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Annemieke’s
Kramerie

Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

1911 - 2011
100-jarig bestaan

Héél véél keuze in 
sinterklaascadeaus

Extra openingstijden:
A.s. donderdag- en vrijdagavond 

tot 21.00 uur.
Maandag 5 december gehele dag 

geopend tot 17.00 uur.

Doe de gratis Verzekering Check
U krijgt advies op maat over uw zorgverzekering 
via www.zorgenzekerheid.nl/verzekeringcheck

www.zorgenzekerheid.nl

Gratis
snoepgoed voor

de kinderen

Zwarte Pieten aan de pomp! 
Zaterdag 3 december 10.00-16.00 uur

Aalsmeerderweg 497
 1432 ED Aalsmeer

T 020-645 64 61
www.loogman.nl

Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

VRIJWILLIGERS BEDANKT!    
www.vitawelzijnenadvies.nl

Ook vrijwilliger worden? 
Bel: 020 5 430 430

KOOPZONDAG
4 DECEMBER

Z O N D A G 

4
D E C E M B E R

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

www.bosse-elektro.nl

- elektrotechniek
- verlichting
- inbraakbeveiliging
- data netwerken
- domotica

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

Dorpsstraat 27
1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-324734
Fax 0297-329218
info@kreeft-wissen.nl
www.kreeft-wissen.nl

Verwarming 
Koeling 

Ventilatie

Sluit dan nu een onderhouds-
abonnement af en wij komen 
uw ketel nakijken.

WilT u geen 
verrAssingen
vAn De WinTer?

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

van uw favoriete bank
Uw stoffeerder haalt het mooiste naar boven uit 
meubelen en bekleding. Kies voor het vakmanschap, 
de creativiteit en mooie materialen. Stofferen is nieuw
met behoud  van alles wat zo vertrouwd is!

Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN  Aalsmeer
Tel./Fax: 0297 - 34 29 63

Verleng het plezier

Ambtelijke samenwerking met Amstelveen

Burgemeester Litjens: “Aalsmeer 
gaat niet in de uitverkoop!”

Aalsmeer - Spookbeelden lij-
ken veel inwoners te hebben over 
de ambtelijke samenwerking met 
de gemeente Amstelveen, zo heeft 
burgemeester Pieter Litjens de af-
gelopen maanden ervaren. “Ik heb 
al zoveel opmerkingen gekregen: 
Aalsmeer gaat in de uitverkoop, 
Aalsmeer wordt uitgeleverd en on-
der andere Aalsmeer geeft haar 
identiteit prijs”, vertelt de eerste bur-
ger en dat terwijl de belangrijkste 
randvoorwaarde voor de ambtelij-
ke samenwerking was dat Aalsmeer 
haar zelfstandigheid honderd pro-
cent behoudt. “Aalsmeer is een trot-
se gemeente. Onder de plaatsnaam-
borden van Aalsmeer komen geen 
kleine lettertjes ‘gemeente Amstel-
veen’ te staan!” 
De ambtelijke samenwerking met 
Amstelveen betekent echter juist 
dat de Aalsmeerse bestuurders 
meer aandacht aan de samenleving 
kunnen geven en, evenzo belangrijk, 
dat de kwaliteit van de dienstverle-
ning gewaarborgd blijft. “Aalsmeer 
houdt haar eigen bestuurders, bur-
gemeester en wethouders blijven in 

Aalsmeer, de gemeenteraad ook, de 
vergaderingen blijven en de dienst-
verleningsloketten blijven geopend. 
Op spreekuren kan over vergunnin-
gen worden gesproken. Dan komt 
er een ambtenaar van vanuit Am-
stelveen naar Aalsmeer. Voor de in-
woners verandert er niets”, bena-
drukt burgemeester Pieter Litjens. 

