.
Voor de fitheidstest van 30 november hebben ongeveer 1.000 inwoners uit Aalsmeer in de leeftijd van
60 tot 70 jaar een uitnodiging ontvangen om deel te nemen. Inwoners
uit Aalsmeer die geen brief hebben
ontvangen mogen uiteraard ook
meedoen aan de fitheidstest. De
GALM fitheidstest is speciaal voor
55-plussers ontwikkeld door de
Rijksuniversiteit van Groningen en
meet onder meer uithoudingsvermogen, lenigheid, handvaardigheid,
reactiesnelheid en bloeddruk. Bij
deze test is een arts aanwezig, die
zonodig medisch advies kan geven.
Na afloop van de test kunnen deelnemers, indien gewenst, beweegad-

J.A.United B1 – Schoten B1
J.A.United B3 – Velsen B4
J.A.United C3 – DSOV C3
J.A.United C4 – UNO C3

vies op maat krijgen door een van
de adviseurs en kunnen zij informatie meekrijgen over beweegmogelijkheden in de buurt. Sportservice
Haarlemmermeer en de gemeente
Aalsmeer willen met dit project senioren meer in beweging krijgen en
houden door het aanbieden van een
breed scala aan sporten met na afloop eventueel een kopje koffie of
iets anders. Voor informatie of aanmelden kan contact opgenomen
worden met Tom Schutte van Sportservice Haarlemmermeer via 0235575937 of tschutte@sportservicehaarlemmermeer.nl.

14.30 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren

14.30 u
11.30 u
12.30 u
14.30 u

Meisjes
Overbos MC.2 - RKDES MC.1
Hillegom MD.1 - RKDES MD.1

12.00 u
10.00 u

SCW 3 – RKAVIC 8
SCW 4 – Arsenal 7
SCW 5 – AFC 10
Almere Vet.1 - SCW Vet.2
Overbos Vet.2 - SCW Vet.3

11.30 u
12.00 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

SCW

Junioren
Nederhorst A2 - SCW A1
SCW B1 – BSM B1
SCW C2 – Legm.vogels C3

Pupillen

Pupillen

J.A.United D1 – DSS D1
11.30 u
VVC D3 - J.A.United D2
9.30 u
J.A.United D3 – Zwanenburg D4
11.30 u
Amstelveen D2 - J.A.United D4
13.45 u
J.A.United D5 - RKDES D3
11.30 u
J.A.United D6 – VSV D4
14.30 u
Roda’23 D11 - J.A.United D7
13.00 u
J.A.United E1 – Buiksloot E1
11.00 u
J.A.United E4 – Pancratius E5
11.00 u
Buitenveldert E 11M - J.A.United E7 13.15 u
AJAX F1 - J.A.United F1
9.00 u
J.A.United F5 – Badh.dorp F1
10.00 u

SCW D2 – DIO D1
SCW F1 – Legm.vogels F1 9.00 u
DSOV F4 - SCW F2

Meisjes
J.A.United MB.1 – WV-HEDW MB.1 12.30 u
J.A.United MC.1 – DEM MC.1
11.00 u
DSOV MC.1 - J.A.United MC.2
13.00 u

RKDES

Pupillen
J.A.United D5 - RKDES D3
AFC D 11 - RKDES D4
AFC E5 - RKDES E1
RKDES F3 – Ouderkerk F4
RKDES F4 – VVC F8

11.30 u
10.30 u
9.00 u
9.30 u
9.30 u

9.00 u
9.30 u

14.30 u
10.45 u
9.00 u

9.00
9.00 u

Vrouwen
Ouderkerk VR.2 - SCW VR.1

12.00 u

Zondag 24 november:
RKDES
RKDES 1 – Nieuw West 1
RKDES 2 – Hoofddorp 3
RKDES 3 – CTO’70 2
RKDES 4 – RKAVIC 2
Roda’23 4 - RKDES 5
RKDES 6 – AFC 10
RKDES 7 – TOG 4

14.00 u
11.00 u
12.00 u
12.45 u
14.30 u
14.00 u
12.00 u

Junioren
RKDES A1 – AFC A1
RKDES B1 – Pancratius B2
Muiden B1 - RKDES B2
RKDES C1 – Roda’23 C3
OSV C2 - RKDES C2

12.00 u
11.00 u
11.00 u
10.00 u
11.30 u

Foto: Jaap Maars

Veel persoonlijke records
voor zwemmers Oceanus
Aalsmeer - De zwemmers van Oceanus hebben afgelopen zondag een
goede indruk achtergelaten bij de Sport
Emotion Cup, de jaarlijkse zwemwedstrijden voor junioren en jeugdzwemmers in het Sloterparkbad in Amsterdam. Op de korte baan werden meerdere malen de persoonlijke records
verbeterd en behaalde Lianne Bouwmeester op de 100 meter schoolslag
in een scherp nieuw persoonlijk record
van 1:16:94 minuut. Niet alleen de eerste plaats in deze wedstrijd, maar ook
de limiet voor de Nederlandse Junioren
Kampioenschappen, die begin februari
in hetzelfde bad plaats vinden.
De acht zwemmers van Oceanus (Lianne Bouwmeester, Gulia Corsi, Aïcha
Croes, Anouk van Noord, Bart Sommeling, Jane Sommeling, Ruben van Vierzen en Fabiënne Vork) haalden op 24
starts maar liefst 18 persoonlijke records. Grootste verbetering was voor
Aïcha Croes op de 100 meter vlinderslag die zij in 1:16:83 minuut aflegde. Top 10 noteringen waren er in deze wedstrijd voor Lianne Bouwmeester
(eerste op de 100 meter schoolslag en
zesde op de 100 meter rugslag in een
mooi persoonlijk record van 1:09:96

