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KORT NIEUWS:

Auto bekrast en 
2 banden lek
Kudelstaart - In de nacht van 
zondag 15 op maandag 16 no-
vember zijn vernielingen ge-
pleegd aan een in de Kamer-
lingh Onnesweg geparkeerde 
auto. Onbekenden hebben die-
pe krassen gemaakt in het rech-
ter voor- en achterportier van de 
Alfa Romeo. Ook zijn twee ban-
den lek gestoken en is schade 
gemaakt aan de velgen. Op de 
parkeerplaats zijn nabij de au-
to bouten van de velgen gevon-
den door de eigenaar. De politie 
doet onderzoek. Er wordt uitge-
gaan van een moedwillige daad.
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Winkelcentrum Amstelplein
0297-567001

www.antennagroep.nluitzenden •  werving & selectie •  payrolling

Het beste personeel op de juiste plekTop vacature: Customer Service Representative Duitsland!

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

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

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

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

Geen vingerwijzing, politiek moet zelf aan de slag!

Rapport Eenhoorn: Werken 
aan goede bestuurscultuur
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 13 
november is het rapport ‘Samen-
werken aan een goede bestuurscul-
tuur’ door maker Bas Eenhoorn ge-
presenteerd. Het onderzoek is op 
verzoek van waarnemend burge-
meester Jeroen Nobel uitgevoerd 
door een externe partij. Hij kreeg 
van de Commissaris van de Ko-
ning in Noord-Holland, Johan Rem-
kes, de opdracht om de huidige be-
stuurscultuur te onderzoeken en 
een traject op te starten om die cul-
tuur en de onderlinge verhoudingen 
te verbeteren. Voor Bas Eenhoorn is 
gekozen om objectiviteit te garan-
deren. Het rapport is, zo benadruk-
te Eenhoorn bij de presentatie, geen 
vingerwijzing. De politiek moet zelf 
aan de slag! Het onderzoek, dat hij 
samen met Sharon Blair-Zuijderhoff 
heeft uitgevoerd, is toekomstgericht 
en geeft enkele handvatten voor te 
nemen vervolgstappen. 

Geen gezamenlijke ambitie
De politiek-bestuurlijke context 
wordt op dit moment gekenmerkt 
door verstoorde persoonlijke ver-
houdingen, onvoldoende bereidheid 
tot samenwerking, binnen en tus-
sen raad en college, en geen hel-
dere een eenduidige gezamenlijke 
ambitie en visie op de samenleving 
in Aalsmeer. Er wordt onvoldoen-
de leiderschap getoond en belang-
rijke spelers laten zich beïnvloeden 
door teleurstelling. Bas Eenhoorn 
heeft gesprekken gehad met alle 
fractievoorzitters en diverse raads-
leden. Ook alle oud-burgemeesters 
zijn gehoord. Fluitend naar de raad 
gaan menig raadslid niet. Het de-
bat gaat veelal niet over de inhoud, 
maar over het proces of over perso-
nen. Belangen, posities, confl icten 
en macht spelen een belangrijke 
rol in de Aalsmeerse politiek. Voorts 
ontbreekt de wil, dan wel de moge-
lijkheden, om diepgaand te refl ecte-
ren op de eigen rol en het eigen ge-
drag in deze context. Het lijkt alsof 
onderlinge verhoudingen en teleur-
stellingen het debat bepalen en niet 
de belangen van de Aalsmeerse sa-
menleving. Er is een omgeving ont-
staan waarin sprake is van wantrou-
wen en onveiligheid en waarin het 

niet langer mogelijk is om construc-
tief met elkaar samen te werken 
aan een gezamenlijke ambitie. Het 
imago van de politiek in Aalsmeer 
lijdt onder dit ‘politieke gedoe’. Het 
vormt niet alleen een risico dat de 
inwoners de politiek niet meer se-
rieus nemen, maar ook omliggen-
de gemeenten hebben bedenkin-
gen over de bestuurbaarheid van 
het ‘kibbelende‘ Aalsmeer. “In deze 
situatie verandering teweegbrengen 
vraagt”, zo schrijft Eenhoorn in het 
rapport, “om de steun van sleutelfi -
guren en stevig leiderschap. Er zijn 
leiders nodig binnen de fracties, de 
raad en het college.”

Meer ruimte voor raad
In Aalsmeer wordt de ingezette rich-
ting sterk bepaald door het colle-
ge. De eigen rol en verantwoorde-
lijkheid van de raad komen onvol-
doende tot hun recht. De raad geeft 
te weinig invulling aan de richting-
gevende rol. In de praktijk bepaalt 
het college de agenda en stelt de 
kaders en toetst dan de raad. Het 
college is te dominant, zou de raad 
meer ruimte moeten geven en de 
raad zou deze ruimte moeten ne-
men. Een heroriëntatie van positie 
wordt dus aangeraden ofwel een 
verandering in de wijze waarop nu 
bestuurd wordt. 

De bevindingen van Bas Eenhoorn 
bevestigen het beeld van burge-
meester Jeroen Nobel over bestuur-
lijk Aalsmeer. “Tekenend voor het 
Aalsmeerse bestuur is dat de dua-
lisering vanaf 2002 maar matig op 
gang is gekomen en niet heeft ge-
leid tot een duidelijke positionering 
en rolverdeling tussen college en de 
raad”, zo schrijft burgemeester No-
bel aan Commissaris Johan Rem-
kes. “Niet de raad, maar het college 
is nog steeds kaderstellend.” 

Herkenning fracties
Zoals Bas Eenhoorn in het rapport 
aangeeft, zijn de coalitie-bespre-
kingen in 2010 en 2014 verder ver-
scherpt. Het heeft geleid tot een 
toenemend onvermogen om duur-
zame en bindende coalities te vor-
men. Het verhindert de raad een ge-

zamenlijke visie voor Aalsmeer te 
ontwikkelen. Het regelmatig wisse-
len van burgemeesters de afgelo-
pen jaren is de bestuurlijke stabi-
liteit ook niet ten goede gekomen. 
De fracties hebben in het over-
leg met Bas Eenhoorn op 6 okto-
ber aangegeven zich te herkennen 
in het rapport, hebben de nood-
zaak dat Aalsmeer anders bestuurd 
moet worden bevestigd en zijn be-
reid mee te werken aan een goede 
bestuurscultuur. Niet alleen als het 
over structuur en inhoud gaat, maar 
ook wat betreft gedrag van indivi-
duen of van het collectief. De eerste 
stappen om de bestuurscultuur en 
de onderlinge verhoudingen te ver-
beteren zijn reeds gezet. Denk hier-
bij aan de goed verlopen raadsver-
gadering waar gedebatteerd werd 
op onderwerpen en het gezamenlijk 
indienen van moties door vier frac-
ties tijdens de behandeling van de 
programmabegroting. 

Wantrouwen wegnemen
Nobel gaat verder met dit traject aan 
de slag en wil met de fracties wer-
ken om te komen tot een duidelij-
ke rolverdeling en positionering van 
raad en college. “We hebben met de 
invoering van het nieuwe vergader-
model al stappen gezet.” Nobel gaat 
verder een werkgroep samenstellen 
met raadsleden en de griffi er. “Ik zie 
het als mijn taak om de juiste ge-
sprekken op gang te brengen om 
zo veiligheid te creëren en het wan-
trouwen weg te nemen. Dan kunnen 
we gaan werken aan herstel van ver-
trouwen. Een voorwaarde om te ko-
men tot een bestuurscultuur waarin 
mensen bereid zijn constructief sa-
men te werken en een gezamenlij-
ke visie te verwezenlijken. Aalsmeer 
is een bloeiende gemeenschap die 
het verdient om adequaat te worden 
bestuurd”, aldus burgemeester No-
bel. En zo is het! Het komt goed, al-
le bereidheid is er. Aalsmeer wil tot 
slot niet onder leiding van Amstel-
veen komen te staan... In het rijtje 
van Bloemendaal (onbestuurbaar) 
staat Aalsmeer vooralsnog niet. “Er 
is alle ruimte dat dit niet gebeurt. 
Het is aan de politiek zelf”, besloot 
Bas Eenhoorn zijn presentatie.

Vanaf aanstaande maandag weer open
Autobedrijf Baarse gaat door!
Aalsmeer - Met het tragische onge-
val van garagehouder Johan Baarse 
vorige week maandag 9 november 
is Aalsmeer opnieuw in treurnis ge-
huld. Weer verlies van een geliefde 
inwoner. De vele advertenties vori-
ge week voor de 52-jarige inwoner 
gaven dit wel weer. Totale verbijste-
ring, zo onverwacht, een ongelofe-
lijke leegte, niet te bevatten. “Jij ge-
noot van snelheid, maar wij zullen 
jou niet zo snel vergeten.” En: “Zijn 
passie is zijn noodlot geworden.” 
Zijn passie voor snelle auto’s en zijn 
passie voor zijn bedrijf in exclusie-
ve auto’s. Deze passie hebben zijn 
vrouw Heleen en zoon Roy doen be-
sluiten om het werk van Johan voort 
te zetten. Afgelopen zaterdag 14 en 

zondag 15 november kon in het be-
drijf aan de Oosteinderweg 222 af-
scheid genomen worden en giste-
ren, woensdag 18 november, vond 
hier ook de afscheidsdienst en het 
informele samenzijn na de begrafe-
nis plaats. 
Het medeleven was intens en heeft 
kracht gegeven. Want, vanaf aan-
staande maandag 23 november 
wordt de draad, hoe verdrietig ook, 
weer opgepakt. “We gaan als team 
door”, vertelt Heleen. “Ik, Roy en Jan 
van de werkplaats. We gaan onze 
schouders er onder zetten, voor Jo-
han en voor het voortbestaan van 
ons familiebedrijf.” Het team hoopt 
haar (nieuwe) klanten vanaf begin 
volgende week te mogen begroeten. 

Geen rondje meer door de wijk

Wijkagent Erik geveld en 
kaartjes voor Frans Engel
Aalsmeer - Woensdag 18 novem-
ber was wijkagent Erik van den Brun 
van plan weer een ronde door zijn 
wijk te gaan maken. Op facebook 
nodigde hij bewoners van het Cen-
trum uit om mee te fi etsen. Maar 
helaas, de ronde kon niet doorgaan. 
Erik heeft een ongelukje in huis ge-
had. Een blok hout heeft hem geveld, 
hechtingen in zijn wenkbrauw en 
rondom zijn oog dik en blauw. Bu-
reauwerk de komende dagen voor 
deze fi etsende wijkagent, die graag 
met iedereen een praatje maakt en 
zich op de hoogte laat houden voor 
(persoonlijke) veiligheid in de wijk. 

De persoonlijke benadering bracht 
hem ook bij Frans Engel. In het Dorp 
en in Zuid bij velen bekend. Altijd op 
de fi ets, met harde stem gedag zeg-
gen en onder andere een (luid en 
duidelijk) praatje maken met beken-
den in de supermarkt. Maar het gaat 
niet goed met Frans. Hij is ‘helemaal 
verkankerd van binnen’, zoals hij zelf 
zegt. Onlangs heeft hij nog zijn ei-
gen gedenksteen mogen onthul-
len op het Molenplein. Hij wilde hier 
bij zijn en dit niet na zijn dood la-
ten plaatsvinden. Een mooie herin-
nering waar Frans trots op is. Of hij 
de steen nog een keer kan gaan be-

kijken, is de vraag. Frans gaat hard 
achteruit. Hij eet niet meer en drinkt 
nauwelijks. Waar hij heel blij van 
wordt, zijn kaarten. Vandaar de op-
roep van de wijkagent op facebook 
en nu in de krant. Stuur een kaart 
naar Frans Engel. Iedere kaart wordt 
hartelijk en met een grote glimlach 
in ontvangst genomen én regelma-
tig bekeken. Een kaart met Sint en 
Piet zal hem zeker bekoren. Frans is 
‘gek’ op dit kinderfeest. Frans Engel 
woont in de Begoniastraat 26, 1431 
TD Aalsmeer.

Operatie voet
Wijkagent Erik van den Brun pro-
beert regelmatig een bezoek te 
brengen aan Frans, maar dit zal bin-
nenkort een tijdje niet gaan. Erik 
moet geopereerd worden. Komende 
vrijdag 20 november wordt hij op-
genomen voor een zware voetope-
ratie, gevolgd door zes weken gips 

en een revalidatieperiode. Zodra het 
weer enigszins kan, gaat hij vanuit 
huis werken. Maar op de fi ets zullen 
inwoners van het Centrum Erik zo’n 
twee maanden niet zien. 

Huiskamer bezoeken
De ‘huiskamer bezoeken’ van de 
politie blijven overigens wel ge-
handhaafd. Wie met een groep 
buurtjes informatie wil over veilig-
heid in en rond het huis en in de 
wijk kan een bijeenkomst thuis be-

leggen en buren en buurtgenoten 
uitnodigen langs te komen. Gezel-
lig en informatief! 

Natuurlijk wel eerst de politie bellen 
en hiervoor een datum vastleggen. 
De ‘huiskamer bezoeken’ worden in 
Aalsmeer verzorgd door Mark van 
der Meij te bereiken via 0900-8844. 
Mark gaan inwoners van het Cen-
trum regelmatig op de fi ets zien. Hij 
vervangt wijkagent Erik tijdens zijn 
afwezigheid. 

Veel schade na 
inbraak bedrijf

Aalsmeer - Om middernacht is op 
zaterdag 14 november ingebroken 
in een bedrijvencomplex op de hoek 
Hornweg met de Zwarteweg. Via een 

raam hebben dieven zich toegang 
tot het pand verschaft. Er zijn twee 
ramen vernield aan de buitenzijde. In 
het pand zijn eveneens twee ramen 
kapot gemaakt. Er zijn twee kantoren 
doorzocht en hierbij is fl inke schade 
gemaakt. Nog niet bekend is wat de 
dieven gestolen hebben. 
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Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
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aanlever@meerbode.nl
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Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
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redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

128e jaargang

oplAgE: 17.500

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

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

www.mEErboDE.nl
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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 Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

HulpDienst
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer 
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur 
elke werkdag van 8.30-9.30 
u, en op afspraak, tel. 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur di., do., 
vr. 10.00-11.00 u., tel. 344094. 
www.vitawelzijnenadvies.nl
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl
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Collectanten welkom
Start collecteweek MS
Aalsmeer - Op maandag 23 no-
vember gaat de MS Collecteweek 
van start. Het is een hele uitdaging 
voor de collectanten om in dit jaar-
getijde, waarin het vroeg donker is 
en het flink kan regenen, langs de 
deuren te gaan. Elke MS-collectant 
kan zich legitimeren. Het Nationaal 
MS Fonds is te herkennen aan het 
oranje vlinderlogo. Wie de collec-
tant mist, kan uiteraard ook een gift 
overmaken op giro 5057. Het Natio-

naal MS Fonds strijdt voor een beter 
leven met MS. Het opgehaalde col-
lectegeld wordt besteed aan (dier-
proefvrij) onderzoek voor een be-
ter leven nu en een toekomst zon-
der MS, begeleiding en voorlichting. 
Meer informatie? Kijk op www.na-
tionaalmsfonds.nl. Ook kunt u zich 
nog steeds aanmelden als collec-
tant. Neem contact op met het Nati-
onaal MS Fonds via 010-5919839 of 
info@nationaalmsfonds.nl

In ziekenhuis Amstelland
Voorlichting ‘Geheimen 
van ouderengeneeskunde’
Amstelland - Ouderengenees-
kunde staat in een groeiende be-
langstelling. Mensen willen vaak 
zo lang mogelijk en zo goed mo-
gelijk kunnen leven. Waarom wor-
den we steeds ouder, waarom ver-
ouderen we en wat kunnen we er 
tegen doen? Internist Ouderenge-
neeskunde dr. Marijke Trappenburg 
zal ingaan op de geheimen van de 
ouderengeneeskunde. Natuurlijk zal 
zij ook ingaan op het vakgebied Ou-
derengeneeskunde. Wat voor soort 
patiënten komen bij haar in het Be-
handelcentrum en waarom? Wat 
wordt daar onderzocht en wat voor 
behandeling zou daar uit voort kun-
nen vloeien. Daarnaast zal Marie-
ke van der Meer, neuroloog in Zie-

kenhuis Amstelland, haar aanvul-
len en ingaan op de meest voorko-
mende neurologische ziektebeelden 
die zij doorverwezen krijgt vanuit de 
Ouderengeneeskunde. Tijdens de-
ze avond is er uitgebreid gelegen-
heid vragen te stellen. Voor vragen 
van persoonlijke aard en voor priva-
cygevoelige vragen, worden men-
sen verwezen naar hun huisarts of 
specialist. De Stichting Vrienden van 
Ziekenhuis Amstelland organiseert 
deze voorlichtingsavond voor leden 
en belangstellengen. De datum is 
donderdag 26 november, aanvang 
om 19.30 uur in Ziekenhuis Amstel-
land, Laan van de Helende Mees-
ters 8 in Amstelveen. De zaal is open 
vanaf 19.00 uur. De entree is gratis.

Zin-Inn zondag bij DGA
Aalsmeer - Op 22 november is er 
weer een gezellig samenzijn bij de 
DGA. De Zin-Inn Zondag is een 
open programma voor mensen in de 
middengroep van 25 tot ongeveer 
55 jaar. Voor gezinnen, jongeren, al-
leenstaanden, stellen, iedereen is 
welkom. De Zin-Inn Zondag is een 
manier om elkaar op een ontspan-
nen manier te ontmoeten en samen 
te eten. Deze keer wordt gesproken 
over ontwikkeling. Parallel is er een 
kinderprogramma. Om 12.15 gaan 
de deuren open en wordt begon-
nen met het dekken van de tafel. 
Om 12.30 uur begint de lunch, hier 
is ruimte om op een luchtige manier 
met elkaar samen te zijn. Om 13.00 
uur begint het programma. 
De kinderen gaan met de jeugd-
werker aan de slag, de volwassenen 
gaan met elkaar in gesprek. Dit ge-
sprek verschilt per keer, soms zal er 
een opdracht aan vast zitten, soms 

een klein spel, andere keer ge-
woon een conversatie. Hier wordt 
gestreefd naar een samenzijn dat 
meer diepgang biedt, dat uitdaagt, 
verbaast en aan het denken zet. De 
Zin-Inn Zondag is bij de Doops-
gezinde Gemeente in de Zijdstraat 
55. Voor meer informatie kan een 
mail gestuurd worden naar zininn@
dgaalsmeer.nl.

Pepernoten delen 
Kom zondag 22 november peper-
noten bakken! Voor kinderen leuk 
om met elkaar aan de slag te gaan. 
In het kader van de Sinterklaasge-
dachte wordt voor ieder kind twee 
zakjes pepernoten gebakken, een 
voor henzelf en een om weg te ge-
ven. Deze activiteit is voor kinde-
ren in de leeftijd van 4 tot 12 jaar en 
vindt van 13.00 tot 15.30 uur plaats 
in de Bindingzaal van de DGA. Meer 
Opgeven: graciella@dgaalsmeer.nl

Quilten en koffie 
in de Oost-Inn

Aalsmeer - Quilten in OOST-INN
Op woensdag 25 november Oost-
Inn is er van 9.30 tot 11.30 uur in-
loop en ontmoeting in de Oost-
Inn in de Mikado aan de Cathari-
na Amalialaan 66. En het is weer tijd 
om te quilten. Samen met naald en 
draad mooie dingen creëren in een 
gezellige setting. Voor inlichtingen: 
0297-325636, 0297-321636 of kijk 
op oosterkerk-aalsmeer.nl.

Oud papier op 
tweede vrijdag

Kudelstaart - In de maanden de-
cember en januari wordt in Ku-
delstaart het oude papier niet op-
gehaald op de eerste vrijdag, maar 
op de tweede vrijdagavond van de 
maand. Leden van de Supporters 
Vereniging komen langs op 12 de-
cember en 8 januari.

‘Help Paulien’ 
op Wintermarkt

Aalsmeer - Zaterdag 21 november 
heeft de stichting ‘Help Paulien Hel-
pen’ een stand op de Wintermarkt in 
Zorgcentrum Aelsmeer aan het Mo-
lenpad. Naast sieraden en kaarten 
heeft de stichting dit jaar ook leuke 
glaasjes met vetplantjes in de ver-
koop. Ook is er een mogelijkheid om 
een Kerststukje te bestellen welke 
rond 13 december zal worden be-
zorgd. Een voorbeeld van het Kerst-
stukje zal in de stand staan, zodat u 
direct kunt zien wat u besteld. Na-
tuurlijk kunt u ook per e-mail be-
stellen. Ga hiervoor naar de web-
site www.helppaulienhelpen.nl. De 
volledige opbrengst zal worden be-
steed voor de aanschaf van zonne-
panelen voor het kindertehuis ‘Pilar 
de Esperanza’ in Mexico. 

Spreker van Open Doors bij 
Levend Evangelie Gemeente
Aalsmeerderbrug - Op zondag 22 
november zal tijdens de kerkdienst 
van de Levend Evangelie Gemeen-
te een spreker van Open Doors 
aanwezig zijn om meer te vertellen 
over de vervolgde kerk wereldwijd. 
Een bijbel in de kast hebben staan, 
openlijk over je geloof kunnen pra-
ten; het lijken heel vanzelfspreken-
de dingen. Maar in Noord-Korea 
kan alleen het bezit van een bijbel er 
al toe leiden dat je met je hele gezin 
in een concentratiekamp wordt op-
gesloten. In Iran en andere moslim-
landen kunnen christenen vaak al-
leen maar in kleine groepen samen-
komen in het geheim. De spreker 
vertelt tijdens de dienst wat chris-
tenvervolging inhoudt en in welke 
landen christenen niet vrij hun ge-

loof kunnen belijden. Aan de hand 
van de Bijbel en naar aanleiding 
van eigen ontmoetingen met ver-
volgde christenen geeft de spreker 
weer wat christenen in de ‘vrije we-
reld’ kunnen leren van de Vervolg-
de Kerk. Open Doors is een inter-
kerkelijke organisatie die sinds 1955 
vervolgde christenen steunt. Open 
Doors brengt bijbels, geeft training 
en praktische hulp aan christenen 
in zo’n vijftig landen. Meer informa-
tie is te vinden op www.opendoors.
nl. De kerkdienst wordt gehouden in 
de Levend Evangelie Gemeente aan 
de Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug 
en begint om 10.00 uur. Iedere be-
langstellende is van harte welkom 
deze dienst bij te komen wonen. 
Meer info: www.leg.nl.

Praat en daad voor Heart 
for Children in Oeganda
Aalsmeer - Op zondagmiddag 29 
november van 15.00 tot 19.00 uur 
wordt ten behoeve van de Stichting 
Heart for Children een gezellige bij-
eenkomst georganiseerd onder het 
genot van een hapje en een drank-
je in de tropische kas van de familie 
v.d. Does aan de Noorddammerweg 
87, grens Aalsmeer en Amstelveen. 
Er zijn diverse gezelschapsspelen 
voor jong en oud. Speciale aan-
dacht is er voor (klein)-kinderen tot 
12 jaar. Er wordt een geweldige lote-
rij gehouden met als hoofdprijs een 
lang weekend Texel in een vakantie-
huis voor 4 personen en 2 kinderen. 
Er is live muziek, verzorgd door een 
troubadour. De opbrengst van deze 
middag is voor de aanschaf van een 
keukeninterieur voor het weeshuis 

in Oeganda. Kijk voor meer informa-
tie op de website: www.heart4child-
ren.org. Er is reeds een aanvraag 
gedaan aan de O.S.A. voor onder-
steuning van dit project. Zij draat de 
stichting ook zeker een warm hart 
toe. Kaarten à 10 euro per stuk (te-
vens lot) zijn verkrijgbaar bij Joop de 
Vries via 06-53647782. Kinderen tot 
12 jaar gratis entree.

Aalsmeer - Vanaf deze week 
voert het Oranje Fonds drie we-
ken lang campagne om samen 
met 31 Noord-Hollandse maatje-
sinitiatieven veel nieuwe vrijwilli-
gers te vinden. Samen zoeken zij 
naar mensen die als maatje, men-
tor of coach graag iets voor ie-
mand willen betekenen. Uit on-
derzoek blijkt dat 8 procent van de 
Nederlanders, ruim 1 miljoen men-
sen, een maatje zou willen hebben. 
Er zijn dus veel vrijwilligers nodig. 
Dat komt goed uit, want 1 op de 5 
Nederlanders zou best een maatje 
voor iemand willen zijn. Mensen 
kunnen elkaar vinden via maatjes-
projecten in hun buurt op www.ik-
wordmaatje.nl. Maatjes zijn vrijwil-
ligers die iemand gedurende lan-
gere tijd een steuntje in de rug 
bieden. Dat kan zijn om diegene 
te helpen bij het leren van nieu-
we vaardigheden, het opdoen van 
nieuwe kennis of door het bieden 

van sociaal contact. In Noord-Hol-
land zoeken organisaties aller-
lei soorten maatjes: bijvoorbeeld 
mensen die graag op pad gaan 
met iemand met een beperking uit 
Haarlem, seniorenmaatjes in Am-
sterdam en taalmaatjes in Alk-
maar. Sinds 2006 zet het Oran-
je Fonds zich extra in voor de ve-
le maatjes-, mentor- en coachpro-
jecten in het land. Ronald van der 
Giessen, directeur Oranje Fonds, 
vertelt: “Er zijn ontzettend veel ver-
schillende soorten maatjesinitia-
tieven. Die diversiteit maakt dat er 
altijd iets is dat past bij wat iemand 
goed kan en leuk vindt om te doen. 
Of je nu houdt van hardlopen, er 
liever op uit gaan met iemand die 
veel thuis zit of juist goed bent in 
orde scheppen in administratieve 
zaken. Met zijn allen kunnen we 
echt het verschil maken. Geïnte-
resseerden vinden op de website 
een project dat bij hen past.”

Oranje Fonds zoekt maatjes

Bingo-sjoelen in 
Het Middelpunt

Aalsmeer - Op donderdag 26 no-
vember organiseert buurtvereni-
ging Oostend weer een sjoelavond. 
Sinterklaas wordt gevierd en op het 
programma staat bingo-sjoelen. 
Wie zin heeft in een gezellige avond 
is welkom in Het Middelpunt in de 
Wilhelminastraat. Het buurthuis 
gaat om 19.30 uur open voor in-
schrijving en het bingo-sjoelen start 
om 20.00 uur. Afgelopen donder-
dag 12 november is ook gesjoeld. 
Prijzen zijn uitgereikt aan Jopie de 
Vries met 117,5 punten, Siem Kooy 
met 113,3 punten, Wim v/d Merbel 
met 110,3 punten en Jan de Nooij 
met 104,5 punten.

Vogelbeurs in De Baccara
Aalsmeer - De Vogelbeurs in 
Aalsmeer is uitgebreid en in de gro-
tere ruimte kunnen nu nog meer vo-
gelliefhebbers hun assortiment aan 
vogels en benodigdheden tonen. De 
grote vogelbeurs wordt georgani-
seerd door Vogelvereniging Aalsmeer 
en Omstreken op zondag 22 novem-
ber in zaal De Baccara in de Bac-
carastraat 1 van 10.00 tot 12.30 uur. 
De vogelvrienden van Aalsmeer be-
zitten het keurmerk van de Neder-
landse bond van vogelliefhebbers, 
voor het diervriendelijk behandelen 
van haar vogels met in acht neming 
van de milieueisen die tot heden van 
kracht zijn. Een hele eer om dit keur-

merk van diervriendelijkheid te mo-
gen voeren. Iedere vogelliefhebber is 
welkom om vogels te kopen, te ver-
kopen, te ruilen of rond te kijken en 
vragen te stellen over vogels, voedsel 
en huisvesting. De entree bedraagt 1 
euro voor iedereen die komt kijken 
of kopen. Tevens maken bezoekers 
kans op een leuke attentie met hun 
entree bewijs. Verkoop van uw ei-
gen vogels is gratis, zowel voor leden 
als bezoekers. Aanwezig zijn diver-
se soorten vogels, zoals tropische vo-
gels, kanaries en kromsnavels en te-
vens diverse soorten zaden en zaad-
mengsels en vogelkooien. Voor in-
lichtingen: 06-10666878.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zon-
dag diensten om 10u. met ds. J. 
Trommel en 16.30u. met ds. S.J. 
Maliepaard uit Barneveld.

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

Woord-communievering met N. 
Kuiper. Zondag 9.30u. in Kar-
melkerk eucharistieviering met 
Samuel of Henry m.m.v. Kar-
melkoor. Om 14u. Poolse dienst 
met Krzysztof. 

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

Zondag 10u. gedachtenisdienst 
met ds. J. Vrijhof.

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

Zondag 10u. dienst met ds. J. 
van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag 11u. dienst o.l.v. paro-

chianen m.m.v. dames- en he-
renkoor.

Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijk-

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

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98. 
Maandag 23 november om 20u. 
met Paulien Vervoorn.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

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

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

de Knijff. 
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Zondag dienst om 10u. Spreker: 

Gordon van Veelen. Babyoppas 
en kinderwerk aanwezig.

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

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

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 

met ds. Liesbet Geijlvoet. Col-
lecte: Geweldloos samenleven. 
Opvang 0-4 jaar via oppas@
dgaalsmeer.nl. 

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

16.30u. 
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 

Zondag 10u. dienst met ds. T.H.P. 
Prins. Ook Heilige Boontjes.

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

W.H.B. ten Voorde uit Almere. 
Organist: W. Spaargaren.

- Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag om 10u. dienst 
met ds. Z. de Graaf uit Katwijk. 
Organist: H, van Noord.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst met 
dovenvertolking en vertaling in 
Engels. Spreker: Robert Asseri-
an. Babyoppas en aparte bijeen-
komsten voor kinderen. 

Zondag 
22 november 









- Seringenstraat 14, 1431BJ (Z-2015/060887), het oprich-
ten van een dakopbouw (ontvangen 10 november 2015);

- Touwslagerlaan 33, 1431DE (Z-2015/051916), Het wijzi-
gingen van de beschoeiing tbv aanleg ligplaats (verzonden 
12 november 2015):

- Touwslagerlaan 43, 1431DE (Z-2015/051871), Het wijzi-
gen van de beschoeiing tbv het aanleggen van een lig-
plaats (verzonden 12 november 2015);

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Hadleystraat 1-3 (Z-2015/061657), Melding brandveilig 

gebruik m.b.t. het huisvesten van arbeidsmigranten (ont-
vangen 12 november 2015);

- Herenweg 23 (Z-2015/060857), het verwijderen van as-
besthoudende materialen (ontvangen 10 november 2015);

- Legmeerdijk 269 (Z-2015/061625), Melding brandveilig 
gebruik m.b.t. het huisvesten van arbeidsmigranten (ont-
vangen 12 november 2015);

- Machineweg 33a-35 (Z-2015/061653), Melding brandvei-
lig gebruik m.b.t. het huisvesten van arbeidsmigranten 
(ontvangen 12 november 2015);

- Ophelialaan 94 a (Z-2015/061702), Melding brandveilig 
gebruik m.b.t. het huisvesten van arbeidsmigranten (ont-
vangen 12 november 2015);

- Stommeerweg 72a, 1431EX (Z-2015/060196), het melden 
van brandveilig gebruik t.b.v. Bar Bistro (ontvangen 05 
oktober 2015).

Verleende omgeVingsVergunningen, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Aalsmeerderweg 497, 1432ED (Z-2015/023237), het ver-

bouwen van een tankstation met carwash (verzonden 29 
november 2015);

- Kudelstaartseweg 92, 1433GL *Z-2015/056887), het voe-
ren van detailhandel en reparaties van fietsen (verzonden 
29 oktober 2015);

- Molenpad 2, 1431BZ (Z-2015/058528), het gewijzigd uit-
voeren van de droogloop (verzonden 10 november 2015);

- Stuurboordstraat 17, 1433SE (Z-2015/056869), het plaat-
sen van een dakkapel aan de achterzijde (verzonden 10 
november 2015;

- Snoekbaarsstraat 140, 1432PG (Z-2015/055911), het 
plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 
(verzonden 13 november 2015).

ontwerp omgeVingsVergunning Voor de 
Verandering Van de inrichting aan de 
mr. Jac takkade 21 te aalsmeer
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht bekend, dat met ingang van 20 november 
2015 t/m 4 januari 2015 voor een ieder ter inzage ligt de 
“ontwerp omgevingsvergunning verandering van de inrichting 
aan de Mr. Jac Takkade 21 te Aalsmeer” met de daarop betrek-
king hebbende stukken. 

doelstelling
De omgevingsvergunning is aangevraagd ten behoeve van een 
verandering binnen een inrichting voor een pensionstalling 
voor paarden en een veehouderij. De verandering heeft be-
trekking op de opslag en gebruik van bestrijdingsmiddelen, 
brandbare vloeistoffen en gasflessen.

inzien ontwerp omgevingsvergunning 
De ontwerp omgevingsvergunning ligt met de bijbehorende 
stukken met ingang 20 november 2015 t/m 4 januari 2015 
voor een ieder ter inzage:

indienen zienswijze
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een 
ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mon-
delinge zienswijze naar voren te brengen. U kunt er ook voor 
kiezen uw zienswijze digitaal in te dienen via de gemeentelij-
ke website door op de hiervoor genoemde webpagina de optie 
‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties worden gericht aan 
Burgermeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aals-
meer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbeschikking’ 
“Mr. Jac Takkade 21”. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met het 
algemene tel. 0297-387575.

officiële mededelingen
19 november 2015

Bekendmakingen snel en makkeliJk te Vinden op 
www.oVerheid.nl

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

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

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

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

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

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

Vanaf 1 oktoBer 2015 is de dienstVerlening 
BiJ de Balie Bouwen & Vergunningen en Balie 
BedriJVen gewiJzigd. 