Kwaliteit waarborgen
Omdat de overheid steeds meer 
taken overdraagt aan gemeen-
ten, wordt het als kleine gemeente 
Aalsmeer steeds moeilijker om kwa-
liteit te blijven waarborgen. “We zijn 
een vrij kleine ambtelijke organisa-
tie. We hebben op veel beleidster-
reinen één of twee personen wer-
ken. We zijn kwetsbaar. En die 
kwetsbaarheid wordt groter. Het is 
namelijk heel moeilijk om qua per-
soneel te verjongen. Velen kiezen 
voor een grotere gemeente. En dat 
terwijl in Aalsmeer tussen nu en vier 
jaar ongeveer tien procent van de 
medewerkers met pensioen gaat. 
Amstelveen heeft overigens hetzelf-
de probleem.” Als de gemeenteraad 

“De Aalsmeerse ambtenaren verhuizen naar Amstelveen, verder blijft alles bij 
het oude. Gemeenteraad en college van B&W blijven in Aalsmeer en inwoners 
kunnen bij de publieksbalie gewoon terecht voor zaken als paspoort, rijbewijs 
en vergunningen. Ook in de toekomst is het beleid gewoon van Aalsmeerse 
makelij”, aldus burgemeester Pieter Litjens.

positief besluit, gaan de Aalsmeer-
se ambtenaren medio 2012 over 
naar Amstelveen. Per 1 januari 2013 
treden alle ‘Aalsmeerders’ dan in 
Amstelveense dienst. “Niet ieder-
een staat natuurlijk te springen, 
maar iedereen neemt z’n werk mee. 
Aalsmeer behoudt de zelfde be-
leids- en uitvoeringsmedewerkers. 
Alleen zitten ze in Amstelveen. Ui-
teraard komt er wekelijks overleg”, 
legt Pieter Litjens verder uit. 

Eigen beleid
De burgemeester staat zelf heel po-
sitief tegenover de samenwerking 
met Amstelveen. “Echt het pakket 
wat gemeenten van de overheid zelf 
moet gaan doen, is groot. Vergt ex-
pertise. De samenwerking zorgt er 
voor dat wij kwaliteit kunnen blij-
ven leveren. Nu huren we voor ad-
visering bij beleid regelmatig exter-
ne expertise in. In Aalsmeer heb-
ben we niet alle kennis in huis. We 
kunnen het nu koppelen en gebruik 
maken van de kennis van de gespe-
cialiseerde ambtenaren van Amstel-
veen.” De bestuurders in Aalsmeer 
gaan terug naar de zogenaam-
de kernrol. “Kaders opstellen. Te-
rug naar: wat wil je, wat is het ef-
fect en wat mag het kosten”, legt 
Litjens desgevraagd uit. “Wij gaan 
wel twee strategische beleidsadvi-
seurs in dienst nemen voor hulp bij 
het opstellen van deze kernkaders.” 
Hij spreekt van een vanaf dat mo-
ment ‘onomkeerbaar proces’. 

Tot slot nog een laatste oproep van 
de burgemeester om de huivering 
over de ambtelijke samenwerking 
met Amstelveen weg te nemen: “De 
dienstverlening blijft gewaarborgd, 
nu en in de toekomst, en Aalsmeer 
behoudt haar eigen bestuurlijke 
bevoegdheden. We blijven ons ei-
gen beleid voeren en blijven ook 
zelf de hoogte van alle belastingen 
bepalen.” Kort, maar duidelijk dus: 
Aalsmeer gaat niet in de uitverkoop! 
Door Jacqueline Kristelijn

Geen verandering door overname
Kees Jan Koster: “We zijn 
en blijven C1000!”
Aalsmeer - “Wij zijn en blijven 
C1000, absoluut. Daar zijn we trots 
op, ik en mijn medewerkers. Daar 
zijn we groot mee geworden”, aan 
het woord eigenaar Kees Jan Koster 
van de C1000 in de Ophelialaan. De 
overname van de C1000-groep door 
de familie van Eerd van de Jumbo 
heeft ook in Aalsmeer voor veel reu-
ring gezorgd. De bekendmaking af-
gelopen woensdagavond 23 no-
vember was hot news. Gelijk wer-
den Kees Jan en zijn medewerkers 
overspoeld door vragen van klanten. 
“Ga je nu Jumbo worden? De sla-
ger gaat toch niet verdwijnen? Echt 
heel veel reacties”, vertelt de super-
markt-eigenaar. 
Vooralsnog hebben de nieuwe eige-
naars aangegeven de C1000-formu-
le te handhaven. “Rood naast geel”, 
hebben ze gezegd. De C1000 su-
permarkten waren eigendom van 
grootaandeelhouder CVC. De su-
permarkten worden gerund door 
zelfstandige ondernemers. Ech-
ter het merendeel huurt de winkel 
en exploiteert hier een C1000. Kees 
Jan Koster: “Ik heb wel eigen ont-
roerend goed. Ben eigen baas met 
eigen pand, maar heb natuurlijk wel 
een samenwerkingscontract en een 
huurcontract. Ik kan dus bij beëindi-
ging overstappen, maar vooralsnog 