Winst voor Hans
bij Sjoelclub
Aalsmeer - Afgelopen donderdag
werd de zesde competitieronde van
het seizoen gehouden bij Sjoelclub
Aalsmeer. In de hoofdklasse behaalde
Hans van Leeuwen de hoogste eer. Cor
Franck wist als tweede te eindigen, net
voor Petra Houweling.
In de A-Klasse was partner Paul van
den Berg de sterkste, voor Mariëtte van
der Vlugt en Rob Kuypers. Karin Geleijn won in de B-Klasse. Theo van Leijden bezette plaats twee en Dirk Mol
nummer drie. In de C-Klasse won Mirjam van den Berg, voor Nico Verhaar en
Wil van Leeuwen. Er werden deze keer
geen persoonlijke records verbroken.
Donderdag 28 november is daar weer
een nieuwe kans voor, dan is er weer
competitie sjoelen in het Dorpshuis in
Kudelstaart, aanvang 20.00 uur. Zaterdag 23 november is het NK Teamsjoelen in Voorthuizen, waar drie teams
voor Aalsmeer gaan strijden om de titel. Voor informatie zie ook www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

minuut), Bart Sommeling (tiende op
de 100 meter vrije slag in een nieuw
scherp persoonlijk record van 55.67 seconden), Ruben van Vierzen (zesde op
de 100 meter vlinderslag in een mooi
persoonlijk record van 1:10:28 minuut
en tiende op de 100 meter vrije slag in
1:02:31 minuut; ook een persoonlijk record) en Fabiënne Vork (tiende op de
100 meter rugslag). De wedstrijden waren tevens een prima opmaat naar de
Oceanus Clubkampioenschappen op
29 november en 1 december.

Sinterklaaskien
bij Supporters
Kudelstaart - Vanavond, donderdagavond 21 november, organiseert de
Supporters Vereniging Kudelstaart een
sinterklaaskienavond in het Dorpshuis.
De grote vraag is, komen Sint en Piet
deze avond persoonlijk langs? Natuurlijk heeft het inkoop zwartepietenteam
rekening gehouden met het feit dat Sinterklaas een kindervriend is. Dus veel
speelgoed prijzen deze avond. Na vier
ronden een pauze om even op adem te
komen en de kelen te smeren. Daarna
verder met ronde vier tot en met acht.
Aan het einde van deze avond is er de
extra kienronde met altijd een prijs van
ongeveer 125 euro. Iedereen is welkom,
de aanvang is 20.30 uur.

Klaverjassen bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Vrijdag 22 november organiseert buurtvereniging Hornmeer
weer een gezellig avondje klaverjassen.
Aanvang om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom in het buurthuis aan de Roerdomplaan 3. Het koppelklaverjassen op 15
november is gewonnen door de familie Ton met 5725 punten, op twee Fred
en Piet Gortzak met 5272 punten en op
drie Lenie en Bep van Netten met 5224
punten. Afgelopen zaterdag 16 november was er verder een kwartmarathon
bij buurtvereniging Hornmeer. Deze is
met overmacht gewonnen door Kees
Meekel met 10596 punten. Op twee
Krijna Verhoef met 10433 punten en als
derde is Mia Huijkman geëindigd met
10120 punten. De poedelprijs was voor
Paul van Aalst met 7606 punten.sport.

VZOD-Pupillen van de week Nick de Ridder en Rens de Jong in de spotlights.

Zaalkorfbalcompetitie

Eerste helft nekt VZOD
Kudelstaart - Een gehavend eerste
team van VZOD verscheen afgelopen zaterdag aan de aftrap. Drie basisspelers, Jessica Zijerveld, Bart Verheul en Nils van Os, waren door blessures en een schorsing afwezig. Tegenstander Badhoevedorp had, net
als de Kudelstaarters, vorige week
ook hun eerste zaalwedstrijd gewonnen dus het publiek was benieuwd
naar de afloop. De als altijd goed gevulde Proosdijhal zag, na de presentatie van de Pupillen van de week
Rens de Jong en Nick de Ridder, de
gasten als eerste scoren, onmiddellijk
gevolgd door een afstandschot van
Josine Verburg. Frank van de Berg
bracht het team van trainer/coach
Frits Visser aan de leiding: 2-1. Vervolgens was het Badhoevedorp wat
de klok sloeg en blonk VZOD vooral
uit in niet attent verdedigen. Daarbij
wisten de gasten het gat van de korf
wél te vinden, waar VZOD hier grote
moeite mee had. Zo stond er na ruim
een kwartier een 2-6 tussenstand op
het scorebord. Met een strafworp tegen in het vooruitzicht was het in zekere zin ‘buigen of barsten’ voor de
Kudelstaarters. Gelukkig werd de
strafworp gemist en zat VZOD nog in
de wedstrijd. Verburg nam het team
bij de hand en bracht, na een doelpuntloze fase voor VZOD van twintig minuten, met een afstandschot
en een vrije bal de stand op 4-6. Zoals altijd geven goals vertrouwen en
Martijn Vervark bracht op slag van
rust met een korte kans de stand
op 5-6. De rust kwam als geroepen