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

archief;
-  algemene informatie over bouwprojecten en bestem-

mingsplannen; 
-  dossiers die ter inzage liggen.

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

agenda Voor de Vergadering Van het informatief 
oVerleg op donderdag 19 noVemBer 2015

raadskelder (kamer 020)
20.00 uur Toelichting handreiking LIB

raadskelder 
20.30 uur Toelichting Ontwikkelvisie Dorpshaven Noord 
  onderdeel “Brieven”

raadskelder 
21.00 uur Toelichting op brief van 21 september 2015 van 
  Staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en 
  Sport over de uitvoering Jeugdwet en Wmo 2015

meldingsplicht Voor eVenementen 2016 
(> 2000 aanwezige personen op piekmoment 
en/of risicoVolle* eVenementen)

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

let op: een evenement dat is aangemeld op een bepaalde 
datum of data, mag in beginsel niet meer wijzigen. Een eve-
nement kan pas definitief plaatsvinden als daarvoor naast de 
aanmelding ook een vergunning is aangevraagd en afgegeven 
door de gemeente Aalsmeer. 

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

ment
- Aanwezigheid van het aantal personen gedurende de ge-

hele dag

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

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

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

Vaststellen Beleidsregel Briefadres 
(z-2015/049426, d-2015/239301)

Voor het verkrijgen van een briefadres in de basisregistra-
tie personen (BRP) heeft de gemeente Aalsmeer beleid vast-
gesteld. Hierin staat vermeld onder welke voorwaarden een 
briefadres verkregen kan worden en voor welke termijn een 
dergelijk adres kan gelden.

Vaststellen Beleidsregel migratie 
(z-2015/054043, d-2015/260721)

Het uitvoeren van de bepalingen in de wet basisregistratie 

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

openingstiJden Balie Burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden 
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch be-
reikbaar van 08.30-17.00 uur.

openingstiJden Balie Bouwen & Vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl

Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297-
387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook 
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

wiJkinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informa-
tie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder 
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de 
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.

gemeente-info op weBsite
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens 
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de 
afgelopen maanden raadplegen.

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

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

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

oVerige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

serViceliJn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of mel-
dingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkda-
gen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet 
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien 
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw 
klacht of melding is opgelost.

serVicepunt Beheer en uitVoering 
proVincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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

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

meer info
Volg ons op Facebook en Twitter.

personen (BRP) die gaan over migratie, worden door de be-
leidsregels in Aalsmeer nader ingevuld. 

kennisgeVing oVereenkomst tot kostenVerhaal 
– kudelstaartseweg 60 te kudelstaart/aalsmeer 
(z-2014/044773)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke orde-
ning en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening be-
kend dat met betrekking tot het kadastrale perceel gemeente 
Aalsmeer, sectie D, nummer 2141 (geheel) en 1754 en 4319 
gedeeltelijk, ter grootte van 4.562 m2 een overeenkomst tot 
kostenverhaal tot stand gekomen met M.J. de Nijs Project I 
B.V. Het perceel is gelegen aan de Kudelstaartseweg 60 te Ku-
delstaart/Aalsmeer. De gemeente is, onder in de overeenkomst 
genoemde voorwaarden, bereid medewerking te verlenen tot 
het verlenen van de omgevingsvergunning voor ca. 7 wonin-
gen met bijbehorende openbare voorzieningen, waaronder 2 
parkeerplaatsen per woning op maaiveld. Een zakelijke be-
schrijving van de overeenkomst ligt vanaf heden ter inzage bij 
de publieksbalie in het Raadhuis, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer. 

ontwerp-omgeVingsVergunning in afwiJking 
Van het Bestemmingsplan “uiterweg-plasoeVers 
2005 e.o.” en het Bestemmingsplan “woonarken”, 
uiterweg 417c ws 2

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht bekend, dat zij voornemens zijn met 
toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3o van die wet 
omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten bou-
wen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening op 
het adres Uiterweg 417c ws 2 ten behoeve van de bouw van 
een recreatiewoning. De ontwerpomgevingsvergunning met 
bijbehorende stukken ligt met ingang van vrijdag 20 novem-
ber 2015 t/m donderdag 31 december 2015 ter inzage. 

doelstelling
Een gedeelte van de projectlocatie gelegen is in het bestem-
mingsplan ‘Uiterweg Plasoevers 2005’, en heeft hierin de be-
stemming ‘Natuur” met een aanduiding voor een recreatiewo-
ning. Op grond van artikel 25 van het bestemmingsplan zijn 
de gronden bestemd voor natuur en landschap en is daar waar 
aangegeven op de plankaart een recreatiewoning met een op-
pervlakte van 30 m2 toegestaan. De geprojecteerde recreatie-
woning is hiermee in strijd vanwege een grotere oppervlakte. 
Het andere gedeelte van de projectlocatie is gelegen in het 
bestemmingsplan “Woonarken” en heeft hierin de bestem-
ming “Water-Verblijfsrecreatie”. Op grond van artikel 5 van het 
bestemmingsplan is hier een woonark voor niet-permanente 
bewoning toegestaan met een afmeting (lxbxh) van 15x5x3 
meter. De geprojecteerde recreatiewoning is hiermee in strijd. 
Nu het project in strijd is met de gebruiks- en bouwvoorschrif-
ten van de geldende bestemmingen en er geen binnenplanse 
vrijstellingsmogelijkheden zijn en het project tevens niet valt 
onder de zogenoemde ‘kruimelgevallenregeling’ als bedoeld in 
artikel 4 van Bijlage II van het Bor, kan het plan alleen wor-
den gerealiseerd met toepassing van de buitenplanse afwij-
king ex artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o Wabo, mits voorzien 
van een goede ruimtelijke onderbouwing. Hierin is voorzien.

inzien ontwerp-omgevingsvergunning 
De ontwerp-omgevingsvergunning ligt met de bijbehorende 
stukken, waaronder de ruimtelijke onderbouwing, met ingang 
van vrijdag 20 november 2015 t/m donderdag 31 december 
2015 voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB09xW-
OW01, en

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

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

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

indienen zienswijze
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een 
ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mon-
delinge zienswijze naar voren te brengen. U kunt er ook voor 
kiezen uw zienswijze digitaal in te dienen via de gemeentelij-
ke website door op de hiervoor genoemde webpagina de optie 
‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties worden gericht aan 
Burgermeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aals-
meer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbeschikking 
“Uiterweg 417c ws 2”. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met het 
algemene tel. 0297-387575.

wet algemene Bepalingen omgeVingsrecht 

aanVragen omgeVingsVergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij 
de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Re-
ageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Fuutlaan 28,1431VP (Z-2015/061369), het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorgevel en vervangen gevelplaten 
(ontvangen 11 november 2015);

- Ten hoogte van Hornweg en Legmeerdijk, (Z-2015/060487), 
het tijdelijk aanleggen van een bouwweg met inrit (ont-
vangen 04 november 2015);

- Mijnsherenweg 24 D 1, 1433AS (Z-2015/060534), het 
plaatsen van een roldeur tussen productiehallen (ontvan-
gen 09 oktober 2015);

- Oosteinderweg nabij de Verlengde Lijnbaan (Z-
2015/060408), het renoveren van de landhoofden, brug-
dek en remmingwerken van de Weduwe P-brug (ontvangen 
06 november 2015);

- Van Cleeffkade ten hoogte van 15 (Z-2015/059806), het 
plaatsen van een te huur bord (ontvangen 04 november 
2015);

- Oosteinderweg 515, 1432BK (Z-2015/058965), het vergro-
ten van de woning (ontvangen 30 oktober 2015);

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Vervolg op volgende blz.

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



“Wij doen en denken in liefde”
Stichting Fedeli is er voor 
alleenstaanden
Aalsmeer - “Fedeli is een anagram 
van het woord liefde, de tegenhan-
ger van angst. Wij willen dat men-
sen meer vertrouwen gaan krijgen 
en respect. Eigenlijk zeer actueel.” 
Debby Albers, de oprichtster van 
stichting Fedeli zit samen met Vickie 
van Zijverden-Bartlett aan de tafel 
waar het allemaal gebeurt. Dit leg-
gen zij graag uit. Debby: “Ik ben al 
jaren alleenstaand en waar ik voor-
al tegenaan liep is het alleen eten. 
Daarom ben ik drie jaar geleden, 
in de week van eenzaamheid, de 
‘Langste eettafel’ gaan organiseren 
om mensen bij elkaar te brengen 
en gezamenlijk deel te nemen. Een 
mens moet toch eten. Eten verbindt 
en aan tafel ontstaan de mooiste 
gesprekken en worden de beste 
beslissingen genomen. Dat gebeurt 
ook in de zakelijke wereld. Aan tafel 
wordt alles laagdrempeliger.” Vickie 
is tevens alleenstaand en betrok-
ken bij de stichting vanaf het eerste 
moment: “De Langste eettafel heeft 
twee keer in het gemeentehuis 
plaatsgevonden, maar is sinds be-
gin van dit jaar verplaatst naar de-
ze grote eetkeuken van Debby. Met 
een maximum van tien personen 
maar wel iedere maand. We hebben 
daarnaast drie keer de straatkoffie 
georganiseerd in het centrum, maar 
alle keren zijn we natgeregend, dus 
ook de ‘Babbelkoffie’ is nu hier.” “Ie-
dereen is op zoek naar een beet-
je aandacht.” vervolgt Debby, “We 
moeten hartelijker voor elkaar wor-
den, meer betrokken. Wij brengen 
dat in de praktijk door middel van 
diverse activiteiten om mensen te 
verbinden, ongeacht hun afkomst, 
geloof, leeftijd of kleur. Iedere al-
leenstaande is welkom. We kun-
nen leren van elkaar. Onze droom is 
dan ook: Een wereld op aarde cre-
eren waarin geen plek is voor een 
etiket, label, hokje, dogma, discrimi-
natie, oordeel of veroordeling. Be-

Wijkoverleg Hornmeer over 
nieuwbouw en Schiphol
Aalsmeer - Op woensdagavond 25 
november is het laatste wijkoverleg 
van dit jaar in de Hornmeer. De ge-
meente komt een toelichting geven 
op de startnotitie voor de bebouwing 
aan de Roerdomplaan en Meer-

valstraat. Een deskundige van de 
Brandweer komt voorlichting geven 
over noodzakelijke voorzieningen in 
en om de woning. Als derde punt 
op de agenda staat een toelichting 
door het bestuur van de vereniging 

Fracties vragen om alternatief
PACT en VVD: Wel Lidl, 
geen plan A of B
Aalsmeer - PACT en de VVD heb-
ben gezamenlijk een persbericht 
uitgegeven. Hierin geven de frac-
ties aan dat ze wel voor een Lidl in 
Aalsmeer zijn, maar niet op de loca-
tie van de oude Rabobank-vestiging 
aan de Stationsweg. “Zowel plan A 
als B hebben verkeersonveilige on-
derdelen in zich en tasten het ka-
rakteristieke dorpsgezicht aan van 
Aalsmeer”, aldus PACT en de VVD. 
Bovendien hebben beide partijen 
de indruk dat er ruimte is om met 
de directie van Lidl te praten over 
een betere locatie voor Lidl én voor 
Aalsmeer. Onlangs werd het on-
derwerp tijdens een commissiever-
gadering kort besproken en stag-
neerde de besluitvorming rondom 
Plan B van de Lidl, vanwege infor-
matie die B&W had ontvangen van 
de directie van de Lidl. Plan B bete-
kent een groter Lidl-pand tegen de 
Brandewijnsloot met een parkeer-
terrein die door een inham aan de 
Stationsweg te bereiken is. PACT en 
VVD vinden dit een onzaligmakend 
plan voor het hart van Aalsmeer in 

het dorp ingegeven door vele signa-
len uit de Aalsmeerse samenleving. 
Plan A heeft ook niet de steun van 
de beide partijen nu daarmee gro-
tere verkeersonveilige situaties ont-
staan. VVD-woordvoerder Erik Ab-
benhues: “Met plan A is het wach-
ten op het eerste verkeersongeluk 
en die verantwoordelijkheid neemt 
de VVD geenszins.”

‘Plan C’
Zowel PACT als VVD wensen een 
‘Plan C’. PACT-woordvoerder Rik 
Rolleman: “Kijk nu eens in goed 
overleg naar een haalbare alter-
natieve locatie die voor Lidl en 
Aalsmeer acceptabel is. Wij heb-
ben B&W ook opgeroepen om eens 
met Lidl hierover het gesprek aan te 
gaan. Wij hebben de indruk dat er 
wel degelijk met de Lidl te praten 
valt, anders dan B&W stelt.” B&W 
heeft gehoor gegeven aan de op-
roep van PACT en VVD. Het raads-
voorstel staat voor dit jaar niet meer 
geagendeerd om een besluit over te 
nemen in de gemeenteraad.

officiële mededelingen
19 november 2015

VergunningsVriJe aanVragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat voor de volgende aanvraag geen omgevingsvergun-
ning vereist is:
- Aalsmeerderweg 249B, 1432 CM (Z-2015/051157), het 

afwijken van een bestemmingsplan t.b.v het wijzigen ge-
bruik bedrijfspand tot sportschool (aanvraag ontvangen 16 
september 2015);

Buiten Behandeling gestelde aanVragen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behande-
ling is gesteld. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Zijdstraat 17, 1431EA (Z-2015/051900), Het wijzigen van 

kantoor naar woonruimte (verzonden 09 november 2015);

geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Herenweg 23, 1433GT (Z-2015/060857), Het verwijderen 

van asbesthoudende materialen (verzonden 13 november 
2015);

- Machineweg 87, 1432EN (Z-2015/060216), het verwij-
deren van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning 
(verzonden 10 november 2015);

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

commissie ruimteliJke kwaliteit 
(Voorheen welstandscommissie)

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

eVenementen

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

evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evene-
mentenvergunning is aangevraagd:
- Zijdstraat, 1431 EA (Z-2015/060776), Wintermarkt, ont-

vangen 9 november 2015

evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze 

vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie.
- Seringenpark (Z-2015/051405), Kerstwandeling, verleend 

5 november 2015

collectes

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

exploitatieVergunning (aanVragen) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Kudelstaartseweg 261B, 1433 GH (Z-2015/060845) eet-

huis De Ruif, ontvangen 9 november 2015
- Marktstraat 32, 1431 BE (Z-2015/060574) restaurant Hi-

malaya Palace, ontvangen 4 november 2015
- Zijdstraat 26A, 1431 ED (Z-2015/060718) lunchroom Tante 

Katoo, ontvangen 5 november 2015

terrasVergunning (aanVragen)

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Kudelstaartseweg 261B, 1433 GH (Z-2015/060845) eet-

huis De Ruif, ontvangen 9 november 2015

- Marktstraat 32, 1431 BE (Z-2015/060574) restaurant Hi-
malaya Palace, ontvangen 4 november 2015

- Zijdstraat 26A, 1431 ED (Z-2015/060718) lunchroom Tante 
Katoo, ontvangen 5 november 2015

drank- en horecaVergunning (aanVragen) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is aangevraagd:
- Kudelstaartseweg 261B, 1433 GH (Z-2015/060845) eet-

huis De Ruif, ontvangen 9 november 2015
- Marktstraat 32, 1431 BE (Z-2015/060574) restaurant Hi-

malaya Palace, ontvangen 4 november 2015
- Zijdstraat 26A, 1431 ED (Z-2015/060718) lunchroom Tante 

Katoo, ontvangen 5 november 2015

ter inzage

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

t/m 31-12-15 Ontwerp-omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan “Uiterweg-Pla-
soevers 2005 e.o.” en het bestemmingsplan 
“Woonarken”, Uiterweg 417c ws 2

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Mooie vertolking ACOV van 
Petite Messe Solenelle
Aalsmeer - Dirigent Danny Noote-
boom was zondag 15 november na 
afloop van het concert in de Open 
Hof Kerk buitengewoon tevreden. 
En daar had hij alle reden toe. Het 
optreden van zijn ACOV (Aalsmeers 
Christelijk Oratorium Vereniging) 
koor was alleszins geslaagd. Het 
koor durfde te jubelen, er werd ge-
zongen met verve. De mis leek de 
koorleden op het lijf geschreven. 
“In het begin van de repetities had-
den wij wel moeite met dit stuk 
maar gaande weg zijn wij er steeds 
meer van gaan houden”, aldus één 
van de koorleden. En dat was niet 
alleen goed te horen, maar ook te 
zien. De lichaamstaal van de koor-
leden sprak boekdelen. Uitgevoerd 
werd Petite Messe Solenelle van 
Gioacchino Rossini. Een compositie 
waar klank, voordracht, de wijze van 
uitvoeren en tekst, sterk weergeven 
hoe groot de behoefte van de mens 
is om in vrede te kunnen leven. Bij 
het spel van Russische origine pia-
niste Julia Buizer (zij groeide op in 
St. Petersburg) leek het soms wel 
alsof het ging om een protest song. 
Organist Sander van den Houten 
zette op een mooie wijze de puntjes 
op de i. De musici waren, evenals 
de solisten Han Scholing (bas), Aart 
Mateboer (tenor), Elise van Es (so-
praan) en Janine Pas (mezzo), door 
de dirigent geselecteerd. “Ik werk 
niet met impresariaten, ik kan mijn 

eigen favorieten uitzoeken, geluk-
kig beschik ik over een groot net-
werk.” Bij een smeekbede om vrede 
denk je wellicht niet direct aan frivo-
le noten, toch heeft Rossini het wel 
zo genoteerd, zijn voorliefde voor 
opera is terug te vinden in deze eni-
ge mis die hij ooit heeft geschreven. 
“Het is een heerlijk stuk met zoveel 
grapjes er in. Rossini weet de luiste-
raar steeds op het verkeerde been 
te zetten. Wanneer je denkt dat een 
passage is afgelopen, voegt hij tel-
kens weer een paar noten aan toe”, 
aldus mezzo sopraan Janine Pas. 
Dat er ook werd stilgestaan bij de 
rampzalige slachtpartij waar zo-
veel onschuldige Fransen het le-
ven lieten, was tweeledig. Juist op 
deze niet meer te vergeten dag die 
de wereld in verwarring bracht, was 
het 151 jaar geleden dat Rossini 
in Parijs overleed. De minuut stilte 
was indrukwekkend. Die stilte ont-
brak zeer hinderlijk tijdens het con-
cert. Vooral bij het Preludia Religi-
oso waar piano en orgel zo prach-
tig subtiel werden bespeeld, was het 
kuchen en hoesten een ware beledi-
ging voor degenen die deze middag 
het publiek zoveel gaven. Want dat 
muziek troost biedt en onmisbaar is, 
het verdient om te worden gekoes-
terd, beluisterd en bewonderd, werd 
door dirigent Danny Nooteboom en 
het ACOV koor mooi vertolkt . 
Janna van Zon 

Vrolijk optreden Melomanie
Rijsenhout - Drumfanfare Melo-
manie uit Rijsenhout heeft afgelo-
pen woensdag de lampionnenop-
tocht tijdens Sint Maarten muzikaal 
begeleidt. Aan de start op de Werf 
stonden veel kinderen, veelal met 
een lampion, en ouders te  wach-
ten. Hier werden enkele nummers 
stilstaand ten gehore gebracht. Ver-
volgens trok de optocht door de 
straten van Rijsenhout. Onder mu-
zikale klanken van de drumfanfa-
re werd het een vrolijk geheel. Bij 
het eindpunt werden opnieuw en-

kele nummers stilstaand ten geho-
re gebracht. Daarna vertrokken de 
kinderen met tassen vol snoep rich-
ting huis.

Zaterdag intocht Sint
Het eerstvolgende optreden van de 
drumfanfare is zaterdag 21 novem-
ber. Dan wordt Sinterklaas muzikaal 
binnengehaald in Rijsenhout. Het 
startpunt van de optocht is dit jaar 
aan de Leimuiderdijk bij de beton-
fabriek . Sinterklaas wordt om 13.15 
uur verwacht.   

Passende taak voor ieder talent
SV Omnia voert actie 
voor meer vrijwilligers
Aalsmeer - Sportvereniging Omnia 
2000 en haar volleybalafdeling Ora-
di vindt het hebben van betrokken 
leden van groot belang. De insteek 
van de vereniging is dat zoveel mo-
gelijk leden of ouders van jeugdle-
den iets bijdragen en daarnaast dat 
de talenten van vrijwilligers zo goed 
mogelijk worden benut. Met onder-
steuning van de vrijwilligerscom-
missie probeert SV Omnia 2000 te 
zorgen voor een zo optimaal moge-
lijke bezetting van de verschillende 
functies binnen de vereniging. Het 
is daarbij belangrijk dat taken over 
zoveel mogelijk vrijwilligers worden 
verdeeld. Vele handen maken im-
mers licht werk. Met behulp van de 
aanpak ‘Meer Vrijwilligers in Korte-
re Tijd’ van Sportservice Haarlem-
mermeer gaat SV Omnia 2000 bin-
nenkort nieuwe vrijwilligers binden. 
Voorzitter Carl geeft aan: “SV Omnia 
2000 is een bloeiende vereniging. 
Een vereniging met ambitie. Die 
ambitie brengt met zich mee dat er 
meer vrijwilligers nodig zijn om de 
verenigingsdoelen te bereiken. We 
hebben geïnventariseerd voor wel-
ke taken binnen de vereniging meer 

handen gewenst zijn. De taken die 
binnen de vereniging verricht wor-
den zijn erg divers. Daardoor is er 
voor ieder lid dat zijn of haar steen-
tje wil bijdragen wel een klus naar 
wens; dit kan een incidentele of re-
guliere klus zijn. We kijken daarbij in 
eerste instantie naar de talenten en 
interesses van geïnteresseerden, en 
zoeken daar een passende taak bij. 
Zo is het voor de nieuwe vrijwilligers 
erg leuk om met de taak aan de slag 
te gaan.” 
Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd 
projectleider Leo: “Vrijwilligerswerk 
is het fundament van de sport. De 
sport in Nederland wordt gedragen 
door de eigen leden. Hoe breder dat 
draagvlak is hoe gezonder de ver-
eniging! Het is fantastisch dat ook 
deze vereniging er helemaal voor 
gaat om het fundament van hun 
vereniging te verstevigen. Iedereen 
heeft het druk, maar iets doen voor 
je vereniging hoort er bij.” Vanaf half 
november zullen zoveel mogelijk le-
den of ouders van jeugdleden per-
soonlijk benaderd worden om meer 
voor de vereniging te gaan beteke-
nen. 

Behoud Woongenot Aalsmeerbaan 
(BWA). Doel van de vereniging is om 
de omwonenden van de Aalsmeer-
baan te behoeden voor de toename 
van de overlast door Schiphol van-
wege het Aldersakkoord. Informatie 
over deze vereniging is te vinden op 
www.aalsmeerbaan.nl. Het wijkover-
leg is in buurthuis Hornmeer aan de 
Roerdomplaan 3 en begint om 20.00 
uur. Buurtbewoners en belangstel-
lenden zijn welkom. 

staansrecht voor elk mens.” Fede-
li rekent slechts een minimale bij-
drage per deelnemer, maar staat 
open voor donaties. Het Oranje-
fonds steunt de stichting al. www.
fedeli.nl. De dames dragen nog aan 
dat het wellicht een leuk idee is om 
eens een lunch, etentje of high-tea 
cadeau te doen aan een dierbare 
alleenstaande. Tijdens de vitaliteits-
beurs in het gemeentehuis hebben 
Vickie en Debby een enthousiaste 
dame ontmoet die medebestuurs-
lid is geworden. “Helen Krul is haar 
naam. Zij komt uit Uithoorn en voel-
de dezelfde betrokkenheid als wij. 
Ze wilde graag een bijdrage leveren 
aan het meer laten lachen van men-
sen, meer blijdschap brengen, meer 
verbondenheid. Ze past heel goed 
in ons team.” 

Agenda 
Vanaf januari volgend jaar wordt het 
volgens stichting Fedeli nóg verbin-
dender. “Er gaat namelijk zelf ge-
kookt worden door de mensen. Ui-
teraard sta ik ze daar in bij.” Aldus 
Debby. “Een workshop koken dus 
eigenlijk. We maken dan een drie-
gangenmenu en gebruiken onder 
andere producten van Oogst Oost 
in Aalsmeer. Allemaal biologisch. 
Tachtig procent groenten en twintig 
procent vlees of vis.” Aanstaande 
zondag 22 november wordt er een 
High-Tea georganiseerd waar nog 
plekjes voor gereserveerd kunnen 
worden. De High-Tea is van half drie 
tot vijf uur. Om een indruk te krijgen 
van de kosten. De minimale bijdra-
ge is vier euro vijftig, inclusief alles 
en als extra een boel liefde en zorg. 
In december zijn er ook tal van ac-
tiviteiten; 2 december staat er een 
open babbelkoffie op het program-
ma, de 13e is er een kerstlunch, de 
20e een Kerst High Tea en dan zijn 
er nog een Kerst babbelkoffie op de 
22e en een extra open babbelkoffie 
met oliebollen en appelflappen op 
30 december. De volledige agenda 
staat op de website. Alleenstaande 
jongeren tot honderd jaar kunnen 
zich opgeven via mail of telefonisch: 
06-53801380. Debby en Vickie tot 
slot: “Iedereen moet zich vrij kun-
nen voelen in zijn of haar bestaan. 
Fedeli draagt daar graag een steen-
tje aan bij. Wij bieden alleenstaan-
den lichtpuntjes. Kortom; wij doen 
en denken in liefde!”  

Door Miranda Gommans 
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Muziek/Cabaret
Vrijdag 20 november:
* Undercoversessie The Black Keys 
vanaf 21u. in The Shack, Schiphol-
dijk 253b in Oude Meer.
Zaterdag 21 november:
* Back in Time, classic dance party 
in The Beach vanaf 21u.
* Cabaret ‘Morgen klaart het op’, Pe-
pijn Schoneveld in Bacchus v/a 21u.
Zondag 22 november:
* The Dynamite Bluesband in The 
Shack, Schipholdijk 253b in Oude 
Meer vanaf 16u.
* Marjet v/d Brand en mystery guest 
in Westeinder Paviljoen v/a 16u.
* Optreden Ronny Wijngaarde in De 
Walrus, Aalsmeerderbrug v/a 16u.
Zaterdag 28 november:
* Band ‘Along the Watchtower’ in 
café Joppe, Weteringstraat, 21.30u.
Zondag 29 november:
* Bob&Gon met optreden Denise 
Jannah in The Club vanaf 14.30u.

Films/Toneel
Donderdag 19 november:
* Ladies Night met film ‘Bungalow’ 
in Crown Cinema, 18.30 tot 23.30u.
Zaterdag 21 november:
* Revue ‘777’ door Toneelvereniging 
Kudelstaart in Dorpshuis v/a 20.15u. 
Ook op 28 november.
Tot en met 30 november:
* Dagelijks films: Club van Sinter-
klaas, The Hunger Games, Hotel 
Transsylvanië, De Sneeuwkoningin, 
Keet en Koen en De Boskampi’s. 
Voor volwassenen: Spectre, Ja, ik wil 
in Crown Cinema, Van Cleeffkade.

Exposities
Donderdag 19 november:
* Opening expositie Reint Baarda bij 
Eveleens Makelaardij, Punterstraat. 
Van 17 tot 19u.
Zaterdag 21 november:
* Expositie over Tweede Wereld-
oorlog in Crash Museum in fort 
Aalsmeer, Aalsmeerderbrug. 
21 en 22 november:
* Thematentoonstelling ‘De Redding 
van Aalsmeer’ in Historische Tuin, 
ingang Praamplein. Open zaterdag 
en zondag 13.30 tot 16.30u.
* Schilderijen, beelden en foto’s in 
Galerie Sous Terre, Kudelstaarts-
weg. Zaterdag en zondag 13-17u.
* Happy Meal museum open, Leg-
meerdijk 269. Zaterdag en zondag 
van 11 tot 17u.
* Huiskamermuseum open. Van 
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag 
van 12u. tot 17u.
Tot en met 22 november:
* Olieverfschilderijen van Jannie 
Harting en foto’s Seringenpark van 
Sjaak Koningen in zorgcentrum 
Aelsmeer, Molenpad. 
* Tentoonstelling ‘Reizen’ door Jac-
kie Sleper in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: Donderdag tot en met 
zondag van 14 tot 17u. 
Tot begin januari:
* Expositie Bob v/d Heuvel in ge-
meentehuis. Schilderijen en portret-

ten. Te zijn tijdens openingstijden.  
* Expositie met 200 beroemde schil-
derijen van Rembrandt en meer in 
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade. 

Diversen
Donderdag 19 november:
* Ouderensoos in Dorpshuis Ku-
delstaart van 13.30 tot 16.30u. Iede-
re donderdagmiddag.
* Sjoelcompetitie in dorpshuis De 
Reede, Rijsenhout vanaf 19.30u.
Vrijdag 20 november:
* Heropening De Oude Veiling, 
Marktstraat met receptie en optre-
den The Riverstones van 16 tot 20u.
* Klaverjassen bij BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Sintkienavond bij Supporters Ver-
eniging in dorphuis Kudelstaart 
vanaf 20.30u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
* Vergadering en kaarten Ijsclub De 
Kleine Poel in Noorddamcentrum, 
Bovenkerk vanaf 20u.
Zaterdag 21 november:
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis, 
Gerberastraat van 9.30 tot 15u.
* Wintermarkt in zorgcentrum Aels-
meer, Molenpad van 10 tot 16u.
* Wintermarkt in Rozenholm, Mo-
lenpad van 10 tot 17u.
* Intocht Sinterklaas in Rijsenhout 
om 13.15u aan Leimuiderdijk, bij be-
tonfabriek.
* Intocht Sinterklaas met Pieten in 
Kudelstaart vanaf 14.15u. Bij Loswal 
Herenweg. Feest voor kinderen (4-
8jr) in Dorpshuis van 15 tot 16.30u.
Zondag 22 november:
* Vogelbeurs in zaal De Baccara, 
Baccarastraat van 10 tot 12.30u.
* Zin-Inn met lunch vanaf 12.15u. 
in Doopsgezinde Gemeente. Van 13 
tot 15.30u. pepernoten bakken voor 
jeugd 4 tot 12 jaar in De Binding.
* Fedeli High Tea voor alleenstaan-
den, 14.30-17u. Info: 06-53801380.
Maandag 23 november:
* Kleurworkshop voor ouderen in In-
loopcentrum, Kanaalstraat, 10-12u.
* Lezing vogelfotograaf in Boerma 
Instituut, Legmeerdijk vanaf 20u.
Dinsdag 24 november:
* Koffieochtend in Open Hof kerk, 
Sportlaan 86. Iedere dinsdag 10u.
* Darten in het Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 20u. 
* Sint-kaarten bij Ons Genoegen in 
OTT Hortensialaan vanaf 19.30u.
Donderdag 26 november:
* Bingo-sjoelen bij BV Oostend in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.

Vergaderingen
Donderdag 19 november:
* Informatief (openbaar) overleg 
over handreiking LIB (20u), Dorps-
haven Noord (20.30u) en uitvoering 
Jeugdwet en Wmo (21u) in raads-
kelder, gemeentehuis.
Vrijdag 20 november:
* Eerste jaarvergadering van FC 
Aalsmeer in clubgebouw Beetho-
venlaan vanaf 20u. Open vanaf 19u. 
Woensdag 25 november:
* Wijkoverleg Hornmeer over nieuw-
bouw, brandpreventie en Schiphol 
in buurthuis, Roerdomplaan v/a 20u.