geloof ik dat C1000 blijven de bes-
te keus is. De C1000 zit ook in mijn 
bloed, ik ben er mee opgegroeid. In 
1931 is mijn opa een supermarkt 
begonnen, toen nog Centra gehe-
ten, later C1000 geworden.” Koster 
en C1000 worden in Aalsmeer veel-
al in één adem genoemd en dat wil 
Kees Jan graag zo houden. Maar, hij 
bekijkt het ook nuchter: “Als ik over 
vijf of tien jaar toch Jumbo moet 
worden, zij het zo. Het enige waar 
mijn zorgen dan naar uit gaan, is dat 
de rol van de zelfstandig onderne-
mer weer kleiner gaat worden. De 
Jumbo-supermarkten worden na-
melijk nog ‘strakker’ geleid. Terwijl 
ik graag mijn winkel wil kunnen blij-
ven afstemmen op het lokale win-
kelgebied.” 
Overigens was de overname voor de 
supermarkt-eigenaar niet zo’n ver-
rassing als voor alle klanten. “We 
wisten dat grootaandeelhouder CVC 
de keten in de etalage voor verkoop 
had gezet. Er waren vijf gegadigden, 
het finale bod van de familie Van 
Eerd gaf de doorslag.” Over de toe-
komst zegt hij niet zinnigs te kun-
nen zeggen, maar vooralsnog lijkt 
inderdaad rood en geel naast elkaar 
te blijven voortbestaan. “Ik blijf voor 
nu optimistisch”, besluit Kees Jan 
Koster.

Fiets bijna het water in!
Aalsmeer - Vast geketend aan het 
hekwerk langs de Van Cleeffka-
de, bij het water voor het gemeen-
tehuis, had een eigenaar zijn rijwiel 
gestald. Hier staat mijn fiets vei-
lig, moet de gedachte geweest zijn. 
Stelen is onmogelijk, maar vernielen 
kan dus nog wel. Vandalen hebben 
waarschijnlijk in het weekend een 

lollige bui gehad en hebben de fiets 
het water in willen gooien. Het slot 
en het hek hebben verkomen dat 
het rijwiel daadwerkelijk nat is ge-
worden. De fiets is er niet helemaal 
zonder kleerscheuren vanaf geko-
men, er moet het een en ander recht 
gebogen worden. Maar, wat was het 
leuk... Flauw hoor!

Botsing op N201
Aalsmeer - Op donderdag 24 no-
vember rond zes uur in de avond 
heeft een botsing plaatsgevonden 
op de N201, ter hoogte met de krui-
sing Van Cleeffkade, tussen twee 
auto’s. Een van de bestuurders rem-
de voor het verkeerslicht, de ander 
zag dit te laat en ramde de wagen 
voor hem. Betrokken zijn een 36 ja-
rige man uit Wilnis en een 23 jarige 
automobilist uit Noorden. Laatstge-
noemde is per ambulance naar het 
ziekenhuis vervoerd.
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KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

124e jaargang

oplAgE: 17.850

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

sLAChTOFFERhuLp
NEdERLANd

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

KLAChTEN 
gELuIdshINdER 
sChIphOL

Tel: 020-6015555. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

dOKTERs
Weekend-, avond- en nachtdienst:
huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl 
Voor patiënten in de 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 nachtapo-
theek Amsterdam, tel. 020-59 23 315.
Apotheek groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek groen nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 500814
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

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

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 Heren-
weg 9C Kudestaart, tel: 324643; Nok-
weg 12 Leimuiden, tel: 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel: 346721, ww.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
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

bRANdwEER 
& pOLITIE

Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844. 