voor de gasten, want VZOD zat in
een goede periode en leek in de slotfase erop en erover te gaan. Helaas
was Badhoevedorp na rust het eerst
bij de les en bracht het verschil weer
op drie treffers: 5-8. In dezelfde minuut scoorde Dineke Westerhof van
afstand de 6-8. Vervark benutte een
vrije bal en Donja Passies verzilverde een strafworp: 8-8. Badhoevedorp
scoorde toen ook weer, maar VZOD
leek de schroom van zich afgegooid
te hebben en Eric Spaargaren schoot
van afstand de gelijkmaker binnen:
9-9. Toen Passies vanonder de paal
de 10-9 maakte en Vervark de 11-9
geloofde iedereen met een VZODhart weer in een goede afloop. Nadat Badhoevedorp toch weer had tegen had gescoord, maakte Spaargaren via een strafworp de 12-10. Met
nog tien minuten te spelen leek de
buit binnen, maar VZOD wist het gat
niet op drie doelpunten te brengen.
De gasten bleven vechten voor een
goed resultaat en wisten te scoren:
12-11. Passies miste toen een strafworp en de doelpunten bleken aan
beide kanten duur in de slotfase. Verdedigend bleef VZOD kwetsbaar en
capituleerde toch nog: 12-12. Hierna vielen er geen treffers meer en zo
werden de punten verdeeld. Een duel met een bijzonder spannend scoreverloop, maar het is toch teleurstellend dat VZOD tien minuten voor
tijd de voorsprong niet over de streep
wist te trekken. Aanstaande zaterdag
spelen de Kudelstaarters om 17.45
uur tegen KC Dordrecht.

Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
vond in de Proosdijhal alweer het
zesde interkerkelijke Samen-OpWeg zaalvoetbaltoernooi plaats. Initiator Jan Weij had ook dit keer diverse teams van verschillende kerkelijke gemeenten uit Aalsmeer en
Kudelstaart weten te enthousiasmeren om aan ‘The clash of the churches’ mee te doen. Naast de eigen
Samen-Op-Weg gemeente uit Kudelstaart waren er ook deelnemende teams uit de Oosterkerk, Lijnbaankerk, Alphakerk, de Levend
Evangelie Gemeente (LEG) en de
CAMA gemeente. En ook dit jaar
werden de wedstrijden weer strak
geleid door het arbitrale duo Ben
van Maris en Natasja van Loon. De
teams waren onder verdeeld in twee
poules van vier. De poulewinnaars
en de nummers twee gingen door
naar de halve finale. Daar troffen als
eerste de teams SOW 1 en Alphakerk elkaar. SOW 1 bleek duidelijk
de sterkere en plaatste zich via een
5-2 winst als eerste voor de finale. De andere halve finale wedstrijd
was die tussen de LEG en Lijnbaan
1. Lange tijd zag het er naar uit dat

de wedstrijd in een 1-1 gelijkspel
zou eindigen en middels strafschoppen moest worden beslist. Maar
vlak voor tijd wist de LEG de wedstrijd toch nog naar zich toe te trekken en met een 2-1 winst de finale te bereiken. In de daaropvolgende kleine finale ging de strijd om de
derde plaats tussen Alphakerk en
Lijnbaan 1. Deze werd overtuigend
met 0-4 door Lijnbaan 1 gewonnen.
De strijd om de eerste plaats ging
net als vorig jaar tussen SOW 1 en
de LEG. Zo spannend als vorig jaar
werd het dit keer niet. SOW 1 had
een duidelijk overwicht en wist de
finale uiteindelijk met 3-0 te winnen.
Hierdoor bleef voor de tweede achtereenvolgende keer de door Gert
Stronkhorst beschikbaar gestelde wisselbeker in de organiserende
SOW gemeente Kudelstaart. Al met
al een succesvol toernooi waar met
veel plezier op teruggekeken kan
worden. Ook nu stonden de ontmoetingen tussen leden van diverse
kerken uit Aalsmeer en Kudelstaart
centraal. Een concept dat zeker voor
herhaling vatbaar is.
Hans van Leeuwen

Schaken

Gelijk spel voor SCA 4
Aalsmeer - Donderdag 14 november speelden de mannen van SCA 4
de eerste externe wedstrijd van het
nieuwe seizoen. Thuis werd HWP10
uit Haarlem welkom geheten. Willem Ruig, een oude bekende, nam
het op tegen Leo Buis op bord 2.
Op bord 1 mag Jos Bakker vaandeldrager zijn voor Aalsmeer tegen
de jongste maar tevens beste speler van HWP10.
Op bord 4 mag Rob van Haaften laten zien waarom hij in een veteranentoernooi nog steeds gedeeld
eerste staat in z’n poule. Captain
Tom van der Zee speelde op bord
3. Na wat inleidend gekeuvel bleek
zijn tegenstander na de eerste zetten een zwalkende voortzetting te
vertonen, die Tom al snel een toren en pion opleverde. Toen was de

Haarlemmer blijkbaar ontnuchterd,
want hij begon te spelen alhoewel het natuurlijk vechten tegen de
bierkaai was en SCA het bordpunt
mocht noteren. Rob bleek een taaie
tegenstander te hebben en moest
met een half punt tevreden zijn. Op
bord 3 was Leo wellicht iets te snel
tevreden met dat zelfde halfje, want
hij stond met een pion voor toch zeker niet slecht. Daar Jos Bakker op
bord 1 het aanstormend talent niet
wist te temmen en tegen een achterstand aankeek, leek er niet meer
in te zitten dan een gelijk spel. Toen
de nederlaag van Jos Bakker een
feit werd, was de stand uiteindelijk
2-2. Een uitslag Nederland- Japan
onwaardig, maar de schakers van
SCA4 konden hier best mee uit de
voeten.