Gevarieerd uitgaan in Bacchus
Aalsmeer - Bacchus was afgelopen 
weekend het decor voor allerlei mu-
ziek. Op vrijdag 13 november vond 
het jaarlijkse pianogala plaats en 
was er veel lof en bewondering voor 
de grote aantallen muzikale talen-
ten in Aalsmeer, zowel op piano als 
op blaasinstrumenten en op zang. 
En zaterdag 14 november trakteer-
den KCA en het Bernard van Ros-
sum kwartet op een heerlijke jazz-
avond. Het culturele café in de Ger-
berastraat biedt wekelijks gevari-
eerde activiteiten. 

Zaterdag cabaret
Aanstaande zaterdag 21 november 
is het knusse Bacchus podium voor 
cabaretier Pepijn Schoneveld met 
zijn tweede show ‘Morgen klaart 
het op’. Het jongetje is een meneer 
geworden. Een meneer die niet ge-
maakt is voor de 21ste eeuw. Hij is 
gemaakt om in een berenvelletje 
voor z’n grot te zitten. En boegoe-
boegoe te roepen. Nu ligt hij thuis 
op de bank met al zijn oerinstincten 

en overlevingsmechanismen. En al-
lemaal gedachten die niet thuisho-
ren in dat Neanderthaler koppie. Hij 
moet een nieuwe manier vinden om 
in deze jungle van auto’s, telefoons 
en boze mensen te overleven. En 
dan klaart het op: Echt. De voorstel-
ling begint om 21.00 uur. De kaar-
ten à 12 euro zijn te bestellen via de 
website www.cafebacchus.nl of te-
lefonisch 0297-342657 (na 18 uur).

Films en bands
Zaterdag 28 november is het tijd 
voor een lekkere filmavond, op vrij-
dag 4 december presenteert Bac-
chus ‘Off the Record’ met ditmaal 
muziek om te dansen of luisteren uit 
de Neue Deutsche Welle en zater-
dag 5 december worden inwoners 
uitgenodigd maar eens te komen 
kijken naar het optreden van de 
band ‘Taek, Blank & Frank’ tijdens 
Bacchus de Musica. Het volledige 
programma is te vinden op de ac-
tuele website van het culturele café.
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Nu te zien in Bioscoop Aalsmeer
Fim ‘The Hunger Games: 
Mockingjay Part 2’
Aalsmeer - ‘The Hunger Games: 
Mockingjay Part 2’ is de allesbe-
palende finale van de The Hunger 
Games reeks. Nadat Katniss Ever-
deen (Jennifer Lawrence) twee 
keer de Hongerspelen heeft over-
leefd gaat ze samen met Gale (Li-
am Hemsworth), Finnick (Sam Claf-
lin), Peeta (Josh Hutcherson) en een 
eenheid van District 13, de confron-
tatie aan met President Snow (Do-
nald Sutherland). Het wordt een on-
geëvenaarde strijd tegen het Capi-
tool, waarin zij hun leven riskeren 
om de bevolking van Panem te be-
vrijden en President Snow van zijn 
troon te stoten. De dodelijke val-
len, vijanden en morele keuzes die 
hen te wachten staan, zijn uitdagen-
der dan ooit te voren. Katniss beseft 
zich dat dit geen strijd is om te over-
leven, maar dat ze de toekomst van 
velen zal bepalen. Te zien in Crown 
Cinema vandaag, donderdag 19 no-

vember, om 16.30 uur, zaterdag 21 
november om 14.30 uur, zondag 22 
november om 18.30 uur, maandag 
23 november om 15.45 en om 21.15 
uur, dinsdag 24 november om 15.45 
en 18.30 uur en woensdag 25 no-
vember om 21.15 uur. Deze avontu-
renfilm duurt 136 minuten en ver-
geet niet een 3D-bril mee te nemen. 
De bioscoop in Studio’s Aalsmeer 
aan de Van Cleeffkade biedt ook 
komende week en dit weekend een 
scala aan films voor jeugd en vol-
wassenen. 
Ladies Night
En vanavond, donderdag 19 novem-
ber, een speciale Ladies Night met 
de komische film ‘Bungalow’ en di-
verse extra’s vanaf 18.30 uur. Kijk 
voor het volledige programma en 
filmtijden op www.crowncinema.nl. 
Kaarten zijn te reserveren via info@
crowncinema.nl en 0297-753700 en 
te koop in de gezellige biosbar. 

Opgeven bands/formaties nu mogelijk

Akoestische avonden in 
Bacchus in nieuwe jaar
Aalsmeer -  Vrijdag 29 en zaterdag 
30 januari zijn er weer de ‘Voorheen 
Akoestische Avonden’ in Bacchus. 
Afgelopen januari was het weer 
twee avonden muzikaal feest en dit 
gaat herhaald worden. Voor dege-
ne die het concept niet kent; optre-
den van 20 minuten met jouw band, 
gelegenheidssamenstelling of so-
lo. Elektrisch geen bezwaar, mits er 
geen metershoge stacks naar bin-
nen gereden worden. Het is leuk 

als het optreden een thema heeft, 
bijvoorbeeld alle nummers van 1 
band of Nederlands product of ver-
zin maar.
Meedoen is wel onbetaald, het gaat 
vooral om de lol en het niet noodza-
kelijk in je eigen repertoire en com-
fort zone zitten! Als je mee wilt doen 
stuur dan een mail naar info@cafe-
bacchus.nl. Details over de avonden 
volgen in de komende maanden. 
Kom maar op met de inschrijvingen!

Oude Meer - Vrijdag 20 novem-
ber brengt Tommy Ebben, een ge-
weldig én zeer gewaardeerde gita-
rist/zanger, samen met zijn muzikale 
maten een waanzinnige tribute aan 
de populaire rock band The Black 
Keys. Het kan niet vaak genoeg ge-
zegd worden, ook dit is weer zo’n 
ongeëvenaarde undercoversessie, 
dus áltijd met de beste muzikan-
ten. Tommy deelt het podium met 
niemand minder dan: Daniele Lab-
bate op basgitaar, Bas Bouma op 
drums en zanger Casper Adrien. 
The Black Keys is een Amerikaan-
se rockband, opgericht in 2001 door 
het duo Dan Auerbach en Patrick 
Carney. De commerciële doorbraak 
van de groep vond plaats in 2010 en 
hiermee werd ze de meest populai-
re garagerock band van dit tijdperk. 
Het album El Camino, met de daar-
op aanwezige, briljante hitsingles 
Lonely Boy, Little Black Submarines 
en Gold on The Ceiling, kon rekenen 
op positieve recensies en behaalde 
nummer twee in de Billboard 200. 
Zondag 22 november komt The Dy-
namite Bluesband weer schitteren 
in The Shack. The Dynamite Blues-

band was ooit, onder de naam Big 
Blind, een van de jongste én meest 
succesvolste bluesbands van Ne-
derland. Tegenwoordig onder de 
naam The Dynamite Bluesband be-
horen zij nu al tot de allerbeste! Op 
13 september vorig jaar is hun de-
buutalbum Shakedown and Boo-
gie gepresenteerd, een dijk van een 
plaat! Zanger en harmonicablazer 
Wesley van Werkhoven heeft een 
heerlijke rauwe stem en blaast de 
longen uit z’n lijf. Op het strakke ste-
vige ritme van drummer Niels Duin-
dam, de pompende baslijnen van 
Renzo van Leeuwen en het fabel-
achtige gitaarspel van JJ kan Wes-
ley helemaal los! Dynamite Blues-
band speelt fat en dirty Blues, au-
thentiek, meeslepend en boven-
al explosief! Zorg dat je erbij bent 
en ga ze zien. The Shack is vrij-
dagavond 20 november open van-
af 20.00 uur. Aanvang undercover-
sessie The Black Keys is om 22.00 
uur. Entree: 7,50 euro. Zondagmid-
dag 22 november open vanaf 15.00 
uur. Aanvang The Dynamite Blues-
band: 16.00 uur, entree 7,50 euro. In-
fo: www.the-shack.info. 

Zondagmiddag Ronny Wijngaarde
Winterseizoen in De Walrus
Aalsmeerderbrug - Ook deze win-
ter gaat er in eetcafé De Walrus weer 
van alles gebeuren. Van de maan-
delijkse bingoavonden tot bokken-
avonden! Allerlei verschillende the-
ma’s zullen deze winter aan de or-
de komen tijdens verschillende ac-
tiviteiten. Het plezier voor de gasten 
staat altijd centraal.
De eerste bingo is alweer geweest 
en de tweede staat gepland voor 18  
december. 
Met grote regelmaat zal er op de 
zaterdag en zondagen muziek zijn. 
Hierbij zal er een mix van verschil-
lende stijlen muziek aan bod ko-

men, waaronder jazz, rock, disco 
en het Hollandse lied, de voorkeur 
hierbij gaat uit naar regionale talen-
ten. Thema avonden, zoals Bock-
bier proeven, koken met de ‘green 
egg’, wijnproeverij, bloemschikken, 
maar ook de bekende motortoerrit 
staat op het programmalijstje van 
De Walrus aan de Aalsmeerderdijk.
De eerste muzikale middag is aan-
staande zondag 22 december. De 
zanger Ronny Wijngaarde bijt het 
spits af. Voor verdere informatie en 
de agenda is er een nieuwe websi-
te: www.eetcafedewalrus.com, sinds 
deze week in de lucht.

Lynn van de Polder samen met haar zus Britt op piano.

Tweede aflevering ‘Stem 
van de Bok’ groot succes
Aalsmeer - Afgelopen zondag-
avond stonden twaalf kandidaten 
te trappelen van ongeduld om hun 
drie liedjes ten gehore te brengen 
op het podium van Feesterij De Bok. 
Tijdens de vorige ronde, een maand 
terug, waren er vier deelnemers af-
gevallen, en dat zou dit keer weder-
om gebeuren. Spannend dus voor 
de overgebleven zangtalenten: Bo, 
Aharon, Sebastiaan & Mauricio, 
Maria, Berndt, Joy, Devon, Dymphia, 
Zoëy, Chrisje, John & Quentin en 
Lynn. In deze volgorde moesten zij 
een ballad, een up-temponummer 
én een Nederlandstalig liedje ten 
gehore brengen en dat laatste was 
voor niet iedere deelnemer even ge-
makkelijk. Toch werd het weer een 
heerlijk muzikaal spektakel waar de 
toegestroomde supporters en be-
langstellenden zichtbaar van geno-
ten. De lat lag hoog. Wie moest er 
afvallen? De professionele jury, we-
derom bestaande uit Pyke Pos, stu-
diozangeres Gina Meulemans en 
zanger Koen Raadt had het zwaar. 
Toch kwam er aan het einde van de 
avond, het was rond half twaalf, uit-
sluitsel: Bo Bezuijen, Maria Kees-
sen, Aharon aka Uri Deeper Water 
en het muzikale gitaar duo John en 
Quentin zijn er de volgende afleve-
ring helaas niet bij. 
De presentatie was dit keer niet in 

handen van Sonja Silva, maar or-
ganisatrice, naast Jasper Schouten, 
Angelina Meulemans. “Dat aan el-
kaar praten is zo niet mijn ding, 
maar ach, ik heb er maar het bes-
te van gemaakt. De sfeer was onge-
dwongen, dus ik heb op een gege-
ven moment mijn kaartjes wegge-
legd en ben in die flow meegegaan. 
Ik hoop alleen wel dat de volgen-
de keer Sonja die taak weer op zich 
neemt. Ze had nu een buikgriepje.” 
Aldus de zus van jurylid Gina. 

Volgende ronde
De volgende ronde van de Stem van 
de Bok is op zondag 20 december 
vanaf 20:00 uur. Uiteraard is publiek 
opnieuw van harte welkom, waarbij 
organisator Jasper wel een kantte-
kening wil maken: “Het zou een stuk 
respectvoller zijn als de mensen tij-
dens de optredens en het jurycom-
mentaar iets rustiger zouden praten 
met elkaar. Eigenlijk was dat best 
storend. Verder zijn we dik tevre-
den met deze editie.” De acht kan-
didaten moeten volgende keer op-
nieuw drie nummers zingen, waarbij 
de jury één liedje voor hen uitkiest. 
Jasper vermeldt nog even dat de ju-
ry dan een nieuw lid mag verwelko-
men en dat is niemand minder dan 
Mike (Multi) van der Laarse. 
Door Miranda Gommans 

Jazzklanken en schilderijen DionV
Luisterrijk feest bij Bob & 
Gon met Denise Jannah
Aalsmeer - Zondag 29 novem-
ber zal het in The Club van Bob & 
Gon zinderen van heerlijke klanken. 
Wie ooit de stem van Denise Jannah 
heeft gehoord zal daar altijd ver-
liefd op blijven. Deze sprankelende 
zangeres weet luisteraars met haar 
performance in een vrolijke vervoe-
ring te brengen. Denise Jannah -  zij 
kwam midden jaren zeventig van 
Suriname naar Nederland -  bezit 
over een niet te temmen levenslust. 
Zingen is haar passie en het reizen 
over de  wereld maakt daar een on-
derdeel van uit. Zij is een graag ge-
ziene gast op festivals en clubs. Jazz 
musici vinden het heerlijk om sa-
men met haar en voor haar te spe-
len. Van Moskou naar Kaapstad, van 
Detroit naar Jakarta. Zij trad op voor 
de groten der aarde, zoals Nelson 
Mandela en president Bill Clinton 
en zijn vrouw Hillary. Ook was zij te 
horen bij verschillende gelegenhe-
den - gehouden ter ere van de leden 
van het Koninklijk Huis. Door pers 
en jazz recensenten wordt zij beju-

beld. Tijdens het North Sea Jazz fes-
tival 1991 kreeg zij voor haar twee-
de plaat een Edison en studeer-
de ‘tussendoor’ rechten in Utrecht. 
Zij werkte samen met Willem Breu-
ker en tijdens haar studie met David 
de Marez Oijens. Het zijn klinkende 
namen in de wereld van de muziek. 
Haar nieuwste CD ‘Ella’ is een hom-
mage aan de onvergetelijke zange-
res Ella Fitzgerald. Kom zondag 29 
november naar Bob &  Gon, nes-
tel u in het rode pluche, bestel een 
goed glas wijn en geniet van Deni-
se Jannah!
De zaal gaat om 14.30 uur open. 
Schilderijen zijn er te zien van Di-
onV. Zijn temperamentvolle werk 
voegt zich naadloos bij de stem 
van een zangeres die een aantal ja-
ren geleden werd benoemd tot rid-
der in de Orde van Oranje-Nassau. 
The Club is gehuisvest in de Stu-
dio’s Aalsmeer aan de Van Cleeff-
kade. Vergeet niet alvast een toe-
gangskaart te kopen, vol is vol. 
Janna van Zon  

Nieuwe expositie Sous-Terre
Aalsmeer - Buiten stormde het 
vervaarlijk, de surfers gleden in 
een griezelig tempo over het wa-
ter, wandelaars torste tegen de wind 
op en wisten zich nauwelijks staan-
de te houden. Maar binnen in Ga-
lerie Sous Terre heerste afgelopen 
zondag een weldadige rust, kon 
men genieten kunst en van selectie 
prachtige foto’s van de in Aalsmeer 
wonende fotografe Tiny Nijssen. 
Wat een zeggingskracht weet de-
ze fotografe in haar werk te leggen. 
Haar modellen geven zich totaal aan 
haar over, vertrouwen haar ten vol-
le en dat maakt het werk zo ontroe-
rend mooi. Door de foto’s op gebor-
steld staal te verwerken worden de 
emotioneel vastgelegde momenten 
nog eens extra versterkt. Het mate-
riaal leent zich hiervoor uitstekend. 
De foto’s van Tiny zijn tot eind de-
cember te bekijken in Sous Terre. 

Daarna zijn de foto’s vanaf 15 janu-
ari te zien in het gemeentehuis. De 
tentoonstelling wordt samengesteld 
door de nieuwe curator Ingrid Kop-
peschaar.  
Janna van Zon  

Aan de nieuwe expositie in galerie 
Sous Terre aan de Kudelstaartse-
weg nemen naast Tiny Nijssen ook 
de kunstenaars Anita Duif, Louky 
Scheltema, Adelheid Zwollo (schil-
derijen), Paul Beckers en Dirk de 
Keyzer (beelden) deel. Galerie Sous-
Terre Aalsmeer is elke zaterdag en 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur ge-
opend en op afspraak via 0297-
364400 of info@galerie-sous-terre.
nl. Meer informatie over de galerie 
en de kunstenaars is te vinden op 
www.galerie-sous-terre.nl. De nieu-
we expositie is te zien tot en met 17 
januari.

Aalsmeer - Een paar keer per jaar, 
iedere maand was teveel, organise-
ren Cees van der Schilden en Ruud 
Vismans het discofeest ‘Back in 
Time’ in de Beach. Vanaf 21.00 uur 
is aanstaande zaterdag 21 novem-
ber weer iedereen welkom die wel 
van een discodansje houdt. 
Cees, ooit begonnen met Lion’s dis-
co, draait samen met Ruud weer 
bekende nummers van Barry White, 
The Pointersisters, Donna Summer 
en meer van die heerlijke disco en 
dance classics uit de jaren zeven-
tig en tachtig. Tasjes in het midden, 
meisjes van veertig jaar en ouder, en 
voetjes van de vloer! Of even zwij-

melen en schuifelen tijdens mee-
slepende ballads. Let’s enjoy good 
times again. Adres: The Beach, Oos-
teinderweg 247a. 
Door Miranda Gommans 

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

SINT-AANBIEDING:

SCHOENCADEAU: SINT-KOOPJE:

Etui met 
plectrums
(12 stuks) € 5,95

Microfoon
'Gatt Audio'
DM-100  €27,-

Koptelefoon
'Stage Line'

MD 4800  € 39,95

Klassieke gitaar
'Martinez' 3/4

(diverse kleuren)  € 69,-

Klassieke gitaar
SINT-TIP:

Black Keys Tribute en Dynamite Bluesband

Vrijdag en zondagmiddag 
live-muziek in The Shack

AGENDA

Back in Time in The Beach
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1e Team gemeente bespaart 
13,4% tijdens Energy Battle
Aalsmeer - Het eerste team van 
de gemeente heeft 13,4 procent 
energie weten te besparen. Met dit 
mooie resultaat neemt Aalsmeer 
nu de elfde plaats in bij de landelij-
ke energiebesparingswedstrijd: De 
Energy Battle. In totaal doen negen-
tien gemeentes mee aan de wed-
strijd. In totaal worden er drie ron-
des gehouden waarin iedere keer 
minimaal zes en maximaal tien huis-
houdens vier weken lang zoveel mo-
gelijk energie besparen. Wethouder 
Jop Kluis: “Het mooie van deze wed-
strijd is dat je met je team op een 
positieve en leuke manier energie 
probeert te besparen. Waar ik vooral 
achter kwam in de laatste vier we-
ken dat ik meedeed was dat er heel 
veel apparaten constant aanstaan 
en dus stroom verbruiken. Hierdoor 
lekt veel energie ongemerkt weg. 
Aalsmeer doet dit jaar voor het eerst 
mee aan de Energy Battle, omdat 
we het belangrijk vinden duurzaam 
om te gaan met energie. De eerste 
stap hierin is dat we bewust worden 
van ons energieverbruik. De Ener-
gy Battle is daar, in ieder geval bij 
mij, goed in geslaagd.” Gemiddeld is 
door alle teams samen 16% elektra 
en 15% gas bespaard. Op jaarbasis 
is dat een besparing van 270 euro. 
Gemeente Bloemendaal heeft in de 
eerste ronde van de Klimaatverbond 
Energy Battle de grootste besparing 

van 24% gerealiseerd. De gemeen-
ten Heemskerk en Haarlem volgen 
op respectievelijk de tweede en der-
de plaats met besparing van 23% en 
22%. Opvallend is dat er dit keer 
veel verschillende doelgroepen zijn: 
naast bewoners doen ook scholen, 
raadsleden, senioren en leden van 
een energie coöperatie mee. Het 
doel van de wedstrijd is om deelne-
mers te laten ervaren dat zij gemak-
kelijk en met behoud van comfort 
10 tot 15% energie kunnen bespa-
ren in huis door het nemen van en-
kele eenvoudige maatregelen, denk 
aan de was ophangen in plaats van 
in de droger te stoppen en het water 
uit de waterkoker in een thermos-
fles doen in plaats van steeds op-
nieuw water te koken. 
De verwachtingen voor de twee-
de groep Aalsmeerders is hoog ge-
spannen. De duurzame Stichting Si-
energie gaat, samen met tien deel-
nemers, de komende vier weken 
thuis elektra en gas besparen. In de 
derde en laatste ronde zal de West-
plas Mavo het energiebespaarstok-
je overnemen. Na deze derde ronde 
wordt op 5 februari 2016 de winnen-
de gemeente van de Energy Battle 
bekend gemaakt.
Kijk voor meer informatie op de 
website: www.klimaatverbondener-
gybattle.nl. of op www.sienergie.nl 
voor uw eigen bespaartips.

Inloopcentrum in Kanaalstraat
Inkleurworkshop met Sunny 
Neeter voor ouderen
Aalsmeer - Maandag 23 novem-
ber organiseert het inloopcentrum 
een inkleurworkshop voor ouderen. 
Verschillende kunstenaars hebben 
voor het Kleurboek Aalsmeer origi-
nele ontwerpen gemaakt met her-
kenbare plekjes van Aalsmeer en 
Kudelstaart. Eén van de kunste-
naars is docente Sunny Neeter. Zij 
zal de workshop begeleiden en leu-
ke tips geven. Men kan gebruik ma-
ken van een tekenset met aquarel-
potloden, harde en zachte kleurpot-
loden en verschillende penselen. 
Men hoeft geen ervaring te heb-
ben met inkleuren, deze workshop 
is ook geschikt om de fascinatie van 
het kleuren te ontdekken. De kos-
ten bedragen 4,50 euro, dit is inclu-

sief materiaal en het kleurboek dat 
na afloop mee naar huis genomen 
mag worden. Van te voren graag 
aanmelden, bij (te) veel belangstel-
ling wordt nog een keer een aan-
gepaste workshop georganiseerd. 
Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar, 
de workshop duurt tot 12.00 uur. Te-
kenen en schilderen is elke maan-
dagochtend bij het inloopcentrum in 
gebouw Irene in de Kanaalstraat 12. 
In Kudelstaart zijn ouderen welkom 
in wijksteunpunt de Nobelhof. Hier 
wordt elke donderdagochtend gete-
kend en geschilderd. Voor aanmel-
ding en informatie kunt u bellen met 
het ontmoetingscentrum en vragen 
naar Saskia Zwaan of Ellen Mille-
naar via 06-22468574.

Wachten op de uitslag van het dictee. Foto: www.kicksfotos.nl

De winnaars van het Groot Aalsmeers Dictee. V.l.n.r: Koen Beentjes, Pauline 
Walch, Ines van der Boon, Theo van der Hoek en Pieter van Diepen.

“Het was een feest om mee te kunnen doen”

Nieuwkomer wint zesde 
Groot Aalsmeers Dictee
Aalsmeer - Koen Beentjes heeft 
het zesde Groot Aalsmeers Dictee 
gewonnen in de categorie Liefheb-
bers. De inwoner van Aalsmeer-Oost 
maakte 18 fouten en bleef daarmee 
Theo van der Hoek (19) en Mariska 
de Graaf (21) nipt voor. Het dictee 
vond afgelopen vrijdag 13 novem-
ber opnieuw plaats in restaurant ’t 
Wapen van Aalsmeer en werd geor-
ganiseerd door Boekhuis Aalsmeer. 
De 39 deelnemers kregen een pit-
tige tekst voorgeschoteld van de 
hand van Ronald Ganzeboom, vo-
rig jaar winnaar bij de Liefhebbers. 
In tien zinnen, in totaal ruim drie-
honderd woorden, componeerde hij 
een week uit het leven van ‘Meneer-
tje Nooitgenoeg’, waarbij hij blijk gaf 
van een gezonde dosis zelfspot. De 
dicteemakers kregen heel wat lasti-
ge obstakels voor de voeten gewor-
pen. Van een ‘geserreerde, onappe-
tijtelijke dicteetekst’ tot de ‘door zijn 
eegaatje geïnitieerde aanschaf van 
panelen voor zonne-energie’. Woor-
den als ‘pyrrusoverwinning’, ‘welles-
nietesspel’ en ‘corpsballen’ (uitge-
sproken als koorballen) bleken niet 
eenvoudig. 
Menig deelnemer was dan ook blij 
dat per woord niet meer dan één 
fout werd gerekend. Koen Been-
tjes bracht het er met slechts 18 
fouten uitstekend vanaf. Als nieuw-
bakken deelnemer behaalde hij tot 
zijn eigen verbazing direct de eer-
ste plaats. Gemiddeld maakten de 
liefhebbers 33 fout. In de teamwed-
strijd was er een afgetekende over-
winning voor Team VWJ (Van der 
Wal & Joosten). De teamleden Pau-
line Walch, Ines van der Boon en 
Theo van der Hoek maakten geza-
menlijk 64 fouten. Op ruime afstand 
was er een tweede plaats voor KA-
DOOH (95 fout) met teamleden Ma-
riska de Graaf, Aad Hofland en Ot-
to Zandvliet. Derde werd het team 
van JCI Amstelland (98 fout – Jikke-
mine Garnier, Tamara Dekker, Nan-
da Hauet). 
Traditioneel wordt het Aalsmeers 
Dictee ook bezocht door een groot 
aantal specialisten, die stad en land 
afreizen om hun orthografische 
hobby te beoefenen. Zij strijden in 
een aparte categorie tegen elkaar. 
Van de elf deelnemende specialis-
ten was Pieter van Diepen uit Lei-
den ditmaal de beste. Hij maakte in 
het gehele dictee, inclusief een ex-
tra moeilijke elfde zin voor de spe-
cialisten, slechts twee fouten. Run-
ner-up was Jeroen van Heemskerck 
Düker uit Naarden (4 fout) en der-
de werd Bert Jansen uit Bussum (5 
fout). In de wachttijd tijdens het na-
kijken kregen de deelnemers een 

heerlijk buffet voorgeschoteld van 
’t Wapen van Aalsmeer. De reacties 
van de deelnemers na afloop waren 
lovend. “Het was een feest om mee 
te kunnen doen.” 

Spellingnazi
Ook deelgenomen heeft redactie-
lid en bladmanager Joke van der 
Zee van De Heemsteder (Meerbo-
de). Voor de derde keer alweer. “Het 
is altijd gezellig en de sfeer is ont-
spannen en bovendien is het eten 
goed”, aldus Joke. “Ik vind het ook 
leuk om mee te doen. Ik ben altijd 
met taal bezig. Vanwege werk, maar 
ook gewoon leuk om te weten te ko-
men waarom iets zo of zo wordt ge-
schreven. Ik blijk overigens geen 
echte doorgewinterde spellingnazi 
te zijn, want er waren nog best wat 
in rood aangegeven foutjes, zag ik 
op het nagekeken formulier. Maar 
28 fout vond ik toch een redelijke 
uitslag. De nummer drie had 21 fout 
en het gemiddelde lag op 33 fouten. 
De zinnen bleken nog veel moeilij-
ker dan de twee afleveringen eer-
der die ik meeschreef. Van sommige 
woorden had ik nog nooit gehoord: 
kreteksigaret, geserreerde of wat te 
denken van eschatologische? Toe-
geven, dat laatste woord was alleen 
voor de ‘taalspecialisten’ (de éch-
te spellingnazi’s). De dictee-opstel-
ler had ook veel woorden gebruikt 
die je vaak zegt, maar waar je over 
gaat twijfelen. Wat is de juiste spel-
ling van geëtter? Van geappt? En 
hoe schreef je hobbyist ook weer? 
Ik ging de fout in bij: kortetermijn-
herstelplan. Veel te lang, dacht ik. 
Dat vergemakkelijkt de taal toch 
niet? Fout. Alles aan elkaar! Het was 
een leerzame maar vooral ook leu-
ke avond. Het woord spellingna-
zi vergeten we maar, taalentertain-
ment klinkt al veel leuker. Volgend 
jaar in het Aalsmeers Groot Dictee 
misschien?”

Drie oorkondes
Organisator Constantijn Hoffscholte 
reikte naast de prijzen dit jaar een 
drietal oorkondes uit voor ‘buiten-
gewone verrichtingen’ ten dienste 
van het Groot Aalsmeers Dictee. Va-
der Joost Hoffscholte werd gepre-
zen voor het feit dat hij reeds zes-
maal als voorlezer optrad, vrouw In-
grid kreeg waardering voor haar 
werk als hoofd van het nakijkteam 
en deelneemster Anna-Marie Blom-
mestein ontving een oorkonde om-
dat zij als enige aan alle dictees 
deelnam. De volledige tekst van 
het dictee is te lezen op de website 
van het Boekhuis: www.boekhuis-
aalsmeer.nl.

Verkoop restant veilingkavels
Zaterdag postzegelbeurs
Aalsmeer - Zaterdag 21 novem-
ber gaan de deuren van Het Paro-
chiehuis om 09.30 uur open voor al-
le postzegelverzamelaars en ruilers. 
De entree is gratis. Het is één van 
de grotere ruilbeurzen uit de omtrek. 
Bezoekers kunnen er heerlijk snuf-
felen in de ruim 100 nieuwe stock-
boeken met daarin duizenden zegels 
voor slechts 5 eurocent per zegel. 
Ook zijn er diverse handelaren aan-
wezig, die mogelijk de zegels hebben 

die u mist en die niet in de ruilboe-
ken zitten. Deze maand er weer een 
kleine tentoonstelling over ‘Genees-
krachtige Bloemen en planten’. Echt 
de moeite waard om te zien hoeveel 
zegels er zijn met een geneeskrach-
tige item. Uiteraard is er ook weer 
een verloting voor hen die hun aan-
kopen thuis met een plantje willen 
afkopen. De ruilbeurs duurt tot 15.00 
uur. Verder kan een kijkje genomen 
worden in de kavels die in de sep-

Opbrengst ruim 24.000 euro
Bazaar gezellige happening
Aalsmeer - De Bazaar van de 
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer 
heeft afgelopen zaterdag weer een 
prachtig bedrag bij elkaar opge-
haald van ruim 24.000 euro netto. 
De helft van dit bedrag gaat naar 
een zevental goede doelen. 
De bazaar werd goed bezocht en 
het was weer een feestje voor ve-
len met een grote diversiteit in ver-
trouwde activiteiten. Maar de dag 
startte zeker ingetogener dan an-
ders. Elise Moolhuijsen, staflid van 
de bazaar, kon er bij de opening 
niet omheen dat de feeststemming 
over de bazaar gedrukt werd door 
de gebeurtenissen van de avond en 
nacht ervoor in Parijs. “Maar met el-
kaar gaan we er weer vol voor. Met 
de hulp van de tientallen vrijwilli-
gers maken we er een topdag van.” 
Of zoals iemand anders van de or-
ganisatie het uitdrukte: “Er hangt nu 
wel een negatieve sluier over deze 
dag, maar na zo’n vreselijke nacht 
in Parijs, moet je je juist op iets po-
sitiefs storten. Kwaad bestrijd je niet 
met geweld, maar door het goede te 
doen, zoiets dus. Al is het helder dat 
het niet zo simpel is.”
Een bezoeker: “Enerzijds heb ik 
een dubbel gevoel, maar uiteinde-
lijk toch ook heel erg van de bazaar 
genoten.” En een andere: “Het één 
sluit het ander niet uit, het was weer 
geweldig! Wat een mooi bedrag, ze-
ker als je weet dat elke cent goed 
besteed wordt. Dat is ook de kracht 
van de bazaar: de gunfactor.” En op 
de Facebookpagina van de bazaar 
lezen we: “Duisternis moet met licht 
worden bestreden. Waar het licht is, 

kan het niet donker zijn. Wat was het 
licht op de bazaar. Een groot feest. 
Zo moeten we denk ik het kwaad 
bestrijden. Alle beetjes helpen” en 
“We moeten dit goede gevoel vast-
houden en omarmen.” De bazaar is 
veel meer dan alleen maar een rom-
melmarkt, een kledingbeurs, een 
boekenmarkt of een bloemenstal. 
Zeker zo leuk zijn alle andere acti-
viteiten, zoals de vele verlotingen, 
prijsvragen, het schminken van de 
kinderen en het restaurant. 
En een bazaar van de Doopsgezinde 
Gemeente zou natuurlijk geen ech-
te bazaar zijn zonder het Rad van 
Avontuur. Grappig was een deel-
neemster die hiermee heel veel ge-
luk had. Liefst drie taarten en nog 
meer lekkers had zij voor zich op ta-
fel. De vierde taart werd gelijk maar 
cadeau gedaan aan een voorbijgan-
ger… De bazaar mocht ook ‘hoog 
bezoek’ welkom heten. Sinterklaas, 
op weg naar het gemeentehuis voor 
de ontvangst door de burgemees-
ter en heel veel jeugdige inwoners, 
stapte binnen. Voor hem had de ba-
zaarcommissie een prachtig ca-
deau, een boek met Sinterklaaslied-
jes. De goedheiligman was er zicht-
baar blij mee. 
Belangrijker tijdens de bazaar zijn 
alle persoonlijke ontmoetingen en 
de sfeer op zo’n dag. En dat zat weer 
goed dit jaar. Het was een gezellige 
happening! Alle prijswinnaars van 
de vele verlotingen hebben onder-
tussen persoonlijk bericht ontvan-
gen. Gefeliciteerd! En, alvast note-
ren: volgend jaar is de bazaar op 12 
november.