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

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

Vermist:
- Stommeerkade: Grijs-witte kater met witte voetjes. Hij heet Hendriks. 

Is onderweg uit kooitje ontsnapt.
- Koolwitjesstraat: Cypers grijze kat met witte buik met de naam Duo.
- Hendrikstraat: Rode kater van 15 jaar oud met de naam Moos. Heeft 

een zwart naamplaatje om met telefoonnummer.
- Rhijnlandsoord: zwarte gecastreerde kat met beetje wit (witte teen-

tjes, witte snorharen). Leeftijd 3 jaar. Klein van stuk, naam Gabbertje.
- Edisonstraat: Kruising Noorse boskat. Zwart-wit. Witte sokken. Heeft 

paars halsbandje om.

Gevonden:
- Gaffelstraat: Rustige kat met witte buik en zwart/grijze rug. Cypers.
- Ampèrestraat: Katje, zwart met een witte vlek op borst en buik.
- Aalsmeerderweg: Donker grijze cyperse kat.
- Machineweg: Oranje-grijze poes. 
- Weteringstraat: Er loopt daar al een paar weken een zwarte Noorse 

boskat met zwarte pluimstaart en een opvallend zwart streepje over 
de rechterkant van de neus. Van wie is deze kat?

- Snoekbaarsstraat: Zwarte kat met witte pootjes.

Goed tehuis gezocht:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met 

staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben. 
Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

Zonnebloem Noord-Holland 
zoekt penningmeester 
Aalsmeer - Nationale vereniging 
de Zonnebloem is voor het overkoe-
pelende provinciebestuur Noord-
Holland op zoek naar enkele erva-
ren bestuurders met visie. De Zon-
nebloem is landelijk bekend en 
één van de grootste vrijwilligersor-
ganisatie van Nederland, met ruim 
41.000 vrijwilligers. Zij zetten zich 
met aangepaste zorgvakanties, 
huisbezoeken en vele aanspreken-
de activiteiten in voor mensen die li-
chamelijke beperkingen hebben, als 
gevolg van ziekte, leeftijd of handi-
cap. Het gaat om die mensen, voor 
wie persoonlijk contact en deelna-
me aan het maatschappelijk leven, 
niet meer vanzelfsprekend is. Ook 
in Noord-Holland is de Zonnebloem 
bloeiend, met meer dan 4300 vrij-
willigers, die in vrijwel alle plaatsen 
actief zijn. In Noord-Holland wor-
den die plaatselijke afdelingen ver-
tegenwoordigd door negentien re-

gionale besturen, daarnaast zijn er 
zes Linq werkgroepen actief, wel-
ke op hun beurt bestuurlijk worden 
ondersteund door een Provinciale 
Werkgroep. Het provinciaal bestuur 
werkt overkoepelend, faciliteert re-
gionale afdelingen en werkgroepen, 
draagt nieuw beleid uit en organi-
seert provinciale activiteiten. In dit 
provinciebestuur, met prima contac-
ten met het landelijk Zonnebloem 
bestuur, is men op dit moment op 
zoek naar een penningmeester. 

Diegene die zijn vrije tijd nuttig 
wil besteden, bestuurlijke ervaring 
heeft, iets voor anderen wil beteke-
nen en het leuk vindt om coördine-
rend actief te zijn, kan voor vrijblij-
vende informatie contact opnemen 
met: Ed Jongmans ,voorzitter Zon-
nebloem afdeling Noord-Holland, 
tel. 0299-650470 of via secretariaat-
zonnebloemnh@hotmail.com.

Kerst bij PCOB
Aalsmeer - Op woensdag 7 de-
cember wordt om 14.30 uur een 
PCOB-ledenmiddag georganiseerd. 
Deze staat in het teken van de kerst. 
Dominee H. van Popering verzorgt 
deze middag de meditatie. Het the-
ma is: Verwachten. Hanneke Sche-
pers vertelt na de pauze een mooi 
kerstverhaal. Het geheel zal opge-
luisterd worden door enkele leden 
van het koor Evondo. De middag 
wordt gehouden in de grote zaal