Eerste competitiewedstrijd
Aangepast Sporten Oceanus
Aalsmeer - Zondag 17 november
2013 ging de wedstrijdgroep Aangepast Sporten van Oceanus naar
Bussum voor deelname aan de eerste (van de vier) competitiewedstrijd
Aangepast Sporten van de KNZB. De
eerste afstand was de 50 meter vrije
slag. Naresh Murli ging voor een persoonlijk record om zao de limiet voor
de Nederlandse Junioren Kampioenschappen te behalen. De limiet staat
op 0.39,50. Naresh zijn beste tijd tot
nu toe stond op 0.40,24 en tot grote
vreugde slaagde hij erin de limiettijd te
behalen in 0.39,40! Thymen van Dijk,
die na een jaar van blessures eindelijk weer mee kon doen, behaalde ook
een prachtig persoonlijk record in een
tijd van 1.12,75! Lorenzo Kliffen kwam
bij de valide sporters aan de start voor
de 50 meter vlinder en hij kon zijn persoonlijk record ook verbeteren naar

0.44,29. De 100 meter rugcrawl leverde voor Naresh Murli en Bram Grootjans ook weer een persoonlijk record
op. Mike en Thymen bleven dicht bij
hun beste tijd, maar konden deze helaas niet verbeteren. De 200 meter
schoolslag was voor Oceanus helemaal een groot succes. Naresh, Mike
en Bram zwommen gezamenlijk naar
prima tijden en persoonlijke records.
Lorenzo sloot de wedstrijd af met de
200 meter vrije slag, zijn oude tijd van
3.17,70 kon hij net niet verbeteren. Zijn
tijd van 3.17,78. Een geslaagde wedstrijd met acht persoonlijke records
mag zeker een succes genoemd worden. Kent u iemand die ook graag lekker wil trainen ondanks zijn of haar lichamelijke handicap? Iedere donderdag van 17.15 tot 18.00 uur kan in
zwembad De Waterlelie kennis gemakt worden met deze tak van sport.

Tafeltenniscompetitie

Bloemenlust 1 verstevigt
koppositie
Aalsmeer - In een gelijkopgaande wedstrijd heeft Bloemenlust 1 de
voorsprong op naaste achtervolger
TSO 3 met 2 punten vergroot door
een 6-4 overwinning in de onderlinge confrontatie. Een Purmerendse bezoeker was te sterk voor Bart
Spaargaren, Ed Couwenberg en Johan Berk. Ed wist de andere twee tegenstanders wel te verslaan, waarvan
een met 11-7 in de beslissende vijfde game. De topper bleef lang spannend en bij 4-4 had ook TSO de kansen om op 4-5 te komen. In een vijf
games durende thriller boekte Johan
Berk namens Bloemenlust zijn tweede zege van de avond (11-9, 9-11, 115, 10-12, 11-8), waarna Bart Spaargaren met een overtuigende zege
de 6-4 op het bord bracht. Het dubbelspel was eerder al glansrijk gewonnen door Ed en Bart met sterk
en aanvallend spel. Bloemenlust 2
ging met 9-1 roemloos ten onder
bij de sterke koploper Castricum 1.
In Heemstede sprokkelde Bloemenlust 3 tegen het hoger geklasseerde Heemstede 2 na een 7-1 achterstand toch nog drie belangrijke punten in de strijd tegen degradatie. Wim
v.d. Aardweg was twee keer de sterkste en verloor alleen van een sterke
speler in een rolstoel. Ton de Hollander won heel knap zijn laatste wedstrijd van juist die tegenstander (12-

10, 9-11, 9-11, 9-11). Het dubbelspel
werd verloren door Ton en Wim, mede door de aangepaste spelregels
omdat er een rolstoeler bij de tegenstander meedeed. Een rolstoeler mag
in het dubbelspel namelijk twee maal
achter elkaar slaan en als je dat niet
gewend bent, kan dat behoorlijk verwarrend werken. Met de 7-3 nederlaag blijft Bloemenlust 3 de concurrenten Sporting SDO 1 punt en VDO
7 punten voor.