Footgolfer Swer en November 
Nineties op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - De lokale omroep ‘Ra-
dio Aalsmeer’ is een veelzijdig radio-
station. Programma’s speciaal voor 
alle Aalsmeerders en Kudelstaarters 
die iedere week weer interessant en 
verrassend zijn. Vanavond, donder-
dag 19 november verzorgen de men-
sen van het activiteitencentrum He-
liomare Aalsmeer om 18.00 uur weer 
een nieuwe uitzending van het in-
formatieve programma ‘Halte Zwar-
teweg’. Deze keer kunt u luisteren 
naar een interview met footgolfspe-
ler Swer Elbertsen. Hij vertelt uitge-
breid over deze nog vrij onbekende 
sport. Zo legt hij de spelregels uit en 
praat u bij over de nationale en in-
ternationale toernooien die gespeeld 
worden. En het is de derde donder-
dag van de maand. Dat betekent dat 
ook vanavond, 19 november, de der-
de aflevering van ‘November Nine-
ties’ te beluisteren is in het program-
ma ‘Aalsmeer by Night’. Presenta-
tor Meindert van der Zwaard neemt 
u vanaf 22.00 uur weer mee naar de 
jaren negentig. Het eerste half uur 
en het gehele tweede uur hoor je de 
muziek uit het tijdperk 1990 tot 1999. 

Eurovision Junior Songfestival
Vrijdag hoort u vanaf 18.00 uur alles 
over het Eurovision Junior Songfes-
tival bij het familieprogramma ‘Let’s 
Go’. Natuurlijk komt de Nederlandse 
inzending van Shalissa voorbij. Ook 
komt Kirsten weer langs. Zij gaat 
alles vertellen over de ‘Girls Night 
Out’ op 27 november in Studio’s 
Aalsmeer. Het is nog steeds mogelijk 
om voor deze gezellige avond twee 
kaarten te winnen voor de film Fa-
shion Chicks! Kijk even op de face-
bookpagina van ‘Let’s Go’ voor meer 
informatie. En van 21.00 tot 23.00 uur 
is het weer tijd voor het wekelijkse 
Vrijdagavondcafé Met Ron en Caro-
lien, heel veel gasten, de twitterhit en 
meer!

Politiek met PACT 
Zaterdag zullen tijdens ‘Aalsmeer Po-
litiek’ van 12.00 tot 13.00 uur fractie-
voorzitter Ronald Fransen en Wilma 
Alink-Scheltema van PACT Aalsmeer 
aanwezig zijn. Uiteraard zal er aan-
dacht worden geschonken aan het 
rapport van Bas Eenhoorn over de 
bestuurscultuur in Aalsmeer, de be-
groting van 2016 en aan wat er ver-
der deze week nog politiek aan inte-
ressants naar voren komt.

‘Door de Mangel’ met Erik
Afgelopen maandag was Marco 
den Haan te gast in ‘Door de Man-

gel’. De 102e gast vertelde een pro-
fessioneel, zorgzaam, trouw en so-
ciaal persoon te zijn. De oud-eige-
naar van Bon Ami vertelde zijn over-
leden vader als idool te zien. De ‘pa-
pa’ van de jeugd in Aalsmeer-Oost 
en Kudelstaart heeft een financiële 
achtergrond, maar voelt zich tussen 
de jongeren als een vis in het water. 
Ook Marco droeg een nieuwe gast 
voor en koos voor Erik de Rijk. De 
eigenaar van schoenenhuis Henri-
ta is de zwager van Marco en werkt 
zijn leven lang in de schoenenbran-
che. Den Haan wil graag weten of 
hij nooit iets anders heeft gewild. 
Dit en veel meer kunt u komende 
maandag vanaf 19.00 uur horen in 
‘Door de Mangel’ dat wordt gepre-
senteerd door zus en broer Mylè-
ne en Elbert. Maandag 23 novem-
ber is het om 20.00 uur de beurt aan 
Marcel Kesting om zijn tien favorie-
te nummers op een rijtje te zetten 
in ‘De Top 10 van…’ Naast zijn lie-
velingsmuziek, zal Kesting ook open 
over zijn leven vertellen, want hij 
heeft van tevoren aangegeven geen 
geheimen te hebben.

Radio Aalsmeer is de lokale om-
roep van Aalsmeer en omgeving. De 
omroep is te beluisteren via 105.9 
FM in de ether, 99.0 FM op de ka-
bel en via de livestream op de web-
site: www.radioaalsmeer.nl. Elke 
avond en in het weekend overdag 
brengt Radio Aalsmeer informatie-
ve en interessante programma’s. In 
de nacht en doordeweeks overdag 
kan genoten worden van fijne mu-
ziek. Volg Radio Aalsmeer ook op 
Twitter en Facebook en op bezoek 
komen in de studio is natuurlijk ook 
mogelijk. Radio Aalsmeer heeft haar 
studio in het complex van Studio’s 
Aalsmeer.

tember-, oktober- en novembervei-
ling niet zijn verkocht en die dan als-
nog te koop zijn op de ruilbeurs. De 
lijst van de onverkochte kavels staan 
ook op de website van de vereni-
ging. Voor meer informatie over deze 
dag kan telefonisch contact opge-
nomen worden met Cor van Meurs 
via 0297-343885 of Gerboud Zwet-
sloot via 0297-345231. Wilt u alle ac-
tiviteiten van de vereniging steunen 
wordt dan lid van de vereniging. Cor 
en Gerboud schrijven (tegen een ge-
reduceerd tarief) graag nieuwe le-
den in. Kijk voor alle activiteiten en 
informatie op de website www.post-
zegelverenigingaalsmeer.nl. 

Tentoonstelling tekeningen 
kinderen uit Wit Rusland
Aalsmeer - Op vrijdag 13 novem-
ber is de tentoonstelling met kinder-
tekeningen van Tsjernobyl kinderen 
geopend in het Cultuurpunt aan de 
Marktstraat, boven de bibliotheek.
De opening werd verricht door Pro-
fessor Egbert Tellegen. Professor 
Tellegen heeft gewerkt als hoogle-
raar milieukunde aan de Universiteit 
in Amsterdam en de V.U. in Amster-
dam. Hij was vooral bezig met mi-
lieuproblemen in Centraal en Oost-
Europa. Hij hield een toespraak over 
het werk van de Stichting Tsjernina 
waar mevrouw Larissa Tsjernina de 
spil van is. De galerie van de stich-
ting is gevestigd in Amsterdam Zuid 
aan de Courbetstraat 30 en in 1994 
geopend door de toenmalige bur-
gemeester Schelto Patijn. De heer 
Tellegen heeft door zijn werk meer-
dere malen de omgeving van de 
kerncentrale in Tsjernobyl bezocht. 
De plaats Pripjat, die nog dichter 
bij de kerncentrale ligt, is sinds de 
ramp in 1986 geheel verlaten. De 
Stichting Tsjernina richt zich voor-
al op Wit-Rusland terwijl de kern-
ramp plaatsvond in de Oekraïne. De 
stichting richt zich meer op Wit Rus-
land, omdat de windrichting destijds 
de radioactieve afval vooral daar en 
in mindere mate in de Oekraïne is 
neergekomen.
Mevrouw Tsjernina hield na de ope-
ning nog een emotioneel verhaal 
over de kunstscholen in Wit Rusland 
en de steun die de stichting geeft 
aan de scholen en tevens aan een 
ziekenhuis in Mogilev, Wit Rusland, 
zoals apparatuur voor onderzoek 
van de mensen die daar wonen. 

“We weten allemaal dat de voorma-
lige Sovjet Unie rijk is aan culture-
le tradities, dus komen kinderen al 
vroeg, vanaf hun derde jaar, in aan-
raking met kunst. De stichting heeft 
al zo’n 140 tentoonstellingen geor-
ganiseerd in Nederland en daar-
naast ook in Japan. Vooral na de 
ramp met de kerncentrales in Fuku-
shima is de belangstelling voor de 
kunst van de kinderen uit Wit Rus-
land toegenomen in Japan.”
De tentoonstelling in het Cultuur-
punt is te bezoeken in de maanden 
november, december en een deel 
van januari. Het cultuurpunt is iede-
re middag van 14.00 tot 18.00 uur, 
open  woensdag en zaterdag van-
af 11.00 uur.  Maandag en vrijdag 
tot 20.00 uur en zaterdag tot 15.00 
uur. Het adres is Marktstraat 19a, 
door de bibliotheek lopen en dan 
naar boven de trap op. Natuurlijk 
hoopt mevrouw Tsjernina dat er veel 
kunstwerken worden verkocht, zo-
dat de kinderen door kunnen gaan 
met dit prachtige werk en het zie-
kenhuis meer apparatuur kan aan-
schaffen. Meer informatie is te vin-
den op de website van de Stichting 
Tsjernina: www.tsjernina.nl. E-mai-
len kan ook: tsjernina@planet.nl.
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De Tuinen van Aalsmeer
8 Woningen in Venkelhof 
binnenkort in verkoop
Aalsmeer - Binnenkort start de 
verkoop van de acht karakteristie-
ke halfvrijstaande woningen aan 
het Venkelhof te Aalsmeer. De wo-
ningen passen binnen de bestaan-
de woonomgeving en sluiten door 
de stijlvolle architectuur naadloos 
aan bij de nieuwe woningen aan het 
naastgelegen Korianderhof. Geheel 
in stijl van het Korianderhof wordt 
op dezelfde wijze een nieuw hof 
gecreëerd zodat een waardevolle, 
groene invulling aan het Venkelhof 
ontstaat. Venkelhof is omgeven door 
groen, aan het water gelegen en op 
loop- en fietsafstand van het ou-
de dorp van Aalsmeer. Het Venkel-

hof ligt in de buurt van de winkels 
aan de Ophelialaan, achter de Wil-
gen en de Burgemeester Kastelein-
weg, die weer een weg wordt voor 
lokaal verkeer en met bomen om-
zoomd. De halfvrijstaande wonin-
gen hebben een woonoppervlakte 
vanaf circa 139 vierkante meter en 
een kaveloppervlakte variërend van 
272 tot 628 vierkante meter. 
Alle woningen hebben ruimte om 
twee auto’s op eigen terrein te par-
keren. De halfvrijstaande woningen 
zijn beschikbaar vanaf 375.092 euro 
vrij op naam. Voor meer informatie 
en voorinschrijving: www.detuinen-
vanaalsmeer.nl/venkelhof.

Lemo Vuurwerk overgenomen
Kwaliteit en scherpe 
prijzen bij Vuurwerkworld
Aalsmeer - Hans Peter Reijnen 
zit samen met zijn compagnon 
Frank Koopmans al vijftien jaar ‘in 
het vuurwerk’ in Zwanenburg on-
der de naam Vuurwerkworld. Sinds 
kort heeft hij in zijn pand op de 
Aalsmeerderweg 249 I te Aalsmeer 
het vuurwerkpunt overgenomen van 
Lemo Vuurwerk. “Leo Moolhuijsen 
loopt hier gewoon nog in de ver-
koop, mensen kennen hem, maar 
wij zijn aansprakelijk. Dit pand is 
al in ons bezit vanaf de oplevering 
van dit bedrijventerrein.” Hans Pe-
ter is ondernemer in hart en nieren, 
bezit een aantal bedrijven en heeft 
veel connecties met Aalsmeerse on-
dernemers. Hij heeft een groothan-
del in consumentengoederen, zoals 
speelgoed en gadgets. Scoobydoo-
touwtjes en loomen, daar waren 
zij het eerste mee en ze produce-
ren voor grootwinkelbedrijven. “We 
maken interieurs voor diverse win-
kels in Amsterdam en Frank bezit 
een drukkerij/grafische afwerking.” 
Ambitieuze mannen, dat is duide-
lijk. Het vuurwerk trok Hans Peter 
als kleine jongen al en het enthou-
siasme is niet weggegaan. “Het blijft 
spannend.Aldus de veertigplusser. 
“In april/mei begint het meestal al 
te kriebelen en gaan we op zoek 
naar aanbiedingen van het mooiste 

vuurwerk. We willen natuurlijk goe-
de kwaliteit leveren tegen scherpe 
prijzen. Maar in september gaan we 
voor de echte collectie, de nieuw-
ste dingen. De hotste items zijn 
momenteel Flowerbeds. Grote do-
zen met een paar potten erin. Dat is 
aansteken en genieten van prachtig 
siervuurwerk. We hebben meer dan 
twintig soorten en voor iedere por-
temonnee. Vanaf 39 euro heb je al 
zo’n mooie box, maar een compleet 
pakketje kindervuurwerk vanaf vijf-
tien euro is ook mogelijk.” Het ruime 
pand beschikt over vier bunkers en 
voldoet uiteraard aan alle milieuei-
sen en vergunningen die nodig zijn. 
Vuurwerkworld is een zeer transpa-
rant bedrijf. Er hangen camera’s, al-
les is keurig onder controle en er 
is veel kennis in huis. Reijnen: “We 
werken zeer gestructureerd en heb-
ben een opslagcapaciteit van bijna 
30.000 kilogram, waardoor we ie-
dereen snel kunnen helpen en ho-
pelijk nooit helemaal uitverkocht 
zijn.” Vanaf 12 december begint de 
voorverkoop. Vanaf volgende week 
komt er iedere week een mooie ad-
vertentie in deze krant met specia-
le acties. Houd tevens de website 
www.vuurwerkworld.nl en de Face-
bookpagina in de gaten. 
Door Miranda Gommans 

Mantelzorgers genieten van Stand-Up Comedy in Studio’s Aalsmeer.

Mantelzorgers bedankt 
voor inzet door gemeente
Aalsmeer - Vorige week stond de 
mantelzorger centraal tijdens de 
Dag van de Mantelzorg. Wethouder 
Zorg en Welzijn Ad Verburg: “Dat is 
zeker terecht, want de ondersteu-
ning die mantelzorgers bieden aan 
een zieke of gehandicapte is meest-
al zwaar. Vooral als de zorg lang 
duurt en intensiever wordt. Voor de 
gemeente is mantelzorg belangrijk 
en dat zal door de verandering in 
de zorg steeds belangrijker worden. 
Voor de mantelzorgers waren aller-
lei activiteiten georganiseerd om ze 
te bedanken. De gemeente maakt 
nog een klein gebaar om alle man-
telzorgers te bedanken voor hun in-
zet, door middel van een VVV-ca-
deaubon. Mensen zijn blij met de-
ze waardering van de gemeente. Al-
le mantelzorgers die bekend zijn bij 
Mantelzorg & Meer ontvangen bin-
nenkort deze cadeaubon.” 
De gemeente Aalsmeer telt meer 
dan 300 geregistreerde mantelzor-
gers. Ze zijn een onmisbare steun 
voor zieken of inwoners met een 
beperking. De gemeente zet de-
ze mensen jaarlijks in het zonnetje. 

In de periode rondom de landelijke 
Dag van de Mantelzorg op 10 no-
vember vonden er allerlei gratis ac-
tiviteiten plaats voor mantelzorgers. 
De gemeente wil haar waardering 
voor de mantelzorgers onderstre-
pen door dit soort leuke evenemen-
ten. Het is belangrijk dat mantelzor-
gers er af en toe even helemaal uit 
zijn. Eventueel kunt mantelzorgers 
dingen delen met lotgenoten, maar 
dat hoeft niet. 

Aanmelden 
Niet alle Aalsmeerse mantelzorgers 
zijn echter bekend bij Mantelzorg 
& Meer. U moet echt ingeschreven 
staan. Dit kan ook nog andere voor-
delen hebben. Daar kunnen ze u al-
les over vertellen. Bent u mantelzor-
ger of kent u iemand die mantel-
zorger is? Aanmelden kan door een 
mail te sturen naar info@mantel-
zorgenmeer.nl of te bellen met 020-
3335353. U of de betrokken mantel-
zorger krijgt dan ook een cadeau-
bon toegestuurd. Aanmelden kan 
tot 1 december. Meer informatie via: 
www.mantelzorgenmeer.nl.

Magische bingo tijdens 
3 jaar Borrel Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen donder-
dag vierde de netwerkorganisatie 
Borrel Aalsmeer haar driejarig be-
staan bij restaurant Welkom Thuis. 
Organisator Ingrid Claasen open-
de deze feestelijke editie en blik-
te terug op een roerig 3 jarig be-
staan met vele hoogtepunten waar-
onder de eerste editie met een op-
komst van 170 netwerkers, viering 
van het éénjarig bestaan met bij-
na 400 relaties en inmiddels actief 
op diverse andere plaatsen in Ne-
derland. Zoals de vooruitzichten qua 
aanvragen er nu uit zien, wordt het 
in 2016 ook mogelijk om te netwer-
ken met een knipoog in Hoofddorp, 
Mijdrecht, Amsterdam, Alkmaar, 
Badhoevedorp, Den Bosch, Den 
Haag, Gooi, Groningen en Twen-
te. Daarnaast bedankte de organi-
sator alle sponsoren die al drie jaar 
lang de netwerkactiviteiten van Bor-
rel Aalsmeer steunen! Tijdens de 

extra feestelijke editie exposeerde 
kunstenaar Ramon Bruin 3D kunst-
werken, was de fotografie in handen 
van Marco van Ammers en werd 
het officiële programma afgesloten 
met een magische bingo waarbij al-
le netwerkers tegelijk ‘bingo’ rie-
pen en vele lachwekkende tafere-
len opleverde dankzij de presentatie 
van Ton Bal van Total Magic en Ed-
dy Smit van de Magische Loge. Ui-
teraard werden de bezoekers weer 
door de gastvrouwen van het MBO 
College Airport uit Hoofddorp wel-
kom geheten. Alle deelnemers gin-
gen naar huis met een goed gevulde 
Ondernemersbag inclusief de laat-
ste uitgave van Het Ondernemers-
belang. De volgende editie vindt op 
10 december plaatst. Elke tweede 
donderdag van de maand.
Voor meer informatie en het bekij-
ken van de foto’s van de afgelopen 
editie: www.borrelaalsmeer.nl

Vrijdag open huis met live- 
muziek in De Oude Veiling
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 20 
oktober wordt De Oude Veiling aan 
de Marktstraat heropend. Ter gele-
genheid hiervan is er van 16.00 tot 
20.00 uur Open Huis met live mu-
ziek. Iedereen is welkom. Vooruitlo-
pend op een definitieve invulling is 
De Oude Veiling weer beschikbaar 
voor zaalhuur en worden er in het 
weekend regelmatig activiteiten ge-
organiseerd. In de afgelopen weken 
is het gebouw gebruiksklaar ge-
maakt. De kleine bovenzaal heeft 
daarbij een kleine make-over ge-
kregen. Er is geschilderd en de gro-
te bar is verwijderd, wat meer ruimte 
geeft voor bijvoorbeeld vergaderin-
gen en kleinschalige culturele eve-
nementen. Tijdens het Open Huis op 
vrijdag 20 november zijn alle ruim-
tes te bekijken, zodat iedereen het 
resultaat met eigen ogen kan zien. 
Ook is het mogelijk informatie te 
verkrijgen over huurprijzen en voor-
zieningen.

The Riverstones
De heropening wordt om 17.00 uur 

ingeluid met een officieel moment. 
Live muziek is er van de Aalsmeer-
se band The Riverstones. Bandle-
den Michel de Wit, Saskia Veens-
wijk, Monique Veenswijk, Estée Ma-
kampo en Scott Breems zorgen met 
hun akoestische gitaren, pakkende 
vocalen, karakteristieke vioolspel en 
percussie voor een sfeervolle bijdra-
ge. Deze dag markeert ook de start 
van een tentoonstelling met werk 
van kunstenares Dorrit Klomp. Haar 
frivole schilderijen met dansparen 
en bloemen zijn tot half januari in 
De Oude Veiling te zien. 
De Oude Veiling is aangekocht door 
de gemeente Aalsmeer met het doel 
het pand (weer) een invulling te ge-
ven op sociaal, cultureel, educatief 
en/of maatschappelijk vlak. Het be-
heer is voorlopig ondergebracht 
bij ESA. In de loop van 2016 wordt 
meer duidelijk over de definitieve 
invulling van het gebouw. Vanaf 27 
november is er elke week een vrij-
dagmiddagborrel van 17.00 tot 21.00 
uur. Kijk voor meer activiteiten op de 
website: www.deoudeveiling.nl.

Aalsmeer - Donderdag 26 novem-
ber wordt er weer een verrassende 
Ladies Day georganiseerd aan de 
Hadleystraat. Alweer voor de vier-
de keer organiseren Anita en Anette 
dit evenement. “En het wordt steeds 
groter en uitgebreider”, vertelt Anet-
te Mulder enthousiast. “De hele sa-
lon wordt omgetoverd tot één gro-
te ruimte waar onze trouwe en nieu-
we cliënten kennis kunnen maken 
met de vele facetten van ons be-
drijf. Er worden diverse workshops 
gegeven met betrekking tot make-
up, huidverzorging en Home acces-
soires.” Nu reeds kan een afspraak 
gemaakt worden voor een Shellac 
nagelbehandeling voor maar 10 eu-
ro of een heerlijke voetbehandeling 
voor slechts 5 euro. Tijdens de La-
dies Day wordt ook het Decembe-
rarrangement gepresenteerd. Dat 
is elk jaar weer een verwenfeest-
je met een thema. Dit jaar is het 
thema Fruit Sensations en Anet-
te heeft daar weer iets heel moois 
van gemaakt. Gekozen kan worden 
uit twee arrangementen, één uitge-
breid verwenarrangement van 90 
minuten of een basic verwenarran-
gement van 60 minuten, bestaande 
uit verschillende massages, ampul-

len en een Appel Shake masker met 
als toetje een heerlijke Fruit Smoot-
hie die op 26 november al voor te 
proeven is. “Neem tussen alle be-
handelingen door ook even de tijd 
om te shoppen bij Anita’s Choice”, 
raden de twee onderneemsters aan. 
Na 4 jaar heeft zij haar collectie al 
aardig uitgebreid met haar gevari-
eerde home-made en met smaak en 
aandacht ingekochte accessoires 
gericht op de kerst en winter. Tevens 
kunnen bezoekers snuffelen tussen 
de modeaccessoires waaronder 
prachtige sieraden, sjaals en tas-
sen. Ook het stijlvolle merk Miche 
Bag ontbreekt niet, één tas met heel 
veel mogelijkheden. En speciaal 
voor de LadiesDay diverse aanbie-
dingen van Miche Bag. Bij Anita zijn 
eveneens diverse workshops moge-
lijk. Anita en Anette hopen veel be-
langstellenden en (nieuwe) klanten 
te mogen begroeten met een hapje, 
drankje of Smoothie op donderdag 
26 november tussen 10.00 en 20.00 
uur bij SlenderYou Beautyworld in 
de Hadleystraat 3. Gezellig binnen 
lopen mag natuurlijk altijd. Handig 
om alvast een afspraak te maken 
voor één van de workshops. Voor 
meer informatie: 0297-346832

SY Beautyworld en Anita’s Choice
Verwennen en verrassen 
tijdens 4e Ladies Day

Arthur van Woensdregt, directeur Particulieren Rabobank Regio Schiphol, be-
dankt gastspreker Maurice Lemans.

Bijeenkomst Rabobank
Zin en onzin van beleggen
Aalsmeer - “Beleggen? Dat is zo 
ingewikkeld.” En: “Het duurt zo lang 
voor je er voordeel van hebt.” Men-
sen met spaargeld denken weleens 
aan beleggen, zeker nu de spaar-
rente relatief laag is. Maar onbe-
kendheid en vooroordelen maken 
dat zij zich er niet verder in verdie-
pen. Terwijl het zinnig kan zijn een 
goede afweging te maken tussen 
sparen en beleggen. De Rabobank 
wil geïnteresseerden graag helpen 
inzicht te krijgen in de zin en on-
zin over beleggen. Beleggen kan 
een goede optie zijn voor mensen 
die spaargeld hebben waar zij niet 
op korte termijn over willen beschik-

ken. Voor die spaarders organiseer-
de Rabobank Regio Schiphol een 
vrijblijvende informatieavond. De 
avond werd gehouden op dinsdag-
avond 10 november op het Regio-
kantoor in Hoofddorp. Iedereen kon 
met hun smartphone reageren op 
diverse stellingen en vragen. De re-
sultaten verschenen online in beeld. 
Aan de hand van feiten en ervarin-
gen kregen bezoekers inzicht in de 
zin en onzin van beleggen. Heeft u 
de bijeenkomst gemist, maar wilt u 
meer informatie over dit onderwerp? 
Belt u dan gerust met het team Pri-
vate Banking van Rabobank Regio 
Schiphol via 023-5498200.

“Mooie kwaliteitsimpuls”
PW4-diploma uitreiking 
kinderopvang Solidoe
Aalsmeer - De afgelopen drie 
jaar hebben alle 200 Solidoe me-
dewerkers uitgebreide pedagogi-
sche scholing gevolgd via de Soli-
doe Vakschool. Door 42 kandida-
ten is deze periode afgesloten met 
een volledig MBO PW4 diploma. De 
gediplomeerden hebben afgelopen 
vrijdag 13 november in de fantasti-
sche locatie Garden of Amsterdam 
(De Arendshoeve) feestelijk hun di-
ploma ontvangen van de NCOI, de 
partner waarmee Solidoe de scho-
ling heeft verzorgd. Dit in aanwe-
zigheid van twee wethouders. Mo-
nic van Diemen, directeur van Soli-
doe: “We hebben de afgelopen jaren 
veel geïnvesteerd in de Vakschool. 
Een op maat gemaakte opleiding 
voor alle collega’s van Solidoe op 
MBO4 niveau. Een gedeelte van de 
collega’s koos ervoor om, naast al-
le praktijk gerichte vakken en op-
drachten, ook examens te doen in 
Nederlands, Engels en Rekenen. 
Dit diploma is voor deze 42 colle-
ga’s dan ook een hele mooie kroon 
op hun inspanningen.” “Niet alleen 
deze collega’s krijgen een diploma”, 
gaat Van Diemen verder. “De overi-
ge collega’s hebben óók alle prak-
tijkgerichte vakken en opdrach-
ten gedaan de afgelopen jaren. Als 
zij hun assessment goed doorstaan 

ontvangen ook zij een (vak)diploma. 
Zowel wethouder Gertjan van der 
Hoeven van Aalsmeer, als wethou-
der Ria Zijlstra van Uithoorn spra-
ken de gediplomeerden toe. Zij be-
nadrukten het belang van hele goe-
de pedagogische medewerkers: Als 
zij in staat zijn om nog meer op de 
kinderen in te spelen, kunnen de 
kinderen zich nog beter ontwikke-
len. Ook werd waardering uitge-
sproken voor Solidoe als belangrij-
ke partner in de ontwikkeling van 
de kinderen en de samenwerking 
met scholen en welzijn. Iedere ge-
diplomeerde ontving bloemen van 
de ‘eigen’ wethouder. Er waren im-
mers gediplomeerden van Uithoorn-
se én van Aalsmeerse vestigingen 
van Solidoe. Maar wat vooral be-
langrijk was, alle 42 gediplomeer-
den kregen uitgebreid aandacht, in 
aanwezigheid van zo’n 200 familie-
leden, vrienden en collega’s. Ieder-
een werd persoonlijk toegesproken 
door de eigen praktijkbegeleider. En 
de uitreiking werd uiteraard gevierd 
met een gezellige borrel.
In januari verwachten nog 14 kan-
didaten hun PW4 diploma te halen. 
Van Diemen: “Solidoe is zeer trots 
op al haar medewerkers. Het was 
een klus, maar wat een mooie kwa-
liteitsimpuls!”
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Klankbordgroep in discussie over nieuw en passend ‘jasje’

Voorbereidingskrediet voor 
herinrichting raadzaal
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 17 
november heeft een gezamenlij-
ke vergadering plaatsgevonden van 
de commissies Ruimte en Econo-
mie en Maatschappij en Bestuur. 
Aan de fracties werd onder ande-
re gevraagd een voorbereidingskre-
diet te geven voor herinrichting van 
de raadzaal in het gemeentehuis. 
Het huidige vergadermeubilair en 
de geluidsinstallatie zijn inmiddels 
meer dan 20 jaar oud. Het meubi-
lair is gedurende de raadsperioden 
uitgebreid, veranderd van opstel-
ling en is qua uitstraling gedateerd. 
Na de verkiezingen in 2014 is het 
aantal raadszetels uitgebreid en is 
de opstelling in de raadzaal aange-
past. Gebruik makend van het huidi-
ge meubilair bleek de ‘vernieuwde’ 
vergaderopstelling niet optimaal. De 
rolverdeling tussen de raad en het 
dagelijks bestuur zou fysiek beter in 
de opstelling zichtbaar moeten zijn. 
De in totaal acht zitplaatsen voor de 
ondersteuning griffie, secretaris-
team en ambtelijke ondersteuning 
achter de vergaderopstelling wordt 
als storend ervaren. Bovendien zit 
de schrijvende pers erg dicht op de 
raadsleden. 

Geluid en licht
In de vorige raadsperiode is al een 
onderzoek gedaan naar het verbe-
teren van de geluidsinstallatie. De 
noodzaak voor vervanging blijft. 
Verder uitstel is niet wenselijk, zo 
stelt het college. De behoefte om 
het discussiesysteem uit te breiden 
met beeld kan hier direct in worden 
meegenomen. Er komt een kwalita-
tief beter systeem en dit wordt dan 
uitgebreid met camera’s en beeld-
schermen. Het systeem wordt afge-
stemd op de nieuwe vergaderop-
stelling. Naast een nieuwe inrichting 
willen de bestuurders ook het bin-
nenklimaat in de raadzaal verbete-
ren en de verlichting verduurzamen. 
Er gaat een lichtplan opgesteld wor-
den. De afweging voor het vervan-

gen of restaureren van de monu-
mentale armaturen wordt meege-
nomen. Hoewel de voorkeur uitgaat 
naar een integrale aanpak voor het 
gehele gemeentehuis, is het voorne-
men een klimaatinstallatie voor de 
raadzaal, trouwzaal en raadskelder 
direct in dit deelproject mee te ne-
men. Echter hierover volgt discussie 
met de raad. 

Voorbereiding
In de vergadering van de geza-
menlijke commissies is alleen ge-
sproken over het gevraagde kre-
diet van 55.000 euro voor de beno-
digde voorbereidingswerkzaamhe-
den. Hoe de herinrichting er uitein-
delijk uit gaat zien, is aan de frac-
ties. Er is een werkgroep ‘herinrich-
ting gemeentehuis’ opgericht en de-
ze bestaat uit een afvaardiging van 
alle partijen. De werkgroep fungeert 
als klankbord en is betrokken bij 
het verdere proces. Omdat het ge-
meentehuis, en dus ook de raadzaal, 
een ontwerp is van architect Berg-
hoef raden burgemeester en wet-
houders de klankbordgroep aan om 
de monumentencommissie te infor-
meren over de herinrichting. Raads-
lid Joop Kok van PACT vroeg tijdens 
de behandeling van dit onderwerp 
extra aandacht voor dit ‘visitekaart-
je van de gemeente’, mede omdat 
het hier een cultureel erfgoed be-
treft, en stelde voor alvorens inge-
stemd werd met de voorbereidings-
kosten kaderstellende uitgangspun-
ten te formuleren. Kok werd in zijn 
betoog onderbroken door voorzitter 
Robert van Rijn. “Ik begrijp uw en-
thousiasme, maar we behandelen 
nu het voorbereidingskrediet. Over 
de invulling krijgt u alle ruimte in 
de klankbordgroep.” Er komt uitein-
delijk een apart raadsvoorstel over 
de nieuwe inrichting van de raad-
zaal. Het gevraagde krediet komt 
opnieuw aan de orde in de raads-
vergadering van 3 december. PACT 
vond het onderwerp (nog) niet ge-

schikt als hamerstuk, de VVD wil-
de wachten met ja of nee zeggen en 
Bram Heijstek van HAC gaf aan het 
allemaal teveel geld te vinden. “Laat 
de raad wat de raad is, doe iets aan 
het geluid en klaar. De rest zal inwo-
ners worst zijn.” Het CDA en AB ga-
ven aan blij te zijn met de gevormde 
werkgroep en wilden wel groen licht 
voor de benodigde voorbereidings-
gelden geven. 