Ouderensoos
BV Oostend
Aalsmeer - Op maandag 14 november waren de 55plussers weer bij elkaar om een gezellig potje te kaarten.
Het kaarten is gewonnen door J. van
Veen met 5466 punten, gevolgd door
H. Dolk met 5156 punten en op de
derde plaats is P.Aarsman geeindigd
met 5060 punten. Bij het rummicup
was mevrouw de Vries onverslaanbaar en de poedelprijs is uitgereikt
aan Geeske. De volgende speelmiddag van de ouderensoos van BV Oostend is op donderdag 28 november in
gebouw ’t Middelpunt aan de Wilhelminastraat. Aanvang is 14.00 uur, de
zaal gaat vanaf 13.30 uur open.
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Dartcompetitie in Dorpshuis

Winst en hoogste uitgooi van
Tom Keijzer bij Poel’s Eye

Gemeente vindt actieve leefstijl belangrijk

Ook volgend jaar subsidie
voor schoolsporttoernooien
Aalsmeer - De gemeente subsidieert ook in 2014 wederom
Aalsmeerse sportverenigingen voor
het organiseren van de jaarlijkse schoolsporttoernooien. Voor dit
schooljaar is in totaal een bedrag
van 8.820 euro ter beschikking gesteld aan zeven sportverenigingen.
Naast de schoolsporttoernooien organiseren de verenigingen ook trainingen en clinics voor de schoolgaande jeugd. De gemeente geeft
deze subsidie om de jeugd te stimuleren meer te bewegen en te sporten. Wethouder Gertjan van der
Hoeven: “De gemeente Aalsmeer
vindt het belangrijk om kinderen
een actieve leefstijl aan te bieden
door middel van sport en bewegen. Bovendien zijn de schoolsporttoernooien een uitstekende manier
voor de basisschoolleerlingen om
eens kennis te maken met voor hen
wellicht onbekende sporten. Het is
te danken aan de inzet van de vele vrijwilligers bij de scholen en de
sportverenigingen dat het ieder jaar
weer mogelijk is om deze toernooien te organiseren.” Afgelopen zater-

dag is door Fiqas en Rkdes het jaarlijkse schoolhandbaltoernooi georganiseerd. De eerste sportieve activiteit in 2014 is het NK bowlen voor
scholen van 6 januari tot en met 7
februari. Op 22 maart organiseert
Volant’90 een schoolbadmintontoernooi, op 29 maart kunnen leerlingen van de basisscholen kennismaken met volleybal bij SV Omnia
2000, eind maart staat een waterpolotoernooi voor scholen op het programma van Oceanus, op 12 april
vindt de jaarlijkse, populaire schoolatletiekdag plaats bij AVA, van 18
tot en met 22 mei is het tijd voor het
jaarlijkse voetbaltoernooi voor scholen en VZOD laat kennis maken met
korfbal op 13 juni. Van 3 tot en met
6 juni vindt de avondvierdaagse in
Aalsmeer plaats, een week later, van
10 tot en met 13 juni, kunnen Kudelstaartse kinderen hun dorp ontdekken tijdens de vierdaagse.
De organisatie van de avondvierdaagsen gebeurt overigens geheel
op eigen kracht, zonder subsidie
van de gemeente.

Trampolinespringen

Eerste plaats Omnia C1
tijdens plaatsingswedstrijd
Aalsmeer - Zaterdag 9 november
vond in Alkmaar de tweede plaatsingswedstijd trampoline springen
plaats. De springers konden hier
punten behalen om zich te plaatsten voor het NK voor teams op 14
december. SV Omnia deed mee
met 3 C teams, 2 D teams en 2 E
teams. Ze hebben het goed gedaan. Zo eindigde de E7 op een
elfde plek. Na een aantal goede
verplichte oefeningen bleek het
goed landen na de salto voorover
toch lastig. In de E6 kwamen veel
salto’s voor- en achterover voorbij, wat resulteerde in een achtste plek voor dit team. De Omnia D4 was door ziekte van een
van de teamleden in het nadeel,
maar bracht het er goed vanaf.
Ze scoorde uiteindelijk een ver-

diende zesde plek. Het andere D
team wist hun een plekje voor te
blijven, de D5 werd vijfde bij deze wedstrijd. Ook in de C klasse
zijn er goede resultaten behaald.
Zo nam de C2 een klein risico
doordat Denise en Marcella voor
het eerst een dubbele salto sprongen op een plaatsingwedstrijd.
Ze werden hiermee zesde. De C3
bleef dit team net boven en behaalde een mooie vijfde plek. De
C1 behaalde de eerste plaats deze
wedstrijd! Het was nog even spannend in de finale doordat 1 van de
springers op de rand belandde.
Gelukkig sprong de rest alles netjes uit. Met deze eerste plek maken ze een grote kans om zich te
plaatsen voor het NK dat 14 december in Oss plaatsvindt.

Kudelstaart - De vijfde speelavond
van het seizoen van de dartclub
Poel’s Eye is weer gespeeld. Vooraf
waren er weer enkele kanshebbers
voor de speelavond overwinning aan
te wijzen. Hier hoorde Peter van de
Laarse weliswaar niet bij, maar hij
bereikte knap de kwartfinale. Hiermee presteerde hij net zo goed als
Remco Maarse (eerder dit seizoen
in de finale), tweevoudig speelavond
winnaar Erik Jan Geelkerken en regerend kampioen Danny Zorn. Wim
Grapendaal, één van de kanshebbers, bereikte de halve finale. Wim
bereikte bij al zijn vijf deelnames aan
een speelavond van de Poel’s Eye altijd minimaal de halve finales. Twee
keer bereikte hij vervolgens de finale waarvan hij er één won. De andere verliezende finalist was Harold Hostman. Harold kwam vorig
seizoen drie keer en won één keer
een speelavond. De finale ging echter tussen William Hunitetu en Marco Cornelisse. Het was voor William zijn vierde finale ooit, maar helaas ging ook deze finale verloren.
Voor Marco was het alweer de derde
speelavond overwinning dit seizoen
en de negenentwintigste keer ooit.
Op de tweede plaats in de ‘ranglijst
aller tijden’ staat Bak met 21 overwinningen. Op de afgelopen speelavond belandde Bak echter, voor de
derde keer op rij, in het tweede niveau. De vorige twee keren haalde Bak telkens de finale, nu strandde hij in de kwartfinale, net als Albert Geleijn, Oscar Gootjes en Davey Monsees. John Kater en Huib
Gootjes bereikten wel de halve finale, maar de finale ging uiteindelijk tussen D’litri Somai en Tom Ke-