Bovenwijkse voorzieningen
Hamerstukken in de raad van 3 de-
cember worden wel de Najaarsrap-
portage 2015 en de Huisvestings-
verordening Aalsmeer 2016. Ook 
nog volop behandeld gaat de No-
ta kostenverhaal Bovenwijkse Voor-
zieningen worden. Er is een ‘gat’ 
(tekort) van 4 miljoen euro en hoe 
denkt het college dit te gaan dich-
ten? Er werd volop gedebatteerd op 
wie z’n bordje deze overschrijding 
nu komt te liggen. Overigens waren 
de fracties wel tevreden over de be-
grijpelijke, eerlijke en reële nota. “Ik 
vermoed zomaar dat dit geen ha-
merstuk gaat worden in de raad”, al-
dus voorzitter Robert van Rijn na het 
debat van een half uur en hij had 
gelijk. Het politieke kruid blijft nog 
even in de koker. “Bereid u goed 
voor”, was het advies van Van Rijn. 

Informatief overleg
Omdat het een gezamenlijke ver-
gadering betrof van de commis-
sies Ruimte en Economie en Maat-
schappij en Bestuur is er vanavond, 
donderdag 19 november, geen com-
missievergadering. Wel is er een in-
formatief overleg (openbaar) van-
af 20.00 uur in de raadskelder van 
het gemeentehuis. Er worden toe-
lichtingen gegeven over de handrei-
king LIB (luchthaven indelings be-
sluit), ontwikkelvisie Dorpshaven 
Noord (brieven) en op de brief van 
de Staatssecretaris Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport over de uit-
voering Jeugdwet en Wmo 2015.

Kneusingen na 
aanrijding

Aalsmeer - Op woensdag 11 
november rond zes uur in de 
avond heeft een aanrijding 
plaatsgevonden op de Oostein-
derweg. Hierbij is een 22 jarige 
bromfietsster uit Amsterdam 
gewond geraakt. De bromfiet-
ser werd over het hoofd gezien 
door een 53 jarige automobi-
liste uit Aalsmeer. De bestuur-
ster reed een oprit op en zag de 
haar tegemoet komende brom-
fietsster te laat. Deze heeft nog 
geremd, maar een botsing was 
niet meer te voorkomen. De 22 
jarige is per ambulance naar 
het ziekenhuis vervoerd. Ze 
heeft enkele gekneusde ribben 
en een gekneusde pols. Haar 
bromfiets raakte behoorlijk be-
schadigd. De auto heeft enkele 
krassen. De bestuurder van de 
auto kwam met de schrik vrij. 

Computer weg 
na inbraak

Aalsmeer - In de nacht van 
zaterdag 14 op zondag 15 no-
vember is ingebroken in een 
praktijk op het Poldermeester-
plein. Via de nooduitgang heb-
ben de dieven het pand ver-
laten. Hoe ze zijn binnen ge-
komen is onbekend. Mogelijk 
hebben zij zich laten insluiten. 
Gestolen zijn een computer en 
een beeldscherm. 

5 Fietsen weg na 
inbraak schuur

Aalsmeer - Tussen vrijdag 13 
en zondag 15 november is in-
gebroken in een schuur in de 
A.H. Blaauwstraat. De inbraak 
werd rond zes uur op zondag-
avond door de bewoners ont-
dekt. Het weekendje weg is ge-
eindigd in een flinke schade-
post. Uit de schuur zijn liefst 
vijf fietsen gestolen. Een da-
mesfiets van het merk Spar-
ta waarvan het registratienum-
mer eindigt op 435, drie moun-
tainbikes, twee zwart en één 
groen van kleur, en een grij-
ze racefiets van het merk Ca-
rera. Ook zijn de dieven er van-
door gegaan met een ketting-
zaag van het merk Moculloch 
en een navigatiesysteem. De 
schuurdeur was goed afge-
sloten. De dieven hebben een 
koevoet gebruikt om binnen te 
komen. Mogelijk zijn er omwo-
nenden die iets gezien hebben 
van de inbraak. Zij worden ver-
zocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844. 

Huis overhoop, 
sieraden weg!

Aalsmeer - Op zondag 15 no-
vember is tussen half twaalf 
in de ochtend en tien uur ‘s 
avonds ingebroken in een wo-
ning aan het begin van de Hor-
tensialaan. De bewoonster 
zag bij thuiskomst het tuinhek 
open staan. Bij het betreden 
van haar huis zag zij allemaal 
kranten op de grond liggen. 
Binnen bleek de boel behoor-
lijk overhoop te zijn gehaald, 
zowel benenden als op de bo-
venverdieping. Om binnen te 
komen hebben de dieven het 
raam van de eetkamer gefor-
ceerd. Gestolen zijn een goud-
kleurige ketting en een goud-
kleurige armband. 

Zaagtafel uit 
schuur gestolen

Aalsmeer - In de nacht van 
dinsdag 17 op woensdag 18 
november is ingebroken in een 
schuur achter een woning aan 
de Oosteinderweg, rond num-
mer 270. De dieven hebben 
een raam van de schuur inge-
gooid. De schuur is overhoop 
gehaald. Ontvreemd is een 
zaagtafel.

Verse groente, fruit en nootjes
‘Tries’ nu overdekt op 
Poldermeesterplein
Aalsmeer - Op zaterdag staat Pa-
tricia Walenkamp altijd met haar 
marktkraam op het Pompplein in 
Aalsmeer en op de woensdagen op 
het Poldermeesterplein. Tot het ein-
de van het jaar zit ze daar echter met 
haar groente en fruit in het voorma-
lige pand van de slijterij. Zeven da-
gen in de week van acht tot zes uur 
kan de mooie lichte winkel bezocht 
worden. “Ik hoefde er niet veel aan 
te doen. Het meubilair is er in blijven 
staan.” Aldus de tevreden groen-
tevrouw, die al acht jaar met ple-
zier haar handel drijft. Ze vervolgt: 
“Vorige week woensdag kwam me-
neer Vooges naar me toe, daar is het 
pand van, en hij vroeg me of het niet 

wat voor me was om de leegstand 
tijdelijk op te vullen. Nou, die kans 
heb ik met beide handen aangegre-
pen. Donderdag had ik de sleutel en 
zaterdag ben ik geopend! Daar ben 
ik hem dankbaar voor.” Naast een 
ruim assortiment groente en fruit 
verkoopt Tries tevens nootjes en ge-
sneden verse groentes en salades. 
Dat laatste kan nu, omdat tevens de 
vitrine is blijven staan die ze kan ge-
bruiken. Maar ze verkoopt ook bio-
logische producten zoals olie, mos-
terd, soepen, sambal, sappen en 
jam, van het merk Claudia’s Home-
made van Claudia Vlietstra. 

Door Miranda Gommans 

Colleges B&W akkoord
Uitvoeringsplan voor AM 
Werkorganisatie
Aalsmeer - De colleges van B&W 
van Aalsmeer, Amstelveen, Haar-
lemmermeer-meer, Ouder-Amstel 
en Uithoorn zijn akkoord met het 
uitvoeringsplan voor de AM Werk-
organisatie. Daarnaast vragen zij 
hun gemeenteraden toestemming 
voor de aanpassing van de juridi-
sche structuur van de organisatie. 
Voorafgaand aan deze besluitvor-
ming heeft de onder-nemingsraad 
van AM Groep positief geadviseerd 
over het uitvoerings-plan. 
Wethouder Ap Reinders (Haarlem-
mermeer), voorzitter dagelijks be-
stuur (DB) AM Groep: “De vijf ge-
meenten gaan door met hun sa-
men-werking, maar nu voor de bre-
dere doelgroep van de Participatie-
wet. We bouwen daarvoor in 2016 
een nieuwe organisatie, op basis 
van de huidige AM Groep. Ik ben blij 
met het positief advies van de on-
dernemingsraad van AM Groep op 
het uitvoeringsplan. We leggen nu 
de juridische vorm voor aan de ge-
meenteraden. Als de raden instem-
men, starten we begin januari met 
de bouw en is de nieuwe organisa-
tie op 1 juli 2016 een feit.”

Participatiewet
Gemeenten staan door de invoe-
ring van de Participatiewet voor de 
uitdaging om de arbeidsdeelname 
van inwoners met afstand tot de ar-
beidsmarkt flink te vergroten. De 
gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, 

Haarlemmermeer, Ouder-Amstel 
en Uithoorn hebben daarom onder-
zocht hoe zij dat samen het beste 
kunnen uitvoeren. 
De nieuwe AM Werkorganisatie 
zoekt of biedt werk voor de SW-me-
dewerkers (medewerkers die onder 
de wet sociale werkvoorziening val-
len en nu bij of via AM Groep wer-
ken), bijstandsgerechtigden die niet 
zelfstandig 70% van het minimum-
loon kunnen verdienen en voor per-
sonen die in aanmerking komen 
voor de nieuwe beschutte banen die 
de Participatiewet mogelijk maakt. 
 
Uitvoeringsplan
Het uitvoeringsplan beschrijft de ta-
ken van de organisatie, de proces-
sen, de producten, de hoofdstruc-
tuur en de huisvesting. Op basis 
van dit plan wordt de nieuwe orga-
nisatie gebouwd. Ook is er een so-
ciaal plan, waarmee de OR namens 
de medewerkers heeft ingestemd. 
Omdat de mensen steeds vaker aan 
het werk zijn op de locaties van de 
werkgevers zelf, is de behoefte aan 
vierkante meters huisvesting afge-
nomen en verlaat de organisatie de 
huidige vestiging. In plaats daarvan 
komen er twee kleinere vestigingen 
(één in Meerlanden en één in Am-
stelland). Daarmee wordt de reisaf-
stand in principe kleiner en kan in 
de dienstverlening nog beter wor-
den aangesloten op de lokale situ-
atie. 

Kontakten lokaal niveau ingekort
Geen bestuur meer voor 
ANBO Aalsmeer in 2016
Aalsmeer - Het was een emotio-
nele bijeenkomst, de extra leden-
vergadering die het bestuur van de 
Aalsmeerse afdeling van de ANBO 
had belegd op 13 november. De le-
den waren bij elkaar geroepen om 
met elkaar de situatie te bespre-
ken waar lokale afdelingen de af-
gelopen maanden mee geconfron-
teerd zijn. Voorzitter Janny Ooster-
loo begon met een korte uitleg van 
de ontwikkelingen van de afgelopen 
jaren binnen de organisatie van de 
vereniging de ANBO. Ontwikkelin-
gen die moesten leiden tot een ge-
stroomlijndere organisatie en bete-
re afstemming tussen ANBO-afde-
lingen in het land en het landelijke 
verenigingskantoor. Maar door de 
recente besluiten van het hoofdbu-
reau zoals het blokkeren van de fi-
nanciën, de ledenadministratie en 
de eigen website, ziet het bestuur 
van de afdeling Aalsmeer geen mo-
gelijkheid om op een goede ma-
nier te blijven functioneren. Het vol-
tallige bestuur heeft daarom beslo-
ten per 1 januari 2016 haar functies 
neer te leggen. Dit wilde het bestuur 
met de leden bespreken. En uiter-
aard moest besproken worden wel-
ke consequenties dit aftreden heeft 

voor de individuele Aalsmeerse AN-
BO-leden. Er was veel onbegrip voor 
de koers van de landelijke ANBO 
die toewerkt naar een landelijk ge-
organiseerde dienstverlenende be-
langenbehartiger voor ouderen en 
die volledig voorbijgaat aan alle op-
gebouwde kontakten en expertise 
op lokaal niveau. Juist in deze tijd 
dat mensen in toenemende mate 
een beroep op elkaar moeten doen 
is het triest als een opgebouwde so-
ciale samenhang, zoals door de vrij-
willigers van ANBO Aalsmeer is op-
gebouwd, zo sterk wordt ingekort. 

Na ruim 52 jaar betekent dit dat 
ANBO Aalsmeer een minder pro-
minente rol gaat spelen als het gaat 
om de belangenbehartiging van de 
Aalsmeerse ouderen. Sinds haar op-
richting in april 1963 heeft de AN-
BO in Aalsmeer op verschillende 
manieren een belangrijke rol ge-
speeld in het Aalsmeerse ouderen-
beleid. Landelijk blijft de ANBO be-
staan, maar op lokaal niveau is de 
ANBO een stuk minder sterk. Indi-
viduele leden kunnen nog steeds al-
lerlei activiteiten organiseren, maar 
er is geen bestuur waarop ze kun-
nen terugvallen. 

Diverse bekeuringen en aanhoudingen

Verkeerscontroles in kader 
Donkere Dagen Offensief
Aalsmeer - Op vrijdagavond 13 no-
vember heeft de politie Aalsmeer 
Uithoorn in samenwerking met de 
Douane, de belastingdienst en de 
rijksdienst voor het wegverkeer twee 
grote verkeerscontroles gehouden. 
Dit in het kader van het Donkere Da-
gen Offensief. In Aalsmeer is de con-
trole gehouden op het parkeerter-
rein langs de Dreef, in Uithoorn op 
de parkeerplaats van het Gezond-
heidscentrum langs de Koningin 
Maximalaan (N196). Er zijn ruim 200 
voertuigen gecontroleerd. De poli-
tie heeft diverse bekeuringen uitge-
schreven voor het niet werken van 
verlichting (ook aan fietsers), gladde 
banden, telefoneren tijdens het rij-
den en onleesbare kentekenplaten. 
Ook is een joyrider betrapt en aan-

gehouden, evenals een persoon die 
geen geldig rijbewijs kon tonen en 
een bestuurder die in een onverze-
kerde auto reed. In een auto is in het 
portiersvak een mes aangetroffen. 
Deze is in beslag genomen en de ei-
genaar kan rekenen op een boete. 
Verder is een auto in beslag geno-
men vanwege een ongeldig export-
kenteken. De belastingdienst heeft 
liefst 2.680 euro aan openstaande 
bekeuringen geïnd en in deze is een 
auto in beslag genomen. Tot slot zijn 
enkele personen meegenomen voor 
verhoor in verband met verschillen-
de antecedenten, waaronder wonin-
ginbraken en een overval. 

‘U vraagt, wij rijden’
Ook in het kader van het Donke-

re Dagen Offensief heeft de politie 
Aalsmeer Uithoorn zondag 15 no-
vember voor de eerste maal de ac-
tie ‘u vraagt, wij rijden’ uitgevoerd. 
Inwoners mogen via Facebook la-
ten weten waar ze graag (meer) 
aandacht voor zouden willen. Er 
kwamen zowel uit Aalsmeer als uit 
Uithoorn diverse reacties. Groot-
se ergernissen zijn (te) hard rijden 
in de bebouwde kom (Aalsmeer-
derweg en Zijdelweg), hangjon-
geren (in Uithoorn), ongure ty-
pes op bouwterrein (Twijnderlaan, 
Aalsmeer) en fietsers zonder ver-
lichting. Best grappig dat in Uit-
hoorn het dorp De Kwakel als ietwat 
vergeten in de controles werd ge-
noemd en in Aalsmeer de wijk Ku-
delstaart. De politie heeft aan diver-
se verzoeken voldaan, maar het uit-
voeren was afhankelijk van de druk-
te van de dienst en het werd in de 
loop van de middag en avond be-
hoorlijk druk. Toch kijken de agen-
ten en de meeste deelnemers terug 
op een geslaagd initiatief wat zeker 
nog een keer herhaald gaat worden. 

Mike en Wil Piet winnen 
kraakmarathon 
Aalsmeer - Op zaterdag 14 novem-
ber organiseerde Café Sportzicht 
weer een kraakmarathon voor kop-
pels. Om 13.00 uur begon de ma-
rathon. In totaal gingen acht kop-
pels de uitdaging aan. Het was een 
gezellige avond. De sfeer zat er bij 
de deelnemers goed in, ze hadden 
zin in een gezellig spelletje kaar-
ten, maar wel met de instelling om 

de marathon te winnen. Er werden 
veertien rondes gespeeld van zes-
tien giffies. Tijdens de marathon 
werden er tussendoor diverse hap-
jes geserveerd voor de deelnemers. 
Om 18.30 uur was er even een pau-
ze om lekker te eten van de zelfge-
maakte macaroni à la Ben en stoof-
potje à la Jan. Iedere deelnemer 
heeft het tot het einde volgehouden. 

Om 01.30 uur, na veertien rondes 
gespeeld te hebben, werd het eind-
signaal gegeven. Het was een ver-
rassende uitslag. 
Uiteindelijk gingen Mike en Wil Piet 
er vandoor met de eerste prijs en 
de prijs voor de hoogste partij met 
maar liefst een pot van 7300 punten. 
Piet en Appie eindigde op de twee-
de plaats. 
De winnaars van de vorige keer 
hebben alles ingezet om te winnen 
maar in de laatste pot werden ze in-
gehaald en behaalde ze de derde 
plaats en de marsen prijs. De poe-
delprijs ging naar Joke en Willem.
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Herdenkingsdienst in Zorgcentrum Aelsmeer
Donderdag 26 november a.s. is er een herdenkingsbijeenkomst. 
Hierbij herdenken wij de bewoners van Zorgcentrum Aelsmeer die gedu-
rende het afgelopen jaar zijn overleden. Heeft u ook afscheid genomen 
van iemand die u dierbaar was, dan nodigen wij u en de uwen graag uit 
voor deze bijeenkomst. Het programma is van 19.30 uur tot 20.30 uur. 
Wij hopen op uw komst.

Leerlingen van Hanneke Maarse in Zorgcentrum Aelsmeer
De komende week is er een muzikale activiteit in Zorgcentrum Aelsmeer 
waarbij ook belangstellenden uit Aalsmeer en omgeving welkom zijn. 
Op zondag 29 november om 15.00 uur spelen de leerlingen van Hanneke 
Maarse allerlei stukken van Mozart. 

Inloopcentrum en themagesprekken ‘het belang van verhalen’
Steeds vaker wordt de behoefte geuit om van gedachten te wisselen. 
Tijdens  ‘Het belang van verhalen ’ is het de bedoeling om met elkaar in 
gesprek te komen en elkaar te leren kennen door herinneringen en ver-
halen  te delen.  Ook als je soms moeite hebt om op woorden te komen 
of uit je woorden te komen. Het is ook een plek om te luisteren, samen te 
herinneren, te herkennen en erkennen. In Kudelstaart  is deze activiteit in 
wijkpunt ‘Voor Elkear’, elke dinsdag vanaf 10.00 uur en in Aalsmeer wijkge-
bouw Irene, Kanaalstraat 12 op vrijdag vanaf 13.30 uur. 

Ouderen adviseur in wijkpunt ‘Voor Elkaer’ in Kudelstaart!
Ouderen adviseur...iets voor u? Op donderdag 26 november vanaf 10:30 
uur  komt in het wijkpunt ‘voor Elkaer’ in Kudelstaart  Dhr. Wim v.d. Merbel 
als ouderenadviseur vertellen wat de werkzaamheden van een ouderen-
adviseur nu precies inhouden en wat hij/zij voor u zou kunnen betekenen. 
Hij is als ouderenadviseur werkzaam, en maakt deel uit van VOA; Vrijwillige 
Ouderen Adviseur. Heeft u vragen over regelgeving op het gebied van 
o.a welzijn en wonen? Of andere vragen waar u niet uit komt. De oude-

renadviseurs van VOA geven u advies en helpen u graag op weg! Er kan 
indien nodig een nieuwe afspraak gemaakt worden bij u thuis. De 

toegang is gratis en vrijblijvend. Consumpties 
zijn voor eigen rekening. Iedereen van  

55 jaar en ouder is van harte welkom!

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

het zorgcentrum woont.

De kleine lettertjes nog te lezen?
Open dag multifocale lenzen 
bij Sijbrants en van Olst
Uithoorn - Armen die te kort zijn 
om de krant nog te kunnen lezen. 
Drie leesbrillen thuis en een voor 
in de auto. SMS’jes die niet te le-
zen zijn. Na je veertigste word je er 
een keer mee geconfronteerd dat 
je ogen, als gevolg van een natuur-
lijk proces, slechter worden. “Multi-
focale lenzen zijn ideaal voor men-
sen die nu al lenzen of een bril dra-
gen, maar merken dat lezen lasti-
ger wordt”, aldus Muus Sijbrants, 
contactlensspecialist bij Sijbrants 
en van Olst in Uithoorn. Op zater-
dag 21 november houdt Sijbrants 
en van Olst in samenwerking met 
Bausch+Lomb van 09.30 tot 17.00 
uur een speciale open dag waar u 
alles kunt vragen over multifocale 
lenzen. En waar u vrijblijvend kunt 
proberen of het iets voor u is. Muus 
Sijbrants vertelt: “Veel mensen grij-
pen eerst naar een leesbrilletje, 
maar hebben er al snel zes of zeven 
omdat ze ‘m overal nodig hebben. 
Anderen doen niets, omdat ze zich 
met leesbril ‘oud’ voelen. Het voor-

Chakra (ontdekkings)cursus 
bij Inge Saraswati
Aalsmeer - Chakra cursus bij In-
ge Saraswati in Aalsmeer: “Deze 
chakra cursus biedt je de mogelijk-
heid om tot een dieper begrip te ko-
men van jezelf. In de cursus leer je 
als eerste om te gronden en je intu-
itieve waarneming te versterken. We 
zitten zo vaak in ons hoofd en heb-
ben ook veel aan ons hoofd waar-
door wij onszelf vaak voorbij lopen. 
Als mensen spreken over zweverig 
dan denk ik: daar wordt je zweve-
rig van, altijd maar in je hoofd zit-
ten. Ik kijk er dus omgekeerd naar. 
Werkelijke spirituele ontwikkeling 
gaat juist over innerlijke kracht. 
Zelfvertrouwen en jezelf ontwikke-
len als mens in alle facetten die je in 
je draagt. Deze cursus is helemaal 
voor jou: jouw avond, jouw ontdek-
kingen over jezelf. De cursus is fi-
losofisch van aard waardoor je veel 
kennis opdoet waarvan je nog niet 
wist dat jij dat in je draagt. Neemt 
niet weg dat je ook verschillende 
oefeningen doet die je verder hel-
pen. Blokkades worden opgehe-
ven en je stroomt weer. De cursus 
bestaat uit zeven avonden waar-
in je gevoed wordt met kennis en 
praktijk gerichte technieken. Iedere 
avond wordt afgesloten met een ge-

leide meditatie die zal gaan over het 
betreffende chakra. Je zal aspecten 
in je persoonlijkheid tot ontwikke-
ling brengen waar je de wereld mee 
in kan. Noem het maar een ontdek-
kingstocht op verschillende niveaus 
van bewustzijn.” 

De cursus start op 16 december en 
vindt een keer per maand plaats op 
woensdagavond. De overige data 
zijn 20 januari, 17 februari, 23 maart, 
20 april, 25 mei en 8 juni 2016. Ie-
dere avond wordt er een chakra be-
handeld. Kosten 198 euro voor de 
hele cursus. Voor aanmelding en 
meer info: 0297-328798 of mail naar 
info@ingesaraswati.com. Geef je tij-
dig op, want er kunnen maximaal 
twaalf personen deelnemen.

“Juiste onderhoud voor de voeten”
De Voetengarage één jaar!
Kudelstaart - Begin november vier-
de pedicurepraktijk De Voetengara-
ge alweer haar éénjarig bestaan! 
Aan eigenaresse Renate Balder 
is gevraagd hoe zij dit eerste jaar 
heeft ervaren en hoe zij haar prak-
tijk ziet over 5 jaar. “In het afgelo-
pen jaar heb ik mijn Medisch Pe-
dicure diploma behaald, wat zeker 
een meerwaarde heeft. Naast regu-
liere behandelingen ben ik nu ook 
in staat om de risicovoet te behan-
delen; diabetische-, reumatische-, 
oudere-, spastische en de verwaar-
loosde voet. 
Naast de risicovoet heb ik ook ken-
nis opgedaan van diverse speci-
alistische technieken, zodat voet-
problemen eerder verholpen kun-
nen worden. In mijn praktijk heb ik 
al veel meegemaakt. Mannen, vrou-
wen, kinderen; uit Kudelstaart, Bil-
derdam, De Kwakel, Leimuiden, 
Aalsmeer, Nieuwveen, noem het 
maar op. Klanten die komen met 
specifieke voetklachten, ter preven-
tie elke 6 tot 8 weken of met de be-
hoefte van een verwenmoment voor 
zichzelf. Ik geef altijd een advies 
qua tijdsindicatie voor een vervolg-
afspraak en de klant beslist zelf. Ik 
kan immers bij niemand in de por-
temonnee kijken. Ik investeer con-

tinu in mijn bedrijf; ik volg aanvul-
lende trainingen en het vinden van 
nieuwe klanten staat bij mij cen-
traal: Flyeren, Facebook, devoeten-
garage.nl.” Renate tot slot: “Het on-
derhouden van je voeten moet net 
zo vanzelfsprekend zijn als naar de 
kapper gaan en De Voetengarage is 
het juiste onderhoud voor de voe-
ten!” De Voetengarage is gehuisvest 
in de Copierstraat 36. Meer informa-
tie: www.devoetengarage.nl of face-
book.comdevoetengarage. Voor af-
spraken: info@devoetengarage.nl 
of bel 06-10585129.

Karin Eveleens en Janna van Zon met winnares Gonnie van Overveld-Dalme-
ijer en maakster van de winnende foto Simone Versteeg. 

Thema: Kunst of kitsch?
Simone Versteeg wint met 
overmacht Aalsmeer Photo
Aalsmeer - Op de ochtend van vrij-
dag de dertiende wist men nog niets 
van de ramp die zich ’s avonds in 
Parijs zou voltrekken. In de burger-
zaal van het gemeentehuis heers-
te een vrolijke stemming en ontving 
fotografe Simone Versteeg een li-
tho van de kunstenaar Clary Mas-
tenbroek, meer werk van deze - nu 
in Ierland wonende kunstenaar - is 
te bewonderen in het Huiskamer-
museum aan de Van Cleeffkade. Si-
mone kreeg deze prijs omdat haar 
foto, ingestuurd voor de wedstrijd 
Kunst of kitsch?, georganiseerd 
door Aalsmeer Photo, door het pu-
bliek met overmacht werd gezien 
als de mooiste foto. Twee wijnglazen 
met daarachter de weerspiegeling 
van een berglandschap. Nooit is het 
voorkeur verschil tussen de nummer 
één en twee zo groot geweest. Si-
mone vertelde over het maken van 
deze foto het volgende: “De foto is 
genomen in april van dit jaar, tijdens 
onze vakantie in Zuid- Afrika. Wij 
zagen Kaapstad waar de armoede 
niet te beschrijven valt, wij bezoch-
ten ook het Robbeneiland, waar 
Nelson Mandela zoveel jaren heeft 
vastgezeten onder erbarmelijke om-
standigheden en toen kwamen wij 
terecht in Spelbos. Die tegenstel-
ling was zo ongelooflijk groot, op zo 
een moment realiseer je je hoe goed 

wij het hebben. De sfeer die ik toen 
voelde wilde ik vasthouden. Op het 
moment dat ik de foto nam voelde ik 
mij zo een rijk en gelukkig mens en 
besefte ik wat een groot goed het is 
om in vrijheid te kunnen leven. De 
foto heb ik met mijn mobiel geno-
men, vrij uit de losse pols. De kleu-
ren en de sfeer zijn exact zoals ik het 
heb beleefd. Alles klopt gewoon.” 
Tijdens de Kunstroute waren de 
door de vakjury geselecteerde foto’s 
te zien in de etalage van makelaar-
dij Karin Eveleens. Gonnie van Over-
veld-Dalmeijer liep langs de etalage 
en ging verder, maar de foto maak-
te zoveel indruk dat zij terug ging en 
het formulier invulde met haar moti-
vatie waarom dit voor haar de mooi-
ste foto was. “Wat had ik graag ach-
ter deze glazen gezeten, een heer-
lijke sfeer.” Tot haar grote vreugde 
won zij hiermee de foto. “Ik ga er 
een mooie plek voor zoeken.” De an-
dere gelukkige was Inez van Poec-
ke. Haar motivatie om te kiezen voor 
haar favoriete foto was als volgt: “De 
foto is mooi voor mij door de zuive-
re bergen. Heimwee naar mijn eer-
ste buitenlandse reizen. De vreug-
de en de gezelligheid van een goed 
glas wijn. Hier en nu.” Ook zij ont-
vangt een afdruk van de foto. 

Janna van Zon 

Restaurant De Dorpshoek 
midden in verbouwing
Aalsmeer - Eigenaar Philippe Sar-
gis zit onder het stof wanneer het 
gesprekje plaatsvindt met deze 
krant. Er wordt een stofvrije jas neer 
gelegd waarop uw verslaggeefster 
plaats kan nemen, want de bouw-
vakkers lopen af en aan in het ka-
rakteristieke pand op de hoek van 
de Dorpstraat en de N196. Restau-
rant De Dorpshoek is volledig in de 
renovatie gegaan; nieuwe wanden, 
een nieuwe rieten dak, een com-
pleet nieuwe vloer (die zelfs on-
derheid is), een nieuwe keuken, ri-
olering en nieuw sanitair. Chef-kok 
Sargis werkt voor de volle honderd 
procent mee en dat is te zien. “We 
hebben de boel van A tot Z ge-
stript. Eigenlijk was het de bedoe-
ling om in november te openen, 
maar door wat onvoorziene omstan-
digheden, laat ik het zo maar noe-
men, wordt dit hopelijk begin janu-
ari.” Philippe Sargis is een echte ho-
reca-man. Hij bezit tevens een ge-
renommeerd restaurant in Amster-
dam. Hij heeft al vijftien jaar oog op 
het pand en afgelopen zomer kwam 
het tot een deal. “We zijn meteen 
begonnen.” Hij laat een oud foto-
boek zien. Het enige wat nog terug-
komt zijn wat oude elementen, maar 
verder wordt het veel moderner. Het 
plafond is een open punt geworden, 
dat oogt ruimer en lichter. De half 
open keuken zit echter op dezelf-

de plek en het grote aquarium blijft 
dienst doen. “Daar komt verse vis in. 
Kreeft, tarbot, langoustine, oesters, 
enzovoort. Seizoensvis dus.”

Zin om te beginnen
In het midden van het restaurant, 
dat plaats gaat bieden aan zo’n vijf-
tig mensen, wordt een grote bar ge-
creëerd. “Hier kan ook aan gege-
ten worden. Tevens komt er voor het 
aquarium een chefstafel voor speci-
ale gasten en om te proeven. De be-
doeling is dat we voor iedere por-
temonnee gaan koken, we maken 
een goede prijs-kwaliteitverhou-
ding. Uiteraard vis, we hebben con-
tact met een heel goede Zeeuw-
se visboer, maar ook voor een goed 
stuk rundvlees is men te zijner tijd 
welkom.” Sargis gaat zelf de keuken 
in, gaat werken met een nieuw team 
en heeft een professionele sous-
chef aangenomen die hij zelf heeft 
opgeleid. “Ik heb ontzettend zin om 
te gaan beginnen, maar we moeten 
de laatste puntjes nog op de i zet-
ten. De schilder kan er bijna in.” De 
Dorpshoek zal zeven dagen in de 
week geopend zijn voor lunch en 
diner. Houd deze krant in de gaten 
voor meer nieuws over dit nieuwe 
visrestaurant in het typerende pand 
in het centrum van Aalsmeer.
 
Door Miranda Gommans 

Else Bosman, één van de 45 vrijwillige medewerkers van de Wereldwinkel.

Sieradenfeestje vrijdag en 
zaterdag in Wereldwinkel
Aalsmeer - De Wereldwinkel ver-
koopt een bijzonder assortiment 
kettingen, armbanden, oorbellen en 
ringen. Allemaal handgemaakt in 
verre landen, soms klassiek, soms 
heel modern maar altijd fairtrade. 
Fair Trade betekent dat de mensen 
die de sieraden maken een eerlij-
ke prijs krijgen voor hun werk. Die 
eerlijke prijs wordt bepaald door 
een onafhankelijke organisatie. Het 
idee is simpel: als mensen een eer-

lijke prijs krijgen dan kunnen ze zelf 
werken aan een beter milieu, aan 
scholen, kortom, aan een beter le-
ven. Daar helpt u aan mee als u een 
fair trade sieraad koopt. Tijdens het 
jaarlijkse Sieradenfeestje op vrijdag 
20 en zaterdag 21 november zet de 
Wereldwinkel de alle sieraden in het 
zonnetje. 
Er zijn veel mooie nieuwe sieraden 
ingekocht en de vrijwilligers geven 
uitleg over de materialen en de ma-

nieUw

oUD

Zaterdag wintermarkten in 
‘Aelsmeer’ en Rozenholm
Aalsmeer - Zoals elk jaar wordt 
er weer een ‘wintermarkt’ gehou-
den in Zorgcentrum Aelsmeer. Het 
doel hiervan is om bewoners van 
het Zorgcentrum de gelegenheid te 
geven om Sint en Kerst inkopen te 
doen. Ook inwoners zijn van harte 
welkom om Sint en Kerst inkopen te 
komen doen op zaterdag 21 novem-
ber. Er zijn altijd leuke cadeautjes en 
koopjes, zoals kerstkaarten, wind-
lichten, sieraden, honingproducten 
en leuke hebbedingetjes voor Kerst. 

Boekenstand
Er is ook een boekenstand waar 
tweedehands boeken verkocht wor-
den en de opbrengst hiervan komt 
ten goede aan de bewoners van ons 
zorgcentrum. Het Rad van Avontuur 
zal draaien met een trekking rond 
11.00 uur en ’s middags rond 15.00 
uur. Er zijn leuke prijzen te winnen 
die geschonken zijn door de plaat-
selijke middenstand. Bewoners van 
het Zorgcentrum hebben hard ge-
werkt aan mooie producten, zoals 
decoratieve vogelhuisjes, sleutel-
hangers en gebreide kussens. 

erwtensoep en optreden
Ook ontbreken de eigengebakken 
appeltaart en cake niet. Natuurlijk 
wordt ook weer heerlijke erwten-

soep verkocht, die door de koks vers 
is bereid. De opbrengst van deze za-
ken komt ten goede aan de activi-
teiten die voor onze bewoners wor-
den georganiseerd. Tussen 14.00 en 
15.00 uur is er een optreden van da-
meskoor Davanti, gekleed in Dic-
kensstijl. De wintermarkt op 21 no-
vember is van 10.00 tot 16.00 uur 
in zorgcentrum Aelsmeer aan het 
Molenpad 2. Komt u/jij ook gezel-
lig langs?

Ambachtelijke bakproducten
En daarna, op naar Rozenholm, 
want het naastgelegen verpleeghuis 
houdt deze zaterdag 21 november 
ook een wintermarkt. Kramen met 
een grote variatie aan cadeau- en 
winterartikelen, decoraties en twee-
dehands boeken. In de kraam van 
Korenmolen De Leeuw worden 
ambachtelijk meel, bloem, diverse 
mixen en andere bakproducten te 
koop aangeboden. Hét basisrecept 
voor een sfeervolle wintermarkt. In 
café De Violier staan koffie, thee, 
glühwein of warme chocolademelk 
klaar met heerlijke appeltaart of 
een pannenkoek. En doe mee aan 
het enveloppen- en raadspel waar-
van opbrengst ten goede komt aan 
de bewoners. De wintermarkt in Ro-
zenholm is van 10.00 tot 17.00 uur. deel van multifocale lenzen is dat je 

er niets van ziet, dus gewoon jezelf 
blijft, terwijl je toch overal scherp 
ziet.” 

Fabeltjes
De meeste mensen weten nog 
maar weinig over multifocale len-
zen. “Moet ik dan door een mini-
venstertje kijken? Of mijn hoofd tel-
kens omhoog houden en naar be-
neden kijken om te kunnen lezen?”, 
horen opticiens vaak. “Dat zijn fa-
beltjes”, zegt Muus Sijbrants. “Zo’n 
lens zit heel ingenieus in elkaar en 
je hoeft helemaal niets te doen, het 
gaat vanzelf. Maar de precieze wer-
king leggen we op de open dag dui-
delijk uit. 

Gratis uitproberen
Tevens kunnen mensen de multi-
focale lens van Bausch+Lomb dan 
een maand lang gratis uitprobe-
ren.” De lenzen zijn gemaakt van 
super zuurstofdoorlatend materi-
aal en voelen zeer comfortabel aan. 
Wilt u de lenzen uitproberen, dan is 
het raadzaam een afspraak te ma-
ken; voor informatie kunt u gewoon 
binnenlopen zaterdag 21 november. 
Juist voor mensen die op kantoor 
werken, is het zicht dichtbij en op 
de zogenoemde tussenafstand van 
groot belang. Niet alleen bij het le-
zen van papier, maar ook van smart-
phones of, iets verder weg, de lap-
top of pc. En zeker wanneer je nu 
een bril of lenzen draagt voor veraf, 
is het ideaal als dat allemaal in een 
keer gecorrigeerd kan worden. 

kers en pakken uw cadeautjes ex-
tra mooi in en: Alleen op 20 en 21 
november krijgt u 21% korting op 
het hele assortiment sieraden én 
shawls. 
Wereldwinkel Aalsmeer is gehuis-
vest in de Zijdstraat 15 en is iede-
re maandag geopend van 13.30 tot 
17.30 uur, dinsdag tot en met don-
derdag van 9.30 tot 17.30 uur, vrij-
dag van 9.30 tot 21.00 uur en zater-
dag van 9.30 tot 17.00 uur.
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kinder- en jeugdkrant

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Groep 5 van De Brug is kampioen geworden: Kijk hoe trots ze zijn!

“De lol bracht ons zo ver!”
Mooie presentatie ‘De Brug’ 
op scholenhandbaltoernooi
Aalsmeer - Zaterdag 7 november 
deed Basisschool De Brug mee met 
zes teams aan het scholenhandbal-
toernooi. De groepen 3 tot en met 5 
speelden in de ochtend en voor de 
groepen 6 tot en met 8 stonden in 
de middag wedstrijden op het pro-
gramma. De leerlingen hebben met 
elkaar een mooie prestatie neerge-
zet. Elk team kreeg een beker. Groep 
5 is zelfs eerste geworden. 
Het onderstaande stukje is ge-
schreven door: Joyce van der Wal 
uit groep 8: “Op zaterdag 7 novem-
ber was het schoolhandbaltoernooi. 
Ons team, De Brug 7/8, bestond 
uit drie kinderen uit groep 7 en ze-

ven kinderen uit groep 8. We moes-
ten vier wedstrijden spelen. De eer-
ste wedstrijd hebben we met 4-0 
gewonnen. In de tweede wedstrijd 
hebben we 3-3 gelijk gespeeld. Wel 
moesten we daar enige moeite voor 
doen. De derde wedstrijd ging min-
der goed dan de eerste en tweede 
wedstrijd. We hadden helaas verlo-
ren met 3-6. Evenals de derde wed-
strijd verloren we ook de laatste 
wedstrijd met 3-8. We zijn uiteinde-
lijk wel derde geworden en hebben 
een mooie beker gekregen. Maar 
het allerbelangrijkste was de lol die 
we erin hadden. Die bracht ons zo 
ver!”

Sinterklaas naar het Crown Theater
Voorstelling Karel de Kok en 
de pakjeskluis van de Sint
Aalsmeer - Het zal niemand ont-
gaan zijn dat de goedheiligman 
sinds afgelopen zaterdag weer in 
het land is. Uiteraard doet hij en zijn 
Pieten ook Crown Theater Aalsmeer 
aan en wel op zaterdag 28 novem-
ber om 11.00 uur. Karel de Kok 
en De pakjeskluis van Sinterklaas 
wordt een hilarische voorstelling 
met kluchtachtige scenes en vrolij-
ke muziek en is uiterst geschikt voor 
het hele gezin. 

Doldwaas avontuur
Sinterklaas komt logeren op het 
kasteel van zijn goede vriend Ko-
ning Klaagmaarniet en dit bezoek 
staat garant voor een doldwaas 
avontuur. Het kasteelpersoneel be-
staande uit Karel de Kok, hofdame 
Frandolien en hoofdlakei Fransiscus 
proberen het bezoek in goede ba-
nen te leiden, maar of het dit keer 
zal lukken is nog maar de vraag. Hu-
mor voert de boventoon in dit stuk 
dat voor jonge theaterbezoekers 
met hun (groot)ouders zeer toegan-
kelijk is. De Sint heeft al laten weten 
dit jaar twee hele belangrijke Pieten 
mee te nemen die verantwoordelijk 
zijn voor de pakjeskluis waarin alle 
cadeautjes worden bewaard, maar 
de Kluispieten zijn de code verge-

ten. Paniek in het kasteel! Zal de 
kluis nog open gaan? 

Afterparty 
De voorstelling Karel de Kok duurt 
ongeveer een uur. Aansluitend zal 
er een Meet & Greet zijn met de 
Sint, zijn Pieten en een paar acteurs 
in de foyer en Down Town, maar 
er is tegelijkertijd ook een uur Pie-
tengym, waarbij de kleintjes lek-
ker los kunnen gaan na vertoon 
van hun voorstellingskaartje. Deze 
gym is geregeld door Melissa van 
Rozendal/Gaaf bij Meliz en zal be-
staan uit een selectie van spelletjes 
en activiteiten zoals pietendans, in-
pakspel, pepernotenrace en zaklo-
pen. Als de kinderen alle spelletjes 
goed uitvoeren wordt de Pietentrai-
ning vast gehaald! Uiteraard zullen 
limonade en pepernoten in over-
vloed zijn. Wil jij bij dit heerlijke Sin-
terklaasspektakel zijn en hem zelfs 
ontmoeten? Laat papa en/of mama 
kaartjes aanschaffen voor maar vijf-
tien euro per persoon. (vanaf vier 
personen slechts 12 euro 75). Wat 
een leuk Sinterklaascadeau. Voor 
meer informatie: www.crowntheate-
raalsmeer.nl. 

Door Miranda Gommans

Rijsenhout - Aanstaande zater-
dag 21 november komen Sinter-
klaas met zijn Pieten weer aan in 
Rijsenhout. Om ongeveer 13.15 uur 
zal hij per boot arriveren aan de Lei-
muiderdijk, ter hoogte van de firma 
Langhout Beton. Na aankomst zul-
len Sinterklaas en zijn Pieten per 
koets, begeleid door een heuse pie-
tendrumband, een rondrit door Rij-
senhout maken. Halverwege deze 
tocht wordt een pauze ingelast op 
de Piet Lanserhof waarbij de kinde-
ren en ouders wat te drinken krij-
gen. De tocht eindigt bij dorpshuis 
De Reede in de Schouwstraat om 
ongeveer 14.45 uur waarna hier ver-
der feest wordt gevierd met Sin-
terklaas en de pietendrumband. 
Het programma zal om ongeveer 
16.00 uur afgelopen zijn. Nadere in-
fo is de verkrijgen op de website:  
www.rijsenhout.info.

Blauwe Beugel laat jeugd 
genieten van schaatsen
Rijsenhout - Sinds begin okto-
ber zijn de kunstijsbanen in de re-
gio weer open en ondanks de ho-
ge temperaturen wordt er door de 
leden van IJsclub de Blauwe Beu-
gel uit Rijsenhout alweer volop ge-
schaatst. Op zaterdagmorgen gaat 
van 8.20 tot 9.20 uur de jongste 
groep van start met jeugdschaatsen 
op de Kennermerijsbaan in Haar-
lem. Dit jaar georganiseerd door de 
Blauwe Beugel voor het derde jaar 
op rij. Met een enthousiaste groep 
van 44 kinderen in de leeftijd van 6 
tot en met 13 jaar wordt, onderver-
deeld in vier groepen, het schaatsen 
al spelenderwijs bijgebracht. Begin-
nende bij alleen glijden en spelletjes 
tot oefenen op techniek en het leren 
starten om hierna binnen een aan-
tal jaar door te stromen naar de trai-
ningsgroep.
Zo is ook het Blauwe Beugel trai-
ningslid Nicky van Leeuwen ooit  
haar schaatscarrière begonnen, nu 

uitkomend voor de MK Basic ma-
rathon ploeg. Op haar thuisbaan 
in Haarlem, waar afgelopen zater-
dag de Jan v/d Hoornmarathon ge-
houden werd, wist ze door middel 
van een ronde voorsprong naar een 
mooie zesde plek in de einduitslag 
rijden. Bij de heren Topdivisie reden 
de andere twee Blauwe Beugel rij-
ders  Mats Stoltenborg en Bart v/d 
Vlugt mee. In een wedstrijd over 125 
ronden reed Mats, uitkomend voor 
team Tjolk naar een 23e en Bart, uit-
komend voor Team Haven Amster-
dam/SKITS, naar een 31e plaats. 
Zo zie je maar waar het jeugd-
schaatsen toe kan leiden. 
Wilt u meer informatie of uw kinde-
ren opgeven voor het jeugdschaat-
sen vanaf 1 januari? Kijk dan op 
www.ijsclubdeblauwebeugel.nl of 
volg de vereniging op facebook. 
Het motto van de Blauwe Beugel: 
Je bent nooit te oud om te leren 
schaatsen.

Feest voor 4 t/m 8 jaar in Dorpshuis

Intocht Sinterklaas bij de 
loswal zaterdag!
Kudelstaart - Sinterklaas en zijn 
Pieten brengen dit jaar op zaterdag 
21 november een bezoek aan Ku-
delstaart. Om 14.15 uur komt Sinter-
klaas per boot aan op de Loswal aan 
de Herenweg en loopt hij met zijn 
Pieten naar Dorpshuis ‘t Podium’ 
aan de Kudelstaartseweg 239, waar 
een gezellig Sinterklaasfeest plaats 
zal vinden voor alle kinderen van 4 
tot en met 8 jaar. Hier zal gezongen 
en gefeest worden met Sinterklaas, 
de Pieten en natuurlijk alle kinde-
ren. Uiteraard zal Sinterklaas ook 
dit jaar heel blij zijn met een teke-
ning of knutselwerkje, die deze dag 
aan de goedheiligman gegeven kan 
worden. Om de kinderen voldoen-
de ruimte te geven, kunnen ouders 
niet mee de zaal in. De bar van het 
Dorpshuis is wel geopend, zodat de 
ouders de gelegenheid hebben om 
wat drinken te bestellen tijdens het 
wachten. Het Dorpshuis is geopend 
vanaf 15.00 uur en om 16.30 uur 
kunnen de kinderen weer worden 
opgehaald. De organisatie vraagt de 
ouders om hun kind een briefje met 
telefoonnummer mee te geven.

Collecte
De organisatie van de Sinterklaas 
intocht in Kudelstaart is in handen 

van Carnavalsvereniging De Pret-
peurders. Het feest aan de loswal is 
geheel afhankelijk van vrijwilligers 
en om de intocht dit jaar weer mo-
gelijk te maken hopen deze vrijwil-
ligers dat iedereen een bijdrage wil 
leveren wanneer de leden en vrij-
willigers van de vereniging vooraf-
gaand aan de intocht komen col-
lecteren in de Kudelstaartse wijken. 
Tot en met 20 november komen de 
vrijwilligers met de collectebus aan 
de deur. Voor meer informatie kunt 
u de website www.sinterklaasinku-
delstaart.nl bezoeken, de facebook-
pagina ‘sinterklaas in kudelstaart 
raadplegen of een email sturen naar 
sinterklaaskudelstaart@gmail.com 

Verkeer
In verband met de intocht worden 
automobilisten en (brom)fietsers 
verzocht zaterdag 21 november tus-
sen 13.30 en 15.30 uur rekening te 
houden met overlast op de Heren-
weg en Kudelstaartseweg. De He-
renweg wordt tijdens de aankomst 
ter hoogte van de Loswal voor ver-
keer afgesloten. Op het moment dat 
Sinterklaas en stoet de  Kudelstaart-
seweg bereikt, wordt deze tussen 
het Robend en het Dorpshuis afge-
sloten voor verkeer.

Feest voor jong en oud in Centrum
Bruidspaar bij intocht van 
Sinterklaas en de Pieten
Aalsmeer - Wat een gezelligheid 
en wat een drukte, de intocht van 
Sinterklaas en zijn vele Pieten afge-
lopen zaterdag 14 november in het 
Centrum. Koud was het wel, met 
een harde wind en soms regen. Toch 
was het welkom voor de Goedhei-
ligman massaal. De boot ging bij-
na voorbij, maar gelukkig werd het 
geroep van de kinderen gehoord en 
werd op de juiste plek voet aan wal 
gezet. Sint en de Pieten werden ver-
welkomd door heel veel kinderen, 
waarvan een groot aantal zich had 
verkleed als hulppiet. Bij de molen 
was het, net als vorig jaar, een spek-
takel met stuntende Pieten en ‘wer-
kende’ Pieten, want de voorraad pe-
pernoten moest aangevuld worden. 

Sint had ook iets speciaals in pet-
to. Hij had twee Pieten mee, smoor-
verliefd, en ze wilden trouwen in het 
gemeentehuis. En natuurlijk werd 
het stel deze mogelijkheid geboden. 
Burgemeester Jeroen Nobel stel-
de ‘zijn’ gemeentehuis hier graag 
voor open. Samen met kinderburge-
meester Vince Boom heeft hij overi-
gens ook de sleutel aan Sinterklaas 
overhandigd. Wel zo handig voor 
Sinterklaas om thuis bij de kinde-
ren op bezoek te gaan. Geweldig, de 
trouwpartij. Bruidsbogen met bal-
lonnen, een reuze bruidstaart en 
zingende kinderen. Prima verlopen 
en vermeldenswaardig: Ieder kind 
kreeg na afloop een cadeautje mee 
naar huis. Een presentje van het 

kersverse echtpaar Piet. Het Pieten-
paar werd voor het officiële moment 
in het gemeentehuis bij het Molen-
plein toegezongen door alle aanwe-
zige kinderen. Alhoewel, of echt al-
le jongens en meiden meegezongen 
hebben? Menigeen werd begrijpe-
lijk afgeleid werd door de stuntende 
Pieten, bungelend aan pepernoten-
molen De Leeuw...

Rust momentje
Overigens is deze zaterdag niet al-
leen aan de jongste inwoners ge-
dacht. Ook de ouderen in het zorg-
centrum zijn met een bezoek ver-
eerd. “Een rust momentje”, zo liet 
de Hoofdpiet weten. “Even lekker 
de krant lezen met oma Tas. De jon-
gere Pieten vermaken de kinderen 
wel.” Het leverde een prachtige fo-
to op én de foto-Piet heeft natuur-
lijk nog veel meer plaatjes gescho-
ten. Van de aankomst, de ronde 
door het Dorp, de ontvangst en het 
feest in het gemeentehuis. Even na-
genieten... 
‘Sinterklaas in Aalsmeer’ verdient 
een groot compliment. Met een 
grote, enthousiaste groep vrijwilli-
gers heeft deze organisatie de in-
tocht op touw gezet en het was per-
fect geregeld!
Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Sint met Pieten 
in Rijsenhout
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Wedstrijden Veldvoetbal
Zaterdag 21 november:
F.C.AALSMEER 
F.C.A. 4 – HBC 2 12.30 u
Swift 9 - F.C.A. 5 13.00 u
Geinburgia 3 - F.C.A. 6 12.00 u
F.C.A. 7 – A’damsebos 7 12.30 u
Buiksloot 45+2-F.C.A.45+1 14.00 u
Junioren
F.C.A. A2 – Kennemerl. A1 12.30 u
F.C.A. B1 – SCH’44 B2 10.00 u
Forza Almere B2-F.C.A. B4 10.30 u
F.C.A. C3 – Hoofddorp C6 10.00 u
Victoria C4 - F.C.A. C4 15.00 u
Hoofddorp C11 - F.C.A. C5 13.00 u
Altius C5 - F.C.A. C6 14.30 u
Pupillen
ZSGO/WMS D1 - F.C.A. D1 9.30 u
Legm.vogels 12-2-F.C.A.D2  9.00 u
KDO D1 - F.C.A. D3 9.00 u
DSOV E1 - F.C.A. E1 13.00 u
F.C.A. E2 – De Meer E1 10.00 u
F.C.A. E5 – Pancratius E6 10.00 u
Roda’23 E12 - F.C.A. E7 12.30 u
DIOS E10 - F.C.A. E8 11.00 u
Roda’23 F1 - F.C.A. F2 12.30 u 
NFC F4 - F.C.A. F4  9.30 u
Meisjes
F.C.A. MA1 – Velsen MA1 12.30 u
OFC MB1 - F.C.A. MB1 12.00 u
HFC MB2 - F.C.A. MB2 13.00 u
F.C.A. MD1–De Meern MD2 10.00 u

R.K.D.E.S.
Amstelveen D6 - RKDES D3 12.30 u
Geuzenmeer E1 - RKDES E1  9.00 u
Geel Wit E3 - RKDES E2 10.15 u
NFC E6 - RKDES E4 10.30 u

RKDES E5 – VVC E9 11.00 u
RKDES F3 – Breukelen F2 9.30 u
RKDES F5 – Zeeburgia F10 11.00 u
Roda’23 F13 - RKDES F8 12.30 u
Meisjes
RKDES MB1 – VS MB1 13.00 u
RKDES MC1 – Hertha MC1 11.00 u
Desto MC3 - RKDES MC2 13.30 u
RKDES MD1 – DIOS MD1 11.00 u
NSV’46 MD1-RKDES MD2 10.30 u

S.C.W.
SCW 35+1–Pancratius 35+1 14.30 u
Junioren
S.C.W. B1 – HBC B2 10.15 u
NFC C1 - S.C.W. C1 12.00 u
Pupillen
S.C.W. D1 – Argon D2 8.45 u
S.C.W. D2 – Martinus D6 8.45 u
S.C.W. E1 – Buiksloot E2 10.45 u
S.C.W. F1 – Sp.Martinus F3 8.45 u
Bloemendaal F9 - S.C.W. F2 9.30 u
Vrouwen
S.C.W. VR1 – Bl.Wit VR1 14.30 u
Meisjes
S.C.W. MB1 – VVIJ MB1 12.00 u

Zondag 22 november:
F.C.AALSMEER
F.C.A.1 – DTS1 (beker) 14.00 u
WV-HEDW 2 - F.C.A.3 13.45 u

R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 6 – DSOV 5 12.00 u
Junioren
R.K.D.E.S. B2 – Overbos B2 10.00 u
RKDES C2 – Martinus C4 12.00 u

Harde wind tijdens voetbalwedstrijd

‘Goochel goal’ van Robin 
van der Steeg van RKDES
Kudelstaart - De grote vraag afge-
lopen zondag 15 november was hoe 
de wind invloed zou hebben op het 
verloop van de wedstrijd RKDES te-
gen Nieuw-West en achteraf ge-
zien bleek dat het behoorlijk was. 
Zo scoorde Robin van der Steeg een 
uniek doelpunt. Een strakke wind 
ging over het veld van RKDES op 
sportpark Calslagen wat het voet-
ballen moeilijk maakte en het spel 
ook niet ten goede kwam. 
Nieuw-West dat zijn laatste twee 
wedstrijden won met 3-0 en 0-5 
zit in een betere fase, dus de Ku-
delstaartse formatie moest gewaar-
schuwd zijn. In de eerste fase van 
de wedstrijd was het aftasten ge-
blazen, maar RKDES creëerde wel 
twee dotten van kansen. Beide ke-
ren zocht Lars Winters het doel, 
maar het was twee maal te hoog.
Toch kwam de Kudelstaartse forma-
tie dankzij de wind op een 1-0 voor-
sprong. Robin van der Steeg gaf een 
hoge bal richting Jeroen Bakker op 
links, maar nadat de bal het com-
plex voorbij ging kwam de wind er 
onder en waaide de bal, die vanaf 
eigen helft geschoten werd, over de 
keeper heen zo het doel in. Het was 
net of er een afstandbesturing in de 
bal zat, zo plotseling veranderde de 
bal van richting. Na een goed half 
uur kreeg ook Nieuw-West zijn eer-
ste kansjes, maar keeper Tijn Kraak 
greep bekwaam in. Ruststand 1-0 
voor de thuisploeg. De eerste 25 mi-
nuten van de tweede helft maakte 
de Afas/Nieuwendijk brigade een 
wat gelaten indruk. De gasten waren 
gewoon feller en gingen beter met 
de weersomstandigheden om. Bij-
na stond het 1-1 op het scorebord. 
Een afstandschot van een Nieuw-
West speler belandde via de vin-
gertoppen van Tijn Kraak tegen de 
lat. Lars Winters dacht waarschijn-
lijk, wat zij kunnen kan ik ook, en 

zijn schot kwam ook op de lat. Met 
nog 15 minuten op de klok moest 
de aanjager van de thuisploeg Roy 
Endhoven zich laten vervangen met 
een enkel blessure, waardoor Lars 
Winters op het middenveld kwam 
te spelen en Rutger Spaargaren er-
in kwam en de rechtsbuiten positie 
innam. Nog geen minuut later was 
juist hij het die belangrijk was voor 
de thuisploeg Jeroen Bakker leg-
de de bal vanaf links hoog voorbij 
de tweede paal waar Rutger Spaar-
garen de bal vlak voor de achter-
lijn terug kopte op de inkomende 
uitblinker Chiel Kok en hij was het 
die de 2-0 kon maken. Hierna leek 
het geloof in een goed resultaat er 
bij Nieuw-West wel uit. De spelers 
konden geen vuist meer maken, ter-
wijl de plaatselijke FC juist energie 
putte uit deze voorsprong. Het was 
vlak voor tijd dat Frank Brugman bij 
zijn eerste balcontact Jeroen Bakker 
vond die knap bij een verdediger 
wegdraaide en de 3-0 in de touwen 
schoot. Het werd in de negentigste 
minuut nog erger voor Nieuw-West 
toen de beste man van het veld, 
Chiel Kok, van eigen helft door de 
verdediging van Nieuw-West den-
derde. Alleen voor de keeper aan-
gekomen, legde hij de bal af op de 
meegelopen Jeroen Bakker die met 
dit buitenkansje wel raad wist: 4-0.
Na ruim 90 minuten vond de goed 
leidende scheidsrechter de heer 
Garcia het welletjes. Al met al een 
door de wind moeilijke rommeli-
ge wedstrijd met veel balverlies en 
te harde passes, maar wel met een 
verdiende, geflatteerde 4-0 over-
winning. Net als vorige week ove-
rigens, toen RKDES uit tegen Swift 
in hartje Amsterdam een 2-0 zege 
boekte. Deze week is RKDES vrij 
om de week erop uit tegen DIOS te 
gaan spelen.
Eppo

Basketbalcompetitie Aalsmeer
Monsteroverwinning U22
Aalsmeer - Zondag speelden de 
jongens onder de 22 een thuiswed-
strijd tegen Alkmaar Guardians. 
Vanaf het eerst moment waren de 
Aalsmeerders zeer scherp bij de les 
en in hoog tempo werden de Alk-
maarders onder de voet gelopen. 
In totaal zou het team over de he-
le wedstrijd maar liefst 38 keer bal-
winst weten te noteren. Na 10 mi-
nuten stond er een tussenstand van 
32-10 op het scorebord. De Alk-
maarders hebben beslist geen zwak 
team, maar in deze wedstrijd kwa-
men ze er niet aan te pas. Aalsmeer 
kon ook meteen een nieuw aanval-
lend systeem uittesten en dat werd 
een paar keer prima uitgespeeld. 
In de tweede periode denderde 
Aalsmeer voluit door naar een rust-
stand van 50-13. Valentijn Stokman 
speelde eindelijk weer eens op zijn 
niveau na een paar mindere wed-
strijden en dat kwam het team ui-
teraard ook ten goede. In de twee-
de helft bleven de Aalsmeerders uit-
stekend geconcentreerd doorgaan. 
Mark Zijlstra was aanvallend on-
grijpbaar voor de Alkmaarse verde-
digers en opvallend goed was we-
derom het spel van Bram Busker-
molen, die overal op het veld aan-
wezig leek. Uiteindelijk werd door 
de eindstand van 98-29 de 100 pun-
tengrens net niet doorbroken, maar 
de enorme werklust van het gehe-
le team, dat eigenlijk geen enkele 
zwakke schakel kende belooft veel 
goeds voor het verdere seizoensver-
loop. 

Bijna stunt HS1 tegen koploper 
Tot 5 minuten voor het einde van 
de wedstrijd had heren 1 van BVA 
een voorsprong op koploper Derba 
uit de Rijp. Helaas kon de wedstrijd 
niet afgemaakt worden en de winst 
worden veiliggesteld. De winst ging 
met 68–76 naar de tegenstander. 
Coach Buskermolen had de oude 
vertrouwde 1-3-1 zone van de plank 
gehaald als verdedigingsvorm. De-
ze verdediging is agressief en wordt 
door zijn complexiteit weinig ge-
speeld. De meeste tegenstanders 
hebben dan ook geen antwoord op 
deze verdediging en hebben vaak 
balverlies. Deze tactiek werkte pri-
ma. Aalsmeer scoorde uit de onder-
scheppingen en nam in de eerste 

periode de leiding met 14–12. Ook 
de tweede periode werd goed ge-
speeld en met name Joris van Leeu-
wen liet zien dat hij met zijn linker-
hand voor de tegenstander ongrijp-
baar was. De ruststand was met 36–
33 in het voordeel van Aalsmeer. 
De start van de tweede helft was 
sterk, Joris van Leeuwen was nog 
niet uitgescoord en Dennis Zijlstra, 
die een uitstekende wedstrijd speel-
de, maakte dat de voorsprong naar 
12 punten opliep. In de verdedi-
ging liep de zoneverdediging prima 
en de wedstrijd leek op slot te kun-
nen. Toen bleek de routine van de 
tegenstander en de vermoeidheid 
van de Aalsmeerse ploeg roet in het 
eten te gooien. Tot 65–63 ging het 
goed, maar Aalsmeer verzuimde te 
scoren. Dennis Zijlstra en Tijs Bus-
kermolen, die de ploeg telkens in de 
race hadden weten te houden, kon-
den de wedstrijd niet meer naar hun 
hand zetten. Sebastiaan Stokman, 
die een zeer goede verdedigende 
wedstrijd speelde, en zijn driepunts-
schot weer terug had, moest met 5 
fouten het veld verlaten en toen was 
de wedstrijd gespeeld. Toch was de-
ze wedstrijd voor het publiek een 
lust voor het oog. Aalsmeer speel-
de uitstekend basketbal, de ploeg 
speelde sportief en de scheidsrech-
ters hielden de wedstrijd prima on-
der controle. 

DWV maatje te groot 
Afgelopen zondag moest het U16 
jongens/meisjesteam van Bram en 
Kees Buskermolen het opnemen te-
gen het sterke DWV. DWV beschikt 
over een selectie van fysiek ster-
kere en langere spelers. Dit weer-
hield de jongens en meisjes van BV 
Aalsmeer er niet van om goed hun 
best te blijven doen. Dit keer deed 
Anouck Ramdjanamsingh voor het 
eerst mee samen met Lara van der 
Post die al een wedstijd had ge-
speeld. Het verbaasde de coa-
ches bijna hoe goed en fel de nieu-
we aanwinsten van het team U16 
speelden. De wedstrijd ging uitein-
delijk verloren, omdat de spelers 
van DWV gewoonweg te sterk en te 
groot waren. Maar coach Kees was 
zeer tevreden over de inzet ondanks 
dat het team uiteindelijk verloor met 
21-76.