ijzer. D’litri en Tom streden niet alleen om de overwinning in de A Verliezerronde, maar ook om de hoogste uitgooi van de avond. Lange tijd
had D’litri de hoogste uitgooi van de
avond met een mooie score van 146.
Tom gooide maar liefst vier ‘honderd
plus’ finishes, waaronder een prachtige 154. Tom won niet alleen deze strijd, maar uiteindelijk ook de finale. De Poel’s Eye had echter ook
een herkansing ronde voor de nummers drie en vier uit de poule. Ilona van Emden, Jarek Sarna, Tim van
de Poel en Hubert Jurka grepen deze kans en bereikten de kwartfinale van het derde niveau. Eric Geleijn
en John Guldemond bereikten knap
de halve finales, maar de finale ging
uiteindelijk tussen Tjitte Miedema en
Rene Kruit. Voor beiden was het niet

Tom Keijzer was goed op dreef bij de Poel’s Eye.

van het seizoen geheel in het teken van sinterklaas. Er wordt vanaf 19.30 uur gekaart in het gebouw
van Ons Tweede Thuis in de Hortensialaan. De zaal gaat open om
19.00 uur voor inschrijving, koffie en

Voetbal zondag

Verdienstelijk gelijk spel
RKDES tegen Haarlem
Kudelstaart – RKDES heeft in
Haarlem een verdienstelijk gelijk
spel behaald. Na een teleurstellende periode met soms bedenkelijk voetbal hebben de Kudelstaarters zich in Haarlem tegen DSS een
goede dienst bewezen. In een aantrekkelijke wedstrijd ontbrak het alleen aan doelpunten. In een spannende wedstrijd was vooral RKDES in de tweede helft de bovenliggende ploeg. Maar vooral DSS
doelman Ruben Blom behoedde de
thuisclub voor een nederlaag. RKDES trainer Hajo Hendriks had een
enkele wijzigingen aangebracht in
zijn team. In de aanvalslinie liet hij
Edwin van Maris in de spits spelen en verhuisde Dani Calmez naar
rechts en maakte Steef Hoogwerff
Kroon de aanvalslinie compleet.
Op het middenveld stond de jeugdige Justin de Haan en verdedigend wisselden Daimian Veltman

als rechter vleugelverdediger met
Lennart Kok, ging op links spelen.
In de eerste helft werd al snel duidelijk dat beide teams snakten naar
een beter resultaat. Beide middenmoters, RKDES met een punt voorsprong net iets beter, zochten naar
hun gebruikelijke vorm. Op het
Haarlemse kunstgras ging de wedstrijd gelijk op en kregen zoal RKDES als DSS nog weinig kansen.
Wel was RKDES in de 25e minuut
dicht bij een voorsprong. Edwin van
Maris nam in een keer na een voorzet van de ijverige Roy Endhoven
de bal in een keer op de schoen,
zijn verwoestende schot werd bekwaam gestopt door DSS doelman
Ruben Blom. Na de rust kwamen
de Kudelstaarters goed terug uit
de kleedkamers en de ploeg nam
meer en meer het initiatief. In de
46e minuut verdiende een vrije trap
van Mark Schut meer, maar ook nu

Voetbalwedstrijd tegen Haaglandia

Zware nederlaag Aalsmeer: 6-0

Baanloop bij AVA Aalsmeer
Aalsmeer - Bij Atletiek Vereniging
Aalsmeer is woensdag 13 november de maandelijkse baanloop gehouden.
De uitslagen bij de heren op de
5 kilometer waren als volgt: Robert Schrauwen 17:29, Corne Timmer 18:05, Frans Woerden 18:25,
Fred Scholte 18:44, Michel Vollebregt 19:09, Lucas Keijzer 19:12,
Dick Beers 19:14, Toon Ligtenberg
19:42, Henny Buijing 19:56, Johan Baas 20:06, David Smith 20:14,
Raymond Witteveen 20:28, Dik van
der Stelt 20:38, Henny Kooyman
21:20, Gerard Albers 21:27, Marco
Fais 21:32, Peter van Wouwe 21:41,
Ron Wijnands 21:41, Mathijs van
der Pol 22:04, Marco van Eijk 22:46,
Sjaak Smit 22:52, Fred den Hartog

23:51, Cock van der Pol 24:34, Anton Schuurman 25:28, Gostav Roorda 25:52, Peter Akerboom 25:56,
Piet de Boer 26:54, Jos Cornelissen
26:54, Henk Lansbergen 29:03 en
Gijs Honing 33:55 minuut.
De dames scoorden op de 5 kilometer de volgende tijden: Mirjam Colijn
22:41, Sonja van Zeelt 23:50, Sharon
Nieuwstadt 28:12 en Laura van Wingerden in 30:25 minuut.
Het was afgelopen woensdag ook
mogelijk om 3 kilometer te hardlopen. Robert van Susteren volbracht
deze afstand in 11:43 minuut, gevolgd door Frans Kraan 13:54, Jara Scholte 19:23 en Gerrit van der
Steeg 22:43. De volgende 3 en 5 kilometer baanloop aan de Sportlaan
43a is op woensdag 11 december.