Zaalkorfbalwedstrijd tegen GKV
Matige eerste helft doet 
VZOD de das om!
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
stond het duel met het Haagse GKV 
op het programma voor VZOD1. De 
Haagse korfballers hadden de week 
daarvoor overtuigend met 26-6 ge-
wonnen van Luno, het beloofde dus 
een lastige en bovenal zware mid-
dag te worden voor de Kudelstaar-
ters. Met steun van het thuispu-
bliek en vol goede moed begonnen 
de blauw-zwarten aan de wedstrijd. 
Tot aan de 3-3 ging het aardig gelijk 
op tussen de twee ploegen. Daarna 
nam GKV echter het heft in handen 
en niet zo’n beetje ook. De korfbal-
lers uit Kudelstaart kregen door een 
gebrek aan focus (in combinatie 
met het superieure schot van enkele 
GKV-ers) punt na punt om de oren. 
Tijd om op adem te komen was er 
niet, want GKV probeerde de wed-
strijd al in de eerste helft te beslis-
sen. En dat lukte ze aardig. VZOD/
FIQAS was namelijk nog maar één 
keer trefzeker na de 3-3. Uiteinde-
lijk floot arbiter en oud-bekende 

Jorrit de Grutter met een 4-11 rust-
stand voor het einde van de eerste 
helft. Het was duidelijk dat er veel 
moest gebeuren om wat terug te 
kunnen doen tegen deze sterke en 
ervaren tegenstander. In de twee-
de helft kwam VZOD/FIQAS beter 
uit de startblokken en kon het fysie-
ke spel van GKV goed worden bij-
gehouden. Dat was ook zichtbaar 
op het scorebord, aangezien VZOD 
de achterstand verkleinde tot 8-13. 
Hoewel er meer tegenstand werd 
geboden dan in de eerste helft wist 
GKV telkens minimaal vijf punten 
voorsprong te houden op de thuis-
ploeg. De wedstrijd resulteerde dan 
ook in een 15-21 nederlaag, maar 
om met een positieve noot te ein-
digen: VZOD toonde veerkracht na 
een slappe eerste helft en herstel-
de de eer door in het tweede bedrijf 
met 11-10 te ‘winnen’ van GKV. Vol-
gende week speelt VZOD tegen Tri-
az om 19.30 uur haar tweede uitdu-
el van het zaalseizoen.

Zwemcompetitie deel twee
Medailles voor estafette-
teams van Oceanus
Aalsmeer - Sinds dit seizoen zwemt 
Oceanus de competitie met Den 
Haag en Hoofddorp. Zondagmiddag 
was de ploeg aanwezig in de Water-
thor in Den Haag. Ook dit keer wa-
ren er een paar ‘oud’ zwemmers bij 
die de ploeg kwamen versterken. 
Danique Gielen, Jos Vergeer, Stan-
ley Moolhuijsen, Fabiënne Vork en 
broer Yves Maurice. De jonkies be-
gonnen als eerste met de estafet-
tes en zorgden voor een mooi resul-
taat. Jochem vroeg zich af waarom 
hij met zulke grote jongens moest 
starten, maar het resultaat mocht er 
zijn, een tweede plaats voor het es-
tafetteteam. De andere twee esta-
fette teams wisten de eerste en de 
derde plaats te bemachtigen. Daar-
na stonden de persoonlijke num-
mers op het programma. Fabiën-
ne en Dana beten de spits af op de 
200 wisselslag, gevolgd door Jos en 
Aage die de 100 vlinderslag gingen 
zwemmen. Alle vier zwommen een 
mooie race en prima tijden. Op de 
100 schoolslag wist Myrthe haar tijd 
te verbeteren. Voor de jongens 200 
vrije slag was een hele groep kan-
didaten van Oceanus. Sohrab, Da-
vy, Daan, Yves Maurice, Tijn, Olaf en 
Yoni verschenen aan de start. Alle-
maal verbeterden ze hun tijd. Een 
geweldig compliment voor de jon-
gens en hun inzet. Het was tijd voor 
een aantal meisjes om de 200 rug-
slag te zwemmen. Sam en Rachel-
le wisten hun tijd te verbeteren, Britt 
zat het niet helemaal mee en de te-
leurstelling was groot. Ruben en Se-
bastian kwamen aan de start op de 
100 vlinderslag. De mannen wa-
ren vastberaden om hun tijd aan 
te scherpen en beide lukte het om 
2 seconde van hun tijd af te zwem-
men. Anouk, Olivia, Naomi en Da-
nique P. kwamen aan de start voor 
de 200 wisselslag. Anouk won het 

programmanummer en had ook een 
persoonlijk record te pakken. Dani-
que zwom, volgens trainer Paul, de 
mooiste borstcrawl van allemaal! 
Ze werd helemaal verlegen van dit 
compliment. Luuk startte op de 100 
vrij. De begeleiders aan de kant 
klokten hem allemaal af op een per-
soonlijk record, maar helaas de of-
ficiële tijdwaarnemer had toch een 
heel klein beetje later de klok afge-
slagen. Volgende keer gaat het ze-
ker gebeuren voor Luuk. Ook Mi-
chael zwom de 100 vrij en verbeter-
de zijn tijd. De jongere dames kwa-
men aan de start voor de 100 rug-
slag. Romée, Femme, Nina, Elba, 
Madelief en Claire verschenen aan 
de start. Romée zorgde voor een 
spannende race tegen een tegen-
stander van ZPCH, maar won de 
race overtuigend. Ook de andere 
meiden zwommen een mooie race 
al was Nina niet tevreden over haar 
prestatie. Volgende keer beter Nina! 
Jochem, Liam, Jayden, Loek, Di-
nand en Robert gingen tegen el-
kaar strijden op de 50 schoolslag. 
Jochem en Liam zwommen een nek 
aan nek race waarbij Liam nog net 
iets eerder aantikte dan Jochem. De 
andere jongens verbeterden alle-
maal hun tijd. Stanley startte op de 
50 schoolslag en won het program-
manummer. Opvallend waren verder 
de snelle 100 schoolslag van Daan 
en Sohrab, de 200 vrije slag van Tijn 
en Davy, de 50 meter schoolslag van 
Dinand, Jochem, Ebba, Madelief, 
Femme en Loek, de 200 rugslag van 
Ruben en de 50 vlinderslag van Mi-
chael en Olivia. De wedstrijd sloot af 
met twee estafettes. De dames be-
haalden de derde en de zevende 
plaats de heren de derde en de vier-
de plaats. Over twee weken worden 
de clubkampioenschappen gehou-
den in Aalsmeer.

In nieuw clubgebouw Beethovenlaan

Eerste jaarvergadering FCA
Aalsmeer - Op vrijdag 20 novem-
ber wordt de eerste jaarvergadering 
gehouden van de nieuwe voetbal-
vereniging FC Aalsmeer. Deze vindt 
plaats in het geheel vernieuwde 
clubgebouw aan de Beethovenlaan. 
De vergadering begint om 20.00 uur 
en vanaf 19.00 uur is de kantine al 
opengesteld.
Er zal worden gestart met de jaar-
vergaderingen van de oude ver-
enigingen JAU, RKAV en VVA over 
het seizoen 2013-2014 en het sei-
zoen 2014-2015 waarbij de eindba-
lans van deze drie ‘oude’ verenigin-

gen zal worden gepresenteerd. De-
ze vergaderingen zijn voor alle leden 
van de drie verschillende clubs toe-
gankelijk. Vanzelfsprekend kunnen 
alleen leden van desbetreffende 
vereniging hun stemrecht laten gel-
den. Aansluitend zal de eerste jaar-
vergadering 2014-2015 van de Foo-
tball Club Aalsmeer worden gehou-
den onder leiding van voorzitter Eef 
Niezing. Natuurlijk hoopt het be-
stuur zoveel mogelijk leden van FC 
Aalsmeer, maar natuurlijk ook leden 
van de oude voetbalverenigingen, te 
mogen verwelkomen. 

De 14-jarige Daniël Giacon. 
Foto: Dóra Barens.

14-Jarige Daniël Giacon toptalent
Aalsmeerse floret-schermer 
nummer één van Europa
Aalsmeer - De 14-jarige Dani-
el Giacon heeft de eerste plaats op 
de Europese ranglijst floretscher-
men voor jongens tot 17 jaar ver-
overd. Het is de eerste keer dat er 
een Nederlandse jeugdschermer 
deze Europese ranglijst aanvoert. In 
februari dit jaar werd Daniël al ze-
vende op de Europese Jeugdkam-
pioenschappen. Dit seizoen heeft 
hij opnieuw goede resultaten be-
haald op toernooien uit het Europe-
se Cadetten Circuit (ECC) in Man-

Sjoelers goed voorbereid 
op NK Teams zaterdag
Aalsmeer - Vrijdag 13 november is 
de tweede ronde van de Interclub 
competitie gesjoeld in Heemskerk. 
Alle Aalsmeerse teams waren goed 
op dreef, maar Aalsmeer 3 spande 
de kroon met een overwinning in de 
A-Klasse. Dit team, bestaande uit 
Paul van den Berg, Tiny Amsing en 
Marja Springin’t Veld (afwezig was 
Sjaak Siebeling) won van Aalsmeer 
2 én Aalsmeer 1. 
Zaterdag 14 november moesten de 
meesten van hen letterlijk en figuur-
lijk weer aan de bak. Het koppel-
toernooi van de Brikkenmikkers in 
het Drentse Klazienaveen werd in 
de C-Klasse gewonnen door Sjaak 
Siebeling en Marja Springin’t Veld. 
Theo van Leijden en Wijnand Sprin-
gin’t Veld werden in dezelfde klas-

se zevende. Ook in Hillegom werd 
op dezelfde dag een koppeltoer-
nooi gehouden. Hier deden meer 
Aalsmeerders aan mee en waren er 
ook een aantal successen te vieren. 
In de A-klasse wonnen Albert Ge-
leijn en Tiny Amsing, gevolgd door 
Petra Houweling en Paul van den 
Berg. Karin Geleijn en Kees Kuy-
pers stonden met een vierde plaats 
net naast het podium, evenals Mar-
ry Verhoeven en Bert Houweling. In 
de B-klasse werd de familie Brozi-
us (Henk en Thijs) tweede en in de 
C-klasse won Elisa Houweling met 
partner René de Jong. Al met al een 
goede voorbereiding op het Neder-
lands Kampioenschap Teams van 
komende zaterdag 21 november in 
Voorthuizen.

Vergadering en 
kaarten IJsclub

Bovenkerk - Op vrijdag 20 novem-
ber organiseert IJsclub De Kleine 
Poel een kaartavond in het Noord-
damcentrum in Bovenkerk. Er kan 
deze avond geklaverjast en bij vol-
doende belangstelling gebokst wor-
den. De zaal is open vanaf 19.30 
uur. Om 20.00 begint een korte jaar-
vergadering. Hierna wordt met het 
kaarten begonnen. Deelname kost 
1,50 euro per persoon. De avond 
wordt afgesloten met een verloting.

CDA maakt zich hard voor 
sportveld in Kudelstaart
Aalsmeer - “Het CDA vindt dat er 
in Proosdij-Noord niet voldoende 
gelegenheid is voor kinderen van 
8 tot 18 jaar om buiten te spelen”, 
gaf Eppo Buskermolen aan tijdens 
de raadsvergadering van 29 okto-
ber. Via een motie riep hij het colle-
ge op om te onderzoeken of er een 
locatie beschikbaar kon komen voor 
een speelveld. “We zijn tenslotte niet 
voor niets een JOGG (Jongeren Op 
Gezond Gewicht)-gemeente gewor-
den”, pleitte hij. “Dan moeten er ook 
wel voldoende recreatiemogelijk-
heden zijn.” Ook was er van bewo-

ners van Proosdij-Noord een brief 
binnengekomen waarin ze aanga-
ven dat Proosdij-Noord behoor-
lijk volgebouwd is, zeker in vergelij-
king met de Rietlanden, en dat de 
jongeren het liefst een balletje wil-
len trappen op een veldje. De bewo-
ners vinden het niet wenselijk dat ze 
dit doen tussen de auto’s of op de 
speelplekken voor de kleine kinde-
ren en vragen dringend om een op-
lossing. De motie van het CDA werd 
door alle partijen ondersteund. Nu 
is het afwachten wanneer het colle-
ge een locatie aanwijst.

chester en Moedling. Daardoor 
heeft hij de koppositie op de Eu-
ropese ranglijst floretschermen tot 
17 jaar bereikt. Er volgen nog meer 
ECC-toernooien en Daniël gaat er 
hard voor werken om deze eerste 
plaats te behouden. Zijn uiteinde-
lijke doel is om Nederland te ver-
tegenwoordigen op de Olympische 
Spelen. De schermsport op inter-
nationaal niveau beoefenen is een 
kostbare aangelegenheid. Dani-
el moet alle kosten voor toernooi-
en en uitrusting zelf betalen. Daar-
om roept hij ondernemers op om 
hem te sponsoren op zijn weg naar 
de top. Uiteraard zal hij daar een 
tegenprestatie tegenover stellen. 
Interesse? Neem contact op met  
dgiacon@hotmail.com.
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Huub wint bij 
Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Belang-
stellenden zijn welkom. Kom gerust 
langs! Op donderdag 12 november 
is het kaarten gewonnen door Huub 
Bouwmeester met 5203 punten, ge-
volgd door Nico de Ron met 4952 
en Riet Pothuizen met 4855 punten. 
Bij het jokeren was deze week de 
hoogste eer voor Bets Teunen met 
122 punten, op twee Kees v/d Meer 
met 221 punten en op drie Trudy 
Knol met 299 punten. Voor inlich-
tingen: Mevrouw R. Pothuizen, tel. 
0297-340776.

Sinterklaaskien 
bij Supporters

Kudelstaart - Vrijdagavond 20 no-
vember organiseert de Supporters 
Vereniging Kudelstaart een Sinter-
klaaskienavond in het Dorpshuis. 
Natuurlijk heeft het inkoop zwarte-
pietenteam rekening gehouden met 
het feit dat Sinterklaas een kinder-
vriend is. Dus veel speelgoed prij-
zen deze avond. Na vier ronden een 
pauze om even op adem te komen 
en de kelen te smeren. Daarna ver-
der 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. Ieder-
een is van harte welkom Kom ook 
gezellig kienen. Aanvang is 20.30 
uur.

Sint-kaarten bij 
Ons Genoegen

Aalsmeer - Op dinsdag 24 novem-
ber organiseert Ons Genoegen een 
sinterklaas-kaartavond in het ge-
bouw van Ons Tweede Thuis in de 
Hortenislaan. De zaal gaat open 
voor koffie, thee en inschrijving om 
19.00 uur. Vanaf 19.30 uur worden 
de kaarten verdeeld. Natuurlijk zal 
de Sint er voor zorgen dat iedereen 
met een prijsje naar huis gaat. 
Deze speelavond worden de pun-
ten ook weer opgeteld voor compe-
titie van het hele seizoen, voor zowel 
het klaverjassen als het rummicup-
pen. Tijdens de laatste speelavond 
is de eerste prijs voor het klaverjas-
sen uitgereikt aan P. Kragtwijk met 
5094 punten, op twee Rinus Bus-
kermolen met 5093 en op drie Nel 
Ton met 4931 punten. De poedel-
prijs was voor Els Vergeer met 3680 
punten. Het rummicuppen is ge-
wonnen door Rita Wiebus met 57 
punten en de poedelprijs voor Alie 
Hoving met 125 punten.

Snelle tijden bij 
baanloop AVA

Aalsmeer - Bij Atletiek Vereniging 
Aalsmeer werd vorige week woens-
dag weer de maandelijkse recrea-
tieve 3 en 5 kilometer baanloop ge-
houden. De uitslagen op het sport-
complex aan de Sportlaan bij de 3 
kilometer waren als volgt: Solomon 
Teklebren 9:33, Robert van Susteren 
11:42, Colin Alewijnse 13:02, Cliff 
Piets 13:22, Gwen Alewijnse 14:23 
en Maarten Biesheuvel in 14:31 mi-
nuut. Bij de 5 kilometer werden de 
volgende tijden gescoord: Corne 
Timmer 16:44, Jamal Jlal 16:47, Scott 
van Zolingen 16:51, Michiel Schin-
kel 17:44, Pavel Lechoszrst 18:07, 
Wessel Heil 18:19, Jelle Keus 18:39, 
Alwin de Jong 19:17, Frans Woer-
den 19:38, Michel Vollebregt 19:46, 
Erik Donker 20:36, Toon Ligtenberg 
20:45 Martin van Wieringen 20:47, 
Nico Schipper 21:08, Arnold van Va-
rik 21:41, Wouter de Jong 22:11, Ron 
Wijnands, 23:02, Peter van Wouwe 
23:49, Sonja van Zeelt 23:49, Peter 
Akerboom 25:23, Anton Schuurman 
25:36, Rosa van Wouwe 27:54, Wim 
Rozendaal 28:01, Sharon Nieuwstad 
29:24, Marijke Piets 30:44 en Gijs 
Honing in 35:46 minuut. 
De volgende baanloop is woensdag 
9 december in de Sportlaan. Meer 
info: www.avaalsmeer.nl. 

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaverjas-
club De Geluksvogels op de woens-
dagavond in het Dorpshuis van Ku-
delstaart vanaf 20.00 uur. Op 11 no-
vember is het klaverjassen gewon-
nen door Jaap Streefkerk met 5926 
punten, op twee Ben Blom met 
5584 punten en op drie Bert Buys 
met 5015 punten. De poedelprijs 
was deze week voor Mary Akse met 
3938 punten. 

Tibor eerste bij 
dartcompetitie

Aalsmeer - De dartsliefhebbers 
hadden een weekje vrij van de dart-
competitie in Kudelstaart. En om-
dat het toch wel belangrijk is om het 
bij te houden, kwam een groep dar-
ters afgelopen dinsdag naar ’t Mid-
delpunt. Zo werd het op 10 novem-
ber wat drukker dan gewoon, waar-
door de competitie spannender 
werd. Dat het om de dubbel uitgooi-
en gaat, merkte Gilbert van Eijk. Dat 
had met regelmaat een 180-er gooi-
de, was niet genoeg. Dit ging Tibor 
Hogervorst beter af en werd dan 
ook eerste. De tweede plaats was 
dan toch voor Gilbert van Eijk, derde 
is Koen Knol geworden, die samen 
met zijn broer Anno aanwezig was 
en op plaats vier eindigde. Franklin 
Dolk eindigde op plaats vijf en Ben 
van Dam werd zesde. In de verlie-
zersronde kwam Kees de Lange als 
eerste uit de bus, Victor van Schie, 
bekend om z’n ‘Victorrr’ (100 gooi-
en), is tweede geworden en derde 
Hans Dolk. Het was een enerveren-
de avond. Dinsdagavond 24 novem-
ber is er weer darten in het Middel-
punt in de Wilhelminastraat. De zaal 
is vanaf 19.30 uur open, de com-
petitie begint om 20.00 uur. Deel-
name kost 2.50 euro per persoon 
per avond. Iedereen vanaf 16 jaar is 
welkom.

Koppelkaarten BV 
Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 20 
november is er weer koppelkaarten 
bij buurtvereniging Hornmeer in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 3. 
Iedereen is van harte welkom. Ook 
zij die geen maat hebben, daar kan 
voor gezorgd worden. Zaal open 
vanaf 19.30 uur voor koffie, thee en 
inschrijving. Aanvang kaarten: 20.00 
uur. Het klaverjassen op vrijdag 13 
november is gewonnen door Chris 
van Wijhe met 5352 punten, op twee 
Miep Bloemen met 5332 punten en 
op drie Frits Zeldenthuis met 5210 
punten. De poedelprijs was voor 
Frits de Jong met 3816 punten. Bij 
het jokeren was de hoogste eer voor 
Corrie Zaal met 348 punten.

Twee cursussen 
Nordic walking

Kudelstaart- Donderdag 19 en 26 
november organiseert Sportservice 
Haarlemmermeer in samenwerking 
met Fysio&Fitness twee keer een 
cursus nordic walking, waarbij de 
techniek van deze vorm van lopen 
behandeld wordt. Er wordt gestart 
om 9.00 uur vanaf de Kudelstaartse-
weg 243,naast de kerk, met een kor-
te warming up en dan wordt er een 
uur met de nordic walking poles ge-
lopen en wordt de techniek behan-
deld. De les wordt gegeven door fy-
siotherapeut Menno de Jong. Na af-
loop van de les staat er een kop-
je koffie klaar. Kosten voor de les 
zijn 2 euro per keer. Na deze twee 
keer is het de bedoeling om dit we-
kelijks te gaan doen. Wie geen po-
les heeft, kan deze lenen. Vooraf in-
schrijven is niet nodig, gewoon om 
9.00 uur aanwezig zijn. Vindt u wan-
delen wel leuk, maar zonder poles 
en zoekt u een wandelgroep? Elke 
maandagochtend om 9.00 uur is er 
een wandelgroep voor volwassenen 
actief met begeleiding. Er wordt een 
uur gelopen met tussendoor oefe-
ningen en na afloop staat ook hier 
de koffie klaar. Kosten zijn eveneens 
2 euro per keer. Voor meer informa-
tie kan contact opgenomen worden 
met Tom Schutte van Sportservice 
Haarlemmermeer via 023-5575937, 
06-3979 0182 of tschutte@sport-
servicehaarlemmermeer.nl. 

OVAK soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 25 
november vanaf 14.00 uur in het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat. Het 
klaverjassen op 11 november is ge-
wonnen door Riet Meijer met 5725 
punten, gevolgd door Dirk Tromp 
met 5567, Thea Reuling met 5405 en 
Gees Hulsegge met 5363 punten.

Zaterdag avontuurlijke handbalavond in De Bloemhof

FIQAS trainer René organiseert 
gala voor Europacup handbal
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
21 november spelen de handballers 
van FIQAS Aalsmeer voor het eerst 
sinds vijf jaar weer een Europacup-
wedstrijd. Geweldig voor de club, 
maar ook begrotelijk. Dus bedacht 
trainer/coach van de herenselec-
tie René Romeijn, samen met een 
aantal andere mensen uit de ver-
eniging, een plan om geld in te za-
melen. Maar dan wel zo dat het ook 
voor de gulle gevers iets zou ople-
veren. Het is een unieke gala-avond 
geworden. 
FIQAS Aalsmeer draait bijna al-
tijd mee in de landelijke handbal-
top. Toch werd de afgelopen jaren 
nooit ingeschreven op Europacup-
toernooien. Oorzaak: zo’n evene-
ment én reis naar de uitwedstrijd 
kosten heel veel geld. Geld dat de 
club niet heeft. Vorig seizoen ein-
digden de handballers als derde in 
de eredivisie en verworven daarmee 
ook (weer) het recht op Europees 
handbal. En nu schreef de club zich 
wel in. Na aandringen van de hoofd-
trainer. René Romeijn: “De jongens 
verdienden het gewoon. Ze had-
den zo’n goed seizoen gedraaid en 
de finale op één doelpunt (en dan 
ook nog in de laatste seconde) ge-
mist. Dat was zó zuur dat ik vond dat 
ze toch een soort beloning hadden 
verdiend. We hadden door de der-
de plaats recht op deelname aan 
de Challenge Cup en dus heb ik het 
bestuur overgehaald ons daarvoor 
in te schrijven.”

Geweldige ervaring
Een andere reden om Europees te 
willen handballen is, zo meent Ro-
meijn, de enorme schat aan ervaring 
die de ploeg op deze manier kan 
opdoen. “Dit soort wedstrijden zijn 
de kers op de taart, de reden waar-
om die jongens zich vier tot zes keer 
per week in het zweet trainen. Iede-

re handballer/ster die ooit een Eu-
ropacupwedstrijd heeft mogen spe-
len, zal het beamen: het is iets om 
nooit te vergeten. Bovendien kun-
nen ze er ontzettend veel van le-
ren. En dat is wat deze groep wil: 
nog betere handballers worden. Ze 
willen nog een stap verder komen 
en dus alle mogelijkheden aangrij-
pen om handbal in Nederland én in 
Aalsmeer beter op de kaart te zet-
ten. Spelen in de BeNe-League, wat 
ze nu doen, is daarvoor al heel goed, 
maar ze willen nóg meer. En dus is 
de kans om zich te meten met een 
Europese topper natuurlijk een bui-
tenkansje én ook nog eens uniek.” 

Ver weg
In juli werd er geloot en alsof het 
zo had moeten zijn kregen de 
Aalsmeerse handballers geen te-
genstander uit België, Luxemburg 
of Duitsland waar ze per bus heen 
konden reizen, maar eentje uit Isra-
el: Ramat Hashron Vitania HC. Ver-
der weg kón bijna niet. René Ro-
meijn begreep onmiddellijk dat er 
iets moest gebeuren om geld bij el-
kaar te krijgen voor deze onderne-
ming, want de penningmeester had 
dit duidelijk niet begroot. “En ik wil-
de bewust iets doen om niet alleen 
geld te halen voor de club, maar ook 
iets te brengen voor degenen die 
ons willen steunen. Zo ontstond het 
idee voor de gala-avond.” 

Heerlijke avond uit
Om geld voor de Challenge Cup 
wedstrijden in te zamelen wordt op 
donderdag 26 november een gro-
te gala-avond met diner georga-
niseerd in de Studio’s in Aalsmeer. 
Wie er naar toe wil, kan een tafel ko-
pen voor deze bijzondere avond. Er 
zijn 8 VIP tafels (voor 10 personen), 
14 ‘gewone’ tafels (voor 10 perso-
nen) en nog eens 15 tafels voor 4 

personen. En voor een dergelijke 
tafel moest natuurlijk in de buidel 
getast worden, want dat is het he-
le idee er achter. Een VIP tafel kost 
1500 euro, een ‘gewone’ 1200 euro 
en een vier persoons tafel 500 eu-
ro. Voor de gemiddelde supporter 
misschien een (te) dure grap, maar 
ideaal voor bedrijven en (grotere) 
sponsors. Toch is ook aan de vas-
te schare trouwe fans gedacht. Ro-
meijn: “Er zijn ook losse stoelen te 
koop. Je betaalt dan 125 euro en 
krijgt daarvoor een geweldig diner 
van vier gangen: onbeperkt eten en 
drinken, alles in inbegrepen. En al 
tafelend krijg je ook nog eens een 
geweldige show te zien (‘Brooklyn 
Nights’). En prachtig arrangement, 
toch. En voor een echt unieke avond 
uit nog betaalbaar ook!”

Bijzondere veiling
Tijdens de gala-avond wordt ook 
nog een veiling gehouden met unie-
ke kavels. “Zoals een meet & greet 
met één van de beste handballers 
ter wereld en kaartjes voor een top-
wedstrijd in het buitenland. Of wat 
dacht je van een lang weekend de 
beschikking hebben over de snel-
ste Mini Cooper? Andere prijzen zijn 
een avondje RTL Late Night, mét 
een ontmoeting met Umberto Tan 
en een minuut gratis winkelen bij 
Jumbo Koster. Ook heeft de schilder 
die het pand van hoofdsponsor FI-
QAS heeft geschilderd aangeboden 
om ergens drie dagen – gratis - aan 
het werk te gaan. Kortom, het wordt 
beslist een super avond, de 26e. Er 
kunnen trouwens nog steeds ta-
fels of losse stoelen voor worden 
gekocht. Dus, ben jij (of het bedrijf 
waar je werkt) geïnteresseerd om 
een tafel/stoel te sponsoren/kopen? 
Meld je dan bij René Romeijn (06– 
52129683) of mail naar: penning-
meester@hvaalsmeer.nl. 

Tophandbal
Intussen maken de mannen van FI-
QAS Aalsmeer zich op voor hun 
wedstrijden tegen Ramat Hash-
ron Vitania HC. Romeijn heeft al vi-
deobeelden van die ploeg bekeken. 
“Het zijn sterke kerels, dus we moe-
ten zeker aan de bak. In het team 
spelen bijvoorbeeld twee Nigeria-
nen, een Bosniër en een Servische 
handballer. Ik denk dat de kan-
sen fifty fifty zijn. Als we een top-
dag hebben, kunnen we een eind 
komen. Het publiek krijgt in ieder 
geval wel handbal op topniveau te 
zien. En onze ploeg presteert goed 
dit seizoen: we staan tweede in de 
Bene-League en gaan voor een 
plaats bij de Final Four en daarna 
nog voor de Nederlandse titel. Ge-
lukkig hebben we de laatste tijd ook 
vaak veel publiek in de zaal en dat 
vinden de spelers geweldig. Hoe 
voller en hoe meer herrie, hoe gro-
ter de kick die ze krijgen. Dus, ho-
pelijk zit het aanstaande zaterdag 
ook vol. Ik zou zeggen: kom naar 
de Bloemhof-hal, steun de ploeg 
en grijp die kans om internationaal 
tophandbal te zien in Aalsmeer.” De 
wedstrijd FIQAS Aalsmeer tegen 
Ramat Hashron Vitania begint za-
terdag om 19.15 uur. 

Door Marjon Labordus

BeNe-League Handbal
FIQAS Aalsmeer verliest 
net in Hasselt van Initia
Aalsmeer - Zaterdag pakte FIQAS 
Aalsmeer de BeNe-League compe-
titie weer op met een uitwedstrijd bij 
het Belgische Initia Hasselt. Vooraf 
een prachtig affiche: de nummer 2 
tegen de nummer 3. En hoewel niet 
echt een topwedstrijd werd, span-
nend was het wel! In de beginfa-
se was het nog even aftasten, ging 
de strijd gelijk op en vielen de doel-
punten om en om: via 3-3 naar 6-6 
na tien minuten. Daarna namen de 
Belgen even het voortouw en liepen 
uit tot 10-6. Maar FIQAS Aalsmeer 
richtte zich op en kwam uitstekend 
terug in de wedstrijd. Onder aan-
voering van een geweldig keepen-
de Gaby Birjovanu en dankzij doel-
punten van Kevin Hooijman, Robin 
Boomhouwer, Dustin Ligthart en 
Nils Dekker kwamen de Aalsmeer-
ders eerst op gelijke hoogte: 10-10 
en pakten daarna een voorsprong: 
10-12. Er had zelfs nog meer in ge-
zeten, maar er werd vlak voor rust 
een strafworp gemist. De ploegen 
gingen rusten bij een 11-12 stand. 
Na rust zat het FIQAS Aalsmeer wat 
tegen; er werden verschillende open 
kansen gemist en Tim Bottinga viel 
met een kapotte lip uit na een onge-
lukkige botsing. Hasselt nam het ini-
tiatief over en liep uit. Via 14-13 en 
19-16 naar 22-19. Er was zeker wel 
strijdlust bij de Aalsmeerders, maar 
op de beslissende momenten ging 
het nét mis. Er was nog een mooie 
kans om vlak voor tijd aansluiting 
te krijgen, toen FIQAS Aalsmeer 
bij 25-23 een strafworp kreeg. Die 
werd jammer genoeg niet benut en 
hoewel Dustin Ligthart nog wel de 
25-24 eindstand op de bordjes zet-
ten, was de tijd te kort om er nog 
een punt uit te slepen. En zo bleven 
beiden punten in Hasselt. Door dit 
resultaat blijft FIQAS Aalsmeer wel 
op de tweede plaats in de BeNe-
League, maar deelt die nu met Ini-

tia/Hasselt. De komende twee we-
ken spelen de mannen wedstrijden 
om de Challenge Cup, de eerstvol-
gende (inhaal)competitiewedstrijd 
is op donderdag 3 december. 

Zaterdag: Europacuphandbal!
Internationaal tophandbal zien? Dat 
kan aanstaande zaterdag 21 no-
vember in de Bloemhof in Aalsmeer. 
Dan spelen de mannen van FIQAS 
Aalsmeer namelijk hun eerste wed-
strijd in de derde ronde van de Chal-
lenge Cup tegen Ramat Hashron Vi-
tania HC uit Israël. In de geschiede-
nis van Europees handbal hebben 
de Aalsmeerders nog niet eerder te-
gen een ploeg uit Israël gespeeld. 
Wel nam een team uit dat land – 
Maccabi Tel Aviv – in 2008 deel aan 
het door FIQAS Aalsmeer georgani-
seerde LogiFlora toernooi. Voor Ra-
mat Hashron is het overigens pas 
de tweede keer dat ze aan een EHF 
toernooi meedoen. Vorig seizoen 
was de ploeg ook actief in de Chal-
lenge Cup en wist toen de kwartfi-
nale te bereiken, waarin het uitein-
delijk werd uitgeschakeld door het 
Noorse Stord Handball. De laatste 
keer dat FIQAS Aalsmeer aan een 
Europees toernooi – Cup Winners 
Cup - meedeed was in het seizoen 
2010/2011. Het belooft zaterdag een 
spannende en enerverende wed-
strijd te worden, dus zorg dat je erbij 
bent. Het begint om 19.15 uur, maar 
het kon wel eens druk worden, dus 
kom op tijd, want vol is vol! 

Videostream!
De handbalwedstrijd in de Challen-
ge Cup tussen FIQAS Aalsmeer en 
Ramat Hashron Vitania HC uit Isra-
el zal zaterdag ook live te volgen zijn 
via videostream. Ga naar www.hvfi-
qasaalsmeer.nl en klik op FIQAS TV 
of rechtstreeks naar: https://www.
youtube.com/user/hvaalsmeer. 