Aalsmeer - Trainer Anthony Servinus van Aalsmeer stuurde afgelopen zaterdag een sterk verdedigend
elftal tegen Haaglandia het kunstgras op met veel spelers achter de
bal en maar één spits: Giano Bonam, die als hij al een normale bal
aangespeeld kreeg omringd werd
door drie Haaglandia spelers. Het
was voorspelbaar dat in 45 minuten geen enkele kans werd gecreeerd en Haaglandia achterin rustig
de bal kon rondspelen om de volgende aanval op te zetten. Toen na
11 minuten de bal uit een vrije trap
knullig langs Ray Smidt ging, klopte
het concept niet meer: de nul achter
houden en proberen uit één van de
zeer zeldzame aanvallen een doelpunt te maken. Toen na 32 minuten de 2-0 viel uit een verdedigende fout kon men de bui al zien hangen. Na rust werden twee aanvallers ingebracht, Salih Yildiz en Mike
Vos. Toen zij hun veters nog stonden
vast te maken lag na 45 seconden in
de tweede helft de 3-0 al in het netje. Aalsmeer werd bij vlagen weggespeeld. Gelukkig voor Aalsmeer
stokte de doelpuntenmachine bij
zes, want Haaglandia creëerde ve-
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Sintsjoelen bij
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 28 november staat de sjoelavond bij BV
Oostend in het teken van sinterklaas. Vanaf 20.00 uur gaan de stenen rollen in buurthuis ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat. Om
19.30 uur gaat de zaal open voor
koffie of thee. Tijdens de vorige
sjoelavond op 14 november zijn prijzen gewonnen door Jopie de Vries
met 115,9 punten, Wim v/d Merbel met 113,0 punten, Sjaak Bleeker
met 104,9 punten en Annie Verkerk
met 94,7 punten gemiddeld over 15
bakken.

Klaverjassen bij
De Geluksvogels
Kudelstaart – Zin in een gezellige avond klaverjassen? Iedereen is
van harte welkom bij klaverjasclub
De Geluksvogels. Het hele jaar door
op de woensdagavond wordt er gekaart in het Dorpshuis vanaf 20:00
uur. Op 13 november is het klaverjassen gewonnen door Jaap Streefkerk met 5896 punten, Jan Ramp
werd tweede met 5425 punten en
Floor van Engelen derde met 5286
punten. De poedelprijs was deze
week voor Peter v/d Bunt met 3366
punten.

Speelavond bij
BV Oostend

Kaartavond bij Ons Genoegen
Aalsmeer - Na overleg met de vaste deelnemers heeft het bestuur
van Ons Genoegen gemeend om
de vaste speelavond weer op dinsdag te houden. Op dinsdag 26 november staat de vijfde kaartavond

de eerste finale dit seizoen. Tjite won
en verloor al een finale, Rene verloor
een finale. Het was dus de beurt van
Rene om een finale te winnen, en zo
geschiedde. In de B Verliezerronde
lukte het Angelique niet om voor de
tweede keer dit seizoen een finale te
bereiken.
Zij verloor van Johan Breur, die juist
voor de eerste keer ooit een finale
van de Poel’s Eye bereikte. Arnaud
van de Graaf ‘faalde’ in de andere
halve finale jammerlijk tegen Raymond van de Weijden, die nu ook
voor het eerst ooit een finale bereikte. In het debutantenbal bleek Breur
uiteindelijk de sterkste. Op de website www.poelseye is meer informatie te vinden over de dartclub. De
volgende speelavond is morgen,
vrijdag 22 november. Vier nieuwe
ronden, vier nieuwe kansen. De inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost vier euro en de minimum
leeftijd is 15 jaar. De Poel’s Eye heeft
een open deuren beleid, lidmaatschap of van te voren opgeven is
niet nodig. Iedere dartliefhebber is
van harte welkom in het Dorpshuis.

• Nieuwe Meerbode

le kansen die niet benut werden. De
spelers en de trainersstaf zijn hier
overigens niet debet aan zijn. Iedereen doet zijn best, maar hoe je
het ook neerzet, aanvallend of verdedigend, de tegenstanders zijn gewoon een klasse sterker. De komende wedstrijden zullen zij het vooral moeten hebben van incidentele
succesjes om de punten bij elkaar
proberen te schrapen.
Aalsmeer startte met Indy van
Koert als teruggetrokken linkerspits voor de gepasseerde Salih Yildiz en Stefan van der Dussen voor
Peter Neuvel (familieomstandigheden). Het was een onrustig begin met veel fouten aan weerskanten. Toen een vrije trap in de 11e minuut van Karam Boekhari zomaar in
het doel dwarrelde, was het met de
rust achterin al weer gedaan, 1-0.
Aalsmeer kwam er niet meer uit en
toen in de 32e minuut uit een voorzet van Rachid Bouyzouzan spits
Sam van Poorten raak kopte was
de wedstrijd met 2-0 op het scorebord gespeeld. Dat Aalsmeer zich in
45 minuten geen enkele kans creeerde was droevig. Aan Haaglandia kant waren vooral linksbuiten