AVA Clubkampioenschappen Cross
Strijd A2-pupillen Sven en 
Finn mooiste van de dag
Aalsmeer - Op zaterdag 14 no-
vember vond bij AVA Aalsmeer voor 
de eerste keer het clubkampioen-
schap Cross plaats. Al op vrijdag-
avond begonnen de voorbereidin-
gen voor het uitzetten van het par-
cours dat bedacht was door Ray-
mond Witteveen. Het parcours ging 
over het drassige gras, door de ver-
springbakken, de nieuw aangeleg-
de heuvel en over boomstammen. 
De lengte van het parcours was wis-
selend per categorie: 1000, 1500 en 
2000 meter. Op zaterdag om 10.30 
uur was alles gereed en stroomden 
de eerste AVA atleten binnen. Om 
11.15 uur startten de B, C en D pu-
pillen. De jongens B pupillen namen 
de kop, maar werden op de voet ge-
volgd door AVA talent Sophie Lu-
cas (meisjes C pupillen) en Cari-
ce Heemskerk (meisjes B pupillen). 
Rink Rewijk liet de rest van het veld 
zijn hielen zien en werd met speels 
gemak clubkampioen bij de jongens 
B pupillen. Bij de meisjes B pupil-
len veroverde Carice Heemskerk de 
titel. Zij bleef keurig in het spoor 
van Sophie Lucas, die vlak achter 
de jongens B pupillen de titel bij de 
meisjes C pupillen voor zich opeiste. 
Ryan Waasdorp tenslotte werd club-
kampioen bij de jongens D pupillen.
Om 11.35 startten de A pupillen. De-
ze groep bestaat uit eerstejaars en 
tweedejaars A pupillen. Achteraf 
zou blijken dat de strijd bij de jon-
gens A2 pupillen de mooiste van de 
dag was. Lang liepen Sven Muur-
ling en Finn Rademaker gelijk op, al 
wisselend van koppositie. Maar 250 
meter voor de finish plaatste Finn 
een versnelling waar Sven over-
heen ging. Even leek het of Finn niet 
meer kon volgen, maar Sven trok 
niet door. Vlak voor het laatste rech-
te stuk nam Finn echter de kopposi-
tie en sprintte met overmacht naar 
de titel bij de jongens A2 pupillen. 
Bij de meisjes A2 pupillen nam Ro-

anna Geleijn van meet af aan de lei-
ding en soleerde naar de titel. Bij de 
jongste categorie A pupillen liep Ju-
na Waal met overmacht naar de ti-
tel bij de meisjes A1 pupillen. De ti-
tel bij de jongens A1 ging uiteinde-
lijk naar Stijn van der Poel.
Om 12.00 uur startten alle junioren 
tegelijk, het ging hierbij om de titels 
bij de jongens en meisjes B, C en D 
junioren. Nederlands jeugdkampi-
oen triathlon Davy Heijsteeg soleer-
de naar de titel bij de jongens B. Bij 
de jongens C junioren ging de strijd 
tot het einde tussen Davy’s broer 
Justin Heijsteeg en Gregory ’t Hoen. 
Pas aan het einde werd de strijd be-
slist in het voordeel van Justin Heijs-
teeg. De titel bij de meisjes C junio-
ren ging naar Micky Bek. Lotte Zet-
hof gaf in de laatste 1000 meter flink 
gas en pakte de titel bij de meisjes D 
junioren, maar deed dit wel door als 
vierde in het hele veld te eindigen 
en had alleen drie jongens B junio-
ren voor zich. De titel bij de jongens 
D junioren tenslotte ging naar Grae-
me ’t Hoen. Aan de clubkampioen-
schappen van AVA deden ook een 
aantal jeugd atleten van het Ocea-
nus Triathlon Team mee. Buiten me-
dedinging, maar wel allemaal met 
een medaille. Wat nog eens aan-
geeft dat de samenwerking tussen 
AVA Aalsmeer en het Oceanus Tria-
thlon Team steeds meer groeit.
Veel wind op zaterdag, gelukkig 
geen regen, wel veel stralende club-
kampioenen en heel veel blije kin-
deren met hun medailles, trotse ou-
ders en veel vermoeide vrijwilligers 
en organisatoren. Een geslaagde 
eerste editie van de clubkampioen-
schappen cross. Voor veel kinde-
ren komt er nu een weekend rust, 
waarna maar liefst 54 AVA jeugdle-
den zullen deelnemen aan de regio 
cross competitie die begint met een 
wedstrijd in Uithoorn op zaterdag 28 
november.

Dames handbalcompetitie
U.S. wint nipt van R.K.D.E.S.
Kudelstaart - Afgelopen zondag 15 
november moesten de handbalda-
mes van R.K.D.E.S. tegen de koplo-
per U.S., uit Amsterdam. Coach Jan 
v/d Schouw ging serieus te werk in 
de voorbereiding en had zijn plan 
getrokken voor zowel de aanval, 
maar vooral voor de verdediging en 
zowaar het werkte. In ieder geval de 
verdediging. In de aanval liep het 
beduidend minder, ruststand 5-5. In 
de tweede helft droop de spanning 
er van af. De verdediging bleef als 

een huis staan, ook opvallend was 
het sterke optreden van keepster Es-
ther Brouwer. Aanvallend bleven de 
dames weer steken, een paar mooie 
kansen werden niet benut en zo kon 
U.S. een lichte voorsprong nemen en 
ook vasthouden tot het einde van de 
wedstrijd. Eindstand: 10-8. Zondag 
22 november spelen de dames van 
R.K.D.E.S. de kraker tegen K.D.O. om 
13.20 uur in de Proosdijhal. De da-
mes hopen op veel steun van hand-
balliefhebbers.
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ZABO Zaalvoetbalcompetitie
Atlas Lions op 2e plaats
Aalsmeer - Twee van de drie kop-
lopers lieten afgelopen weekein-
de punten liggen bij de ZABO zaal-
voetbalcompetitie. Zowel Amsec Pil-
ler als Kid’s Actief werden op een 
nederlaag getrakteerd. Door deze 
resultaten is het team van Sportcafé 
de Midi’s nu alleen lijstaanvoerder 
met de volle buit van twaalf punten 
uit vier duels. De vierde speelron-
de vond zaterdagavond 7 novem-
ber plaats in hal 2 van sporthal de 
Bloemhof. Scheidsrechters bij de vijf 
wedstrijden waren de arbiters Land-
wehr, Boekel en Welter. 

De eerste wedstrijd ging tussen At-
las Lions en FC Madrevo. Laatstge-
noemde ploeg had nog geen punten 
behaald en daar kwam geen veran-
dering in. Atlas Lion won de partij 
met de ruime cijfers van 9-2 en is 
door de overwinning gestegen naar 
een gedeeld tweede plaats in de 
stand. Ook LEMO voegde drie pun-
ten toe aan het totaal. In een fysiek 
harde wedstrijd werd tegenstander 
Koning Nieuwendijk verslagen. Het 
publiek zag zes doelpunten: einduit-
slag 4-2 in het voordeel van LEMO. 
De derde zaalvoetbalpartij was de 
topper tussen Sportcafé de Midi’s 
en Kid’s Actief. Beide teams bleven 
gedurende de eerste helft behoorlijk 
in evenwicht. Het duel speelde zich 
af in een hoog tempo met bij vlagen 
fraaie technische acties. Tijdens de 
tweede helft bleef de stand van 2-1 
lang gehandhaafd op het scorebord. 
Vier minuten voor het einde maakte 
Sportcafé de Midi’s de 3-1 en nog 
géén minuut later werd de partij be-
slist met een vierde treffer. Einduit-
slag 4-1 voor Sportcafé de Midi’s. 
De vierde wedstrijd van het avondje 
ZABO was de ontmoeting tussen EZ 
Flower en Café Sportzicht. Dit duel 
bleef boeiend tot het laatste fluitsig-
naal. Tijdens de eerste helft creëer-
den beide teams kansen maar al-
leen EZ Flower wist te scoren. Rust-

stand: 2-0. Jeffrey Hausel zorgde in 
de tweede helft voor aansluiting. Na 
een uiterst snelle rush via de lin-
kerflank rondde hij af met harde la-
ge schuiver in de goal. Café Sport-
zicht drong in de slotfase sterk aan 
maar kon geen gelijkspel afdwin-
gen. De doelman van EZ Flower pa-
reerde op knappe wijze alle inzetten 
van de Aalsmeerders. Eén minuut 
voor tijd bracht de paal ook nog red-
ding en daardoor kon EZ Flower de 
eerste overwinning van het seizoen 
noteren. Eindstand: 2-1. Bij de slot-
wedstrijd van speelronde 4 versche-
nen Amsec Piller en IBH Aalsmeer 
aan de aftrap. IBH Aalsmeer ken-
de een droomstart want binnen een 
tijdsbestek van zes minuten had de 
ploeg een 0-3 voorsprong opge-
bouwd. Amsec Piller speelde wel 
aanvallend, de ploeg kwam simpel-
weg niet tot scoren. Dát lukte wel in 
de tweede helft. Na acht minuten 
was het René Zandvliet die de 1-3 
liet aantekenen. Vier minuten later 
produceerde Amsec Piller de aan-
sluitingstreffer. Casper Verschueren 
verzilverde op slimme wijze een vrije 
trap en bracht 2-3 op het scorebord. 
Er leek nog wat mogelijk voor Am-
sec Piller maar een bloedstollen-
de slotfase zou er niet gaan komen. 
Vier minuten voor einde pakte IBH 
Aalsmeer de volle winst, een droog 
laag schot onder doelman Hoog-
enboom betekende de beslissing, 
eindstand 2-4 voor IBH Aalsmeer.

Huidige stand:
Sportcafé de Midi’s 4-12, Amsec Pil-
ler 4-9, Atlas Lions 4-9, Kid’s Actief 
4-9, IBH Aalsmeer 4-6, LEMO 4-4, 
EZ Flower 3-3, Koning Nieuwendijk 
4-3, Café Sportzicht 4-1, FC Madre-
vo 3-0. Speelronde 5 is aanstaande 
zaterdag 28 november in De Bloem-
hof aan de Hornweg.

Inschrijven nu al mogelijk!
Ringvaartloop met Kidsrun 
bij Atletiekvereniging
Aalsmeer - Op zondag 29 novem-
ber organiseert Atletiekvereniging 
Aalsmeer (AVA) weer de jaarlijk-
se Ringvaartloop. De hoofdafstand 
is 10 Engelse Mijl: exact 16,1 kilo-
meter. De start is om 11.00 uur op 
de atletiekbaan aan de Sportlaan. 
Dit jaar meegedaan met de Dam 
tot Damloop? Dan is dit een uitste-
kende kans om uw/jouw prestatie 
op deze afstand te verbeteren! Voor 
wie de voorkeur geeft aan een kor-
tere afstand is er ook een 5 en een 

10 kilometer, start om 11.10 uur, en 
voor de kinderen is er, net als voor-
gaande jaren, een 1 kilometer Kids-
run. Zij worden om 10.30 uur ‘weg-
geschoten’. Op alle afstanden zijn er 
prijzen beschikbaar voor de num-
mers één, twee en drie. Na afloop 
krijgen alle deelnemers een herin-
nering aan de loop mee. Inschrijven 
kan al via www.inschrijven.nl. Meer 
informatie is te vinden op www.
avaalsmeer.nl.
Foto: www.kicksfotos.nl

Schaakcompetitie 2e klasse
Bloedbad AAS in Amstelveen
Aalsmeer - In de 3e ronde van de 
landelijke schaakcompetitie is AAS 
1 hard onderuit gegaan tegen Am-
stelveen Zuckertort 2. Of dit kwam 
door de pepernoten die de gas-
ten zo attent hadden meegenomen 
wordt nog onderzocht in het AAS 
laboratorium. 
De wedstrijd begon nog goed voor 
de Azen. Ondanks 20 minuten te 
laat wegens wegwerkzaamheden 
was Ad van den Berg op bord 3 als 
eerste klaar met een keurige winst. 
Zoals zijn tegenstander Toby Kooi-
mans opmerkte: “Hij had Engelse 
les gehad.” Wit speelde namelijk de 
Engelse opening die Ad zelf met wit 
perfect beheerst. Op bord 1 speel-
de de nog steeds zieke AJ Keessen 
tegen Dennis Brouwer. AJ had zich 
plichtsgetrouw toch naar AAS had 
gesleept maar verloor jammer ge-
noeg. 
Fidemeester Jeffrey op bord 2 zag 
tegenover zich de tactisch opgestel-
de Internationale meester Matthew 
Tan. In een spannende partij stelde 
Matthew remise voor en Jeffrey had 
weinig keus dan accepteren. Met 
1.5 – 1.5 op de eerste 3 borden was 

er nog niets aan de hand maar op de 
overige borden stonden de meeste 
Azen echter minder, alleen Ben de 
Leur was na een onduidelijk ope-
ning bezig om Ridens Bolhuis aan te 
snoeren. Mark Trimp zit in een enor-
me vormcrises, draaide twee zetten 
om en in plaats van mat geven was 
het loper weggeven en daarna op-
geven. Paul Schrama kwam steeds 
meer pionnen achter en werd keu-
rig weggetikt in het eindspel. Ben de 
Leur op 8 koos de verkeerde afruil 
waardoor zijn tegenstander zich kon 
bevrijden en een remise niet meer te 
vermijden was. Jasper had daarvoor 
nog net een kans gemist en moest 
ook opgeven. In een tactische stel-
ling met wederzijdse tijdnood speel-
de Henk als laatste met een paar pi-
onnen voor een toren, maar na de 
tijdcontrole speelde de sterke Theu-
lings dit beheerst uit. 
Daarmee was de eindstand 2-6 voor 
de bezoekers en heeft promovendus 
AAS het moeilijk in de 2e klasse. De 
volgende ronde is uit tegen Hilver-
sum en moet er gewonnen worden 
om uit de degradatiezone te blijven.
Door Ben de Leur

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust incasseert 
grote nederlagen
Aalsmeer - Het was een slechte 
week voor Bloemenlust. Alle teams 
verloren met grote cijfers. Team 1 
kon in Zaandam geen enkele punt 
scoren. De 10-0 tegen Flits/There-
sia 1 was toch wel iets geflatteerd. 
Zowel Ed Couwenberg, Frans Ra-
vesteijn en Bart Spaargaren zaten 
meerdere keren in bijzonder span-
nende wedstrijden dicht tegen een 
winstpartij aan, maar het geluk zat 
dit keer echt niet mee. Feitelijk had 
er zelfs wel een 6-4 in kunnen zit-
ten. Het dubbel Ed en Bart was wel 
kansloos.
Bij team 2 was het dit keer Pe-
ter Velleman die de eer van Bloe-
menlust met een dubbele overwin-
ning kon redden tegen MEO 1. Hij 
behaalde de overwinningen beide 
keren in vier games. Dit keer bleef 
Danny Knol puntloos. Hij leek met 
twee ruim gewonnen games op 
weg naar een simpele zege, maar 

met 12-14 in de derde game kan-
telde de wedstrijd en won de te-
genstander vrij makkelijk de rest 
van de games. Horst Krassen maak-
te het de tegenstanders wel iedere 
keer lastig, maar trok toch elke keer 
aan het korste eind. Het dubbelspel 
van Danny en Peter ging ook in 4-en 
verloren. 2-8 was het eindresultaat.
Team 3 moest diep buigen Amstel-
veen 5. Dit keer was het Irene Ger-
ritsma die de vervelende 0-10 kon 
afwenden. Dat gebeurde pas in de 
zevende wedstrijd. Op een enke-
le gewonnen game na moesten Ton 
de Hollander, Willem Visser en Irene 
alle wedstrijden inleveren. Maar Ire-
ne trok na een bijzonder spannen-
de strijd, met lange rally’s in de vijf-
de game, de wedstrijd naar zich toe. 
Helaas bleef het daarbij. Het dub-
belspel met Ton en Irene kon ook 
verder niets bijdragen, zodat een 
1-9 genoteerd moest worden.

Zaalvoetbalcompetitie
Zekveld 2 wint met 2-0 
van ‘vlaggenschip’ 1
Aalsmeer - Vrijdagavond 6 novem-
ber stond in de Bloemhof de clash 
tussen Zekveld Sport 2 en Zekveld 
Sport 1 op het programma. Dat deze 
wedstrijd leeft binnen de club was al 
bekend maar dat voorzitter Ben de 
Koff een duidelijke voorkeur heeft 
voor Zekveld Sport 1 werd al snel 
duidelijk toen hij voor de wedstrijd 
gloed nieuwe trainingjacks met 
sponsor bedrukking aan hen over-
handigde. Waar het zelf benoemde 
‘vlaggenschip’ Zekveld Sport 1 met 
de sterkst mogelijke selectie aanwe-
zig was op de wedstrijdavond, had 
Zekveld Sport 2 te kampen met gro-
te personele problemen in de aan-
loop naar deze wedstrijd. Harry Bos 
(buitenland) Gerard van den Berg, 
Marcel van der Lip, Michel Vliet-
stra( blessure) en Bert Middelkoop 
(werk) konden niet aanwezig zijn. 
Vooral de afwezigheid van keeper 
Bert zorgde er voor dat Coach Mi-
chel de hele week bezig was om een 
vervanger te regelen. Maar na af-
zeggingen van Sander Grebe, Yan-
nick Rosenboom en de keeper van 
Zekveld Sport 3 werd het nood sce-
nario uit de kast gehaald en werd 
in onderling overleg besloten dat 
Coach Sander van der Lip in het 
doel zou plaats nemen. Omdat de 
vaste thuisfuiter Marcel verhinderd 
was, werd de wedstrijd op een revo-
lutionaire manier geleid en wel met 
twee scheidsrechters, de combina-
tie Ben de Koff en Ap Velthuis. Van-
af het fluitsignaal bleek dat de geste 
van de voorzitter op Zekveld Sport 
2 de uitwerking had, als een rode 
lap op een stier en de mannen be-
gonnen geconcentreerd en scherp 
aan de wedstrijd. De wedstrijd ging 
gelijk op, maar na 8 minuten wist 
Edwin van Oudenallen een gaatje 
te vinden in de defensie en hij pun-
terde de bal achter Thomas de Jong 
de keeper van Zekveld Sport 1: 1-0. 
Tactisch had Zekveld Sport 2 de 

wedstrijd onder controle door com-
pact en op eigen helft te verdedigen 
en van daaruit snel om te schake-
len. Dit leverde Zekveld Sport 2 kan-
sen op voor respectievelijk Edwin, 
Jos de Jong en Darryl Bouman, al-
leen stond steeds de keeper in de 
weg. Het duurde bijna 15 minu-
ten voordat de Zekveld 1 een eer-
ste doelpoging waagde, echter San-
der redde bekwaam. Met een 1-0 
ruststand in het voordeel van Zek-
veld Sport 2 werd aan de tweede 
helft begonnen. Het was duidelijk 
dat Zekveld Sport 1 de tweede helft 
alles uit de kast ging halen, want 
een achterstand tegen het veel ou-
dere Zekveld Sport 2 was niet hele-
maal wat ze verwacht hadden. Zek-
veld Sport 1 was dan ook de boven-
liggende partij in de tweede helft, 
maar door goed verdedigen van on-
der andere Jos Roodenburg Jan Tol-
lenaar en Ruud Koningen bleven 
grote kansen uit. Na een goede ac-
tie over links wist Edwin ook in de 
tweede helft de keeper van Zekveld 
Sport 1 te verrassen met een droog 
hard schot: 2-0, met nog 10 minuten 
te gaan. Zekveld Sport 2 leek ver-
moeider te raken en Zekveld Sport 
1 hield daardoor geloof in een goeie 
afloop. De gevaarlijke goaltjesdief 
van Zekveld Sport 1, Jeffrey Hau-
sel wist echter 1 op 1, de keeper van 
Zekveld Sport 2 niet te passeren. 
Met nog 1 minuut te spelen leek het 
er op dat Zekveld Sport 1 toch nog 
een doelpunt ging maken toen ze 
een kans kregen op een meter voor 
het doel. Echter een super reflex van 
gelegenheidskeeper Sander zorg-
de ervoor dat de eindstand bepaald 
werd op 2-0 voor Zekveld Sport 2. 
Deze zwaar bevochten overwinning 
werd dan ook nog even bij sponsor 
Cafe Sportzicht passend afgesloten 
met een welverdiend biertje en een 
schaaltje overheerlijke bittergarni-
tuur van Tineke De Koff-ten Hoeve. 

Programma 
handbal FIQAS

Zaterdag 21 november:
12.00 uur: FIQAS Aalsmeer, F1 – 
Legmeervogels
12.00 uur: FIQAS Aalsmeer, F2 – 
NEA
19.00 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 2 
– Achilles (Eerste Divisie)
19.15 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 1 
- Ramat Hashron Vitania HC (Chal-
lenge Cup)
20.45 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 1 
– Bentelo (Eerste Divisie)
Zondag 22 november:
11.00 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 4 
– Achilles
11.00 uur: FIQAS Aalsmeer, meiden 
B2 – NEA
12.00 uur: FIQAS Aalsmeer, meiden 
B1 – Westlandia (Jeugddivisie)
12.10 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens 
B2 – Snelwiek (Jeugddivisie)
13.10 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 
A1 – Dongen (Jeugddivisie)
13.20 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens 
C2 – Lotus
Alle thuiswedstrijden van Hand-
bal Aalsmeer worden gespeeld in 
sporthal De Bloemhof aan de Horn-
weg. Publiek is welkom. 

Voetbalwedstrijd tegen Delta Sports
FC Aalsmeer winnaar in 
meeslepend duel: 0-1
Aalsmeer - Voor de vijfde maal 
achtereen heeft FC Aalsmeer za-
terdag de drie punten binnen ge-
haald. Werd vorige week met 3-0 
van Scherpenzeel gewonnen, dit-
maal pakte Aalsmeer in Houten 
de winst op Delta Sports met 0-1. 
Maar gemakkelijk ging het allemaal 
niet. ‘Runner up’ Delta Sports is 
een goed combinerend elftal, voor-
al voorin met spits Lennart Dubbel-
dam en de snelle buitenspelers Ta-
mer Ugur en Timon van Gende-
ren. Mark Ruessink had een moei-
lijk middagje tegen deze spelers. 
Doelman Mike Eman en Burak Si-
til wisten van geen wijken en had-
den een groot aandeel in de drie 
punten. Voorin was het Calvin Kos-
ter die kilometers werk verzette en 
al vroeg de aanvalsdrift van Delta 
Sports blokkeerde. Met zijn schot-
kracht had hij weinig mazzel, maar 
in zijn geheel was de overwinning 
verdiend. Vooral de laatste 20 minu-
ten toen Delta Sports aandrong wa-
ren de beste kansen op 2-0 voor de 
FC Aalsmeer. Trainer Cor van Garde-
ren liet dezelfde elf opdraven als in 
de laatste wedstrijden en ook in de-

zelfde opstelling. Delta Sports liet er 
in de eerste minuten geen gras over 
groeien en creëerde enkele kan-
sen. Achterin hield de FC in die eer-
ste minuten het hoofd boven water. 
Toen na 6 minuten het licht al aan 
moest kwam de eerste grote kans 
aan Aalsmeer kant. Calvin Kos-
ter werd de diepte ingestuurd door 
Tom Doeswijk, maar keeper Stan 
Wennekes wierp zich op het schot. 
Het werd een enerverende middag 
met kansen over en weer met leuke 
combinaties van beide elftallen. Uit 
een vrije trap in de 12e minuut van 
Domenique Pellegrom, die alle cor-
ners en vrije trappen nam, knalde 
Timon van Genderen van dichtbij op 
doel, maar Mike Eman lag al in de 
goede hoek. In de 19e minuut was 
de FC gevaarlijk. Goed voorgetrok-
ken door Arnaud van Leeuwen was 
het eerst Calvin Koster die te lang 
talmde en in tweede instantie Ro-
ger Grootfaam die de bal niet over 
de doellijn kreeg. Het spel golfde op 
en neer. Vanaf de 16 meterlijn waren 
de verdedigingen van beide elftallen 
heer en meester. Een snelle uitbraak 
in de 39e minuut bracht Lennart 

Dartcompetitie in Dorpshuis
Talentvolle Lars Plaisier 
wint finale bij Poel’s Eye
Kudelstaart - De vorige speel-
avond was de vijfde van het sei-
zoen van de dartclub Poel’s Eye in 
het Dorpshuis van Kudelstaart. Da-
vey Monsees, tegenwoordig woon-
achtig in Spanje, was de meest ver-
rassende deelnemer. In de poule liet 
hij zichzelf echter verrassen door de 
jeugdige, en zeer talentvolle, Lars 
Plaisier. Beiden gingen evengoed 
naar de A ronde, omdat zij als eer-
ste en tweede in de poule eindig-
den. In de tussenronde verloor Da-
vey echter van Danny Zorn, en Lars 
van Remco Maarse. Remco bereik-
te dus de kwartfinale van het hoog-
ste niveau, net als Ronald Baars, Gil-
bert van Eijk en Huib Gootjes. Dan-
ny Zorn en John Kater strandden 
pas in de halve finale. De finale ging 
uiteindelijk tussen William Hunitetu 
en Gerard Bak. Het was alweer de 
vierde finale van William dit seizoen. 
Twee keer won hij (waaronder van 
Bak), één keer verloor hij (van Dan-
ny Zorn). Danny kwam toen door 
deze overwinning op gelijke hoog-
te met Bak (22 speelavond overwin-
ningen ooit). Bak kon nu dus weer 
iets uitlopen op Danny. Dit lukte 
Bak, na twee seizoen droog te heb-
ben gestaan, inderdaad. Overigens 
had William met een zeer hoge fi-
nish van 154 nog wel de Hoogste 
Uitgooi van de avond. Lars en Davey 
waren ondertussen aan het winnen 
geslagen op het tweede niveau. Ook 
Tjitte Miedema en Erik Jan Geelker-
ken konden dit duo in de halve fi-
nale niet tegenhouden. Davey kreeg 
dus zijn kans op revanche. Lars be-
wees echter dat de overwinning in 
de poule niet op toeval was geba-
seerd en deed het in de finale, ra-
zend knap, dunnetjes over. Het was 
voor Lars zijn eerste finale bij de 
Poel’s Eye. Dat Lars een groot talent 
bleek te zijn was Kilian Broeren al 
vroeg op de avond achter gekomen. 
Door Lars (en Davey) was Kilian ver-
oordeeld tot het derde niveau. Gui-
do Scholten en Remco Pannekoek 
reikten tot de halve finale, maar Ki-
lian bereikte de finale, net als Tibor 
Hoogervorst. Kilian wist uiteindelijk 

de finale te winnen. Het was voor Ki-
lian, na de winst op het tweede ni-
veau, de tweede gewonnen finale 
van dit seizoen, en de achtste ooit 
(waarvan twee op het hoogste ni-
veau). Op het vierde niveau bereikte 
Wilco van Det voor het eerst dit sei-
zoen de halve finale. Giovanni daar-
entegen bereikte dit seizoen al twee 
keer de finale, maar ook hij strand-
de nu jammerlijk in de halve fina-
le. De finale ging uiteindelijk tussen 
Tim van de Poel en Joris Voorn. Tim 
won. Alles bij elkaar genomen pres-
teerde het dartsteam Bak BV deze 
speelavond opmerkelijk sterk (Bak, 
William, Kilian en Tim). 
Op de website www.poelseye.nl 
kunt u het één en ander terug lezen 
en bekijken, bijvoorbeeld de hele fi-
nale op het hoogste niveau tussen 
Bak en William. Vooral de laatste leg 
van Bak (binnen vijftien pijlen uit) 
is het bekijken waard. De volgen-
de speelavond is morgen, vrijdag 
20 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. Nieuwelingen zijn altijd van 
harte welkom in het Dorpshuis.

De jonge winnaar en talentvolle Lars 
Plaisier.

Handbal NHV bekertoernooi
Nette overwinning Dames
Aalsmeer - In de eerste ronde van 
het NHV bekertoernooi speelden de 
dames van FIQAS Aalsmeer don-
derdagavond uit bij Smeeing/BDC 
in Soest. Ze begonnen goed, want 
Birgit Hemmes wist meteen te sco-
ren. Er werd met behoorlijk wat 
druk naar voren gespeeld en een 
paar goede aanvallen opgezet. In-
tussen wist BDC niet te scoren, on-
danks het feit dat de Aalsmeerse 
dekking nog niet zo goed georga-
niseerd was in de beginfase. Jes-
se keepte de eerste helft en pakte 
een aantal goede ballen, maar ook 
het blok deed z’n werk. Het lever-
de eerst een 2-0 en even later een 
4-1 voorsprong op. En het spel werd 
dan weliswaar iets rommeliger, toch 
bleef de marge gehandhaafd: 6-3. 
Het duurde even voor dat FIQAS 
Aalsmeer zich kon herpakken, maar 
toen werd het ook 9-3 en vijf minu-
ten voor rust 14-7. Omdat er ook af 
en toe werd gemist, w3as de stand 
bij rust 16-11 voor de Aalsmeer-
se dames. In de tweede helft be-
gon FIQAS Aalsmeer opnieuw goed. 
Hoewel er ook nog wel eens gemist 
werd, ging het scorend vermogen 
omhoog. Zo was er na 12 minuten 
al zeven keer gescoord en wist BDC 
er maar twee te maken. Tussen-

stand 24-13 en 26-15 na een kwar-
tier. Coach Herman Schaap besloot 
te gaan door wisselen en intussen 
bleef de ploeg lekker door ballen. 
Pas in de slotfase verslapten de da-
mes een beetje, maar toen stond het 
al 31-17. BDC kon nog wel een paar 
keer profiteren van wat slordighe-
den, maar was niet in staat nog iets 
aan de achterstand doen. Zo speel-
de FIQAS Aalsmeer de wedstrijd 
netjes uit en won met 33-22. De da-
mes van FIQAS Aalsmeer spelen za-
terdag 21 november weer een wed-
strijd in de eigen Bloemhof. De te-
genstander is Bentelo, de nummer 
dertien van de Eerste Divisie, waar-
in de Aalsmeerse dames de vijfde 
plaats bezetten. De wedstrijd be-
gint, na de Challenge Cup ontmoe-
ting van de heren, rond 20.45 uur. 

Bekerwedstrijd FIQAS 3 
Het derde herenteam van FIQAS 
Aalsmeer speelt vanavond, donder-
dag 19 november, een wedstrijd in 
de eerste ronde van het NHV be-
kertoernooi, uit bij BDC in Soest. De 
wedstrijd, in sporthal ‘Beukendal’, 
begint om 20.30 uur. De winnaar 
plaatst zich voor de tweede ronde, 
die gespeeld wordt in de periode 
15-17 december. 

Dubbeldam vrij voor Mike Eman. 
Zijn schot ging rakelings naast. Na 
45 minuten vond de uitstekend flui-
tende scheidsrechter J. Barrales het 
genoeg en kon iedereen verdiend 
aan de warme thee. In de tweede 
helft hetzelfde beeld: twee aanval-
lende ploegen. De 0-1 kwam in de 
51e minuut. Calvin Koster vond met 
zijn schot doelman Stan Wennekes 
op zijn weg. In de rebound knalde 
Tom Doeswijk tot groot enthousias-
me van alles wat Aalsmeer was, de 
bal in de touwen. De FC kon het in 
de 57e minuut afmaken, maar Cal-
vin Koster werd op de huid geze-
ten door twee verdedigers en knal-
de op de binnenkant paal. Delta 
Sports zette aan. Verdedigend hield 
Aalsmeer zich staande. Mike Eman 
etaleerde zijn klasse in de 66e mi-
nuut. Tot tweemaal toe keerde hij 
schoten van Lennart Dubbeldam en 
Tamer Ugur en ontmoedigde zo zijn 
tegenstanders. Een tactische wis-
sel in de 69e minuut: Kevin Verme-
ij voor Michal Kocon. De laatste mi-
nuten waren zwaar voor de FC. Ech-
te kansen creëerde Delta Sports 
niet. Aalsmeer daarentegen was 
met zijn counters wel gevaarlijk. Het 
ontbrak aan kracht om de wedstrijd 
voortijdig te beslissen. Zo deed FC 
Aalsmeer goede zaken deze mid-
dag. Samen met FC Almere bezet-
ten zij plaats één. Komend weekend 
21 november is er beker voetbal en 
is FC Aalsmeer (zaterdag) vrij. De 
eerst volgende wedstrijd is zaterdag 
28 november thuis aan de Dreef te-
gen De Bilt. Aanvang 14.30 uur. 
Jack van Muijden
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