thee. Iedereen gaat met een prijsje
naar huis! Het klaverjassen tijdens
de vierde speelavond is gewonnen
door Leo Ton met 5249 punten, op
twee Gees Hulshegge met 5171 en
op drie Leni van de Meer met 4990
punten. Bij het rummicuppen behaalde Alie Hoving met 25 punten
de hoogste eer.
was de DSS doelman een sta in de
weg. Verdediger Daimian Veltman
liet zien dat hij een goede voetballer is. Zijn aanvallende impulsen hielpen RKDES om de aanval
te zoeken. Zo ging een schot van
de RKDES-er maar rakelings over.
Ook Justin de Haan begon een lange solo, maar helaas bereikte hij de
aanval niet. Opvallend was vooral
het goede spel van aanvaller Edwin
van Maris. Hij was in deze wedstrijd weer nadrukkelijk aanwezig. Een aantal keer was hij dicht
bij een treffer. DSS mag van geluk
spreken dat doelman Ruben Blom
in vorm was, want RKDES verdiende een voorsprong. Kansen kregen
ook Steef Hoogwerff Kroon en Lennart Kok, maar hun schoten gingen
rakelings over het doel. In de slotfase werd het nog spannend, want
ook DSS probeerde een beter resultaat te forceren. Maar uiteindelijk kende deze wedstrijd geen
winnaar en bleef het 0-0. De Kudelstaarters kunnen met een goed
gevoel terug kijken op deze wedstrijd. Hopelijk is dit niet eenmalig
en kan in de volgende wedstrijd de
opgaande lijn bevestigd worden.
Ad Verburg

André Rumampuk en de doorgeschoven nummer 10 Karam Boukhari de betere spelers. Scheidsrechter Bijl had deze middag een ‘ makkie’ . Met Salih Yildiz en Mike Vos
voor Bart de Jong en Indy van Koert
begon men aan de tweede helft.
Bij de eerste de beste aanval werd
een corner van Haaglandia door
André Rumampak in de rebound
in het dak geknald, 3-0. Haaglandia kon zich uitleven. Als Aalsmeer
aan aanvallen dacht en men verloor de bal dan werd Aalsmeer achterin weggespeeld. Achtereenvolgens slalomde Andre Rumampak
langs verscheidene spelers en keeper, 4-0. Een vrije trap in de 65e minuut van Ivailo Staal maakte 5-0.
Wissel 80e minuut: Mark Ruessink
voor Giano Bonam. Het mocht allemaal niet baten, André Rumampuk
van Haaglandia kreeg in de 77e minuut een publiekswissel. Toen in de
78e minuut Myron Hennep zich zigzaggend door de Aalsmeer achterhoede wurmde en 6-0 aantekende was de koek op. Gelukkig voor
Aalsmeer, komend weekend is
Aalsmeer vrij (inhaal- en bekerwedstrijden). Zaterdag 30 november
speelt Aalsmeer thuis aan de Dreef
tegen Alexandria ‘ 66 uit Rotterdam.
Aanvang 14.30 uur.
Jack van Muijden

Aalsmeer - Op maandag 25 november houdt buurtvereniging
Oostend voor liefhebbers weer een
speelavond in gebouw ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat. De
kaarten worden vanaf 20.00 uur verdeeld. De zaal gaat open om 19.30
uur voor koffie, thee en inschrijving. Het koppelkaarten op 11 november is gewonnen door Henk
en Rinus met 5289 punten, op de
voet gevolgd door het koppel Ed en
Piet Schuit met 5127 punten en op
de derde plaats het koppel Ans en
Maarten met 4959 punten. De poedelprijs was voor Henny en Corry
Wahlen met 3861 punten. Bij het jokeren was Jeffrey te sterk met 477
punten en de poedelprijs ging naar
Leni met 863 punten.

OVAK-soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag 27
november vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. Het
klaverjassen op 13 november is gewonnen door Dirk Tromp met 5009
punten. Op twee Annie Blauwhoff
met 4987 punten en op drie is Dirk
van Dam geëindigd met 4853 punten.

Geertje wint bij
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis.
Klaverjassen en jokeren staan op het
programma, er is ook gelegenheid
voor rummicub en hartenjagen. Op
donderdag 14 november is het klaverjassen gewonnen door Geertje
Koopstra met 5307 punten, op twee
Marry Akse met 5273 punten en als
derde eindigde Huub Bouwmeester
met 5176 punten. Bij het jokeren was
de hoogste eer voor Bets Teunen met
126 punten. Kaartliefhebbers zijn
van harte welkom. Het klaverjassen
en jokeren is van 13.30 tot 16.30 uur.
Voor inlichtingen kan contact opgenomen worden met mevrouw R. Pothuizen via 0297-340776.

Tibor op één
na dartavond
Aalsmeer - Dat Tibor een uitstekende darter blijkt te zijn, is wel te merken tijdens de wekelijkse dartavond
in het Middelpunt op dinsdag. Het
maakt Tibor niet uit wie er tegen hem
dart, hij behaalt ‘gewoon’ de eerste
plaats. Kees de Lange werd tweede
en de derde plaats was voor Ted van
Galen. Iedereen, die zin heeft om te
komen darten, is dinsdagavond vanaf 19.30 uur welkom in het Middelpunt in de Wilhelminastraat. De dartcompetitie begint om 20.00 uur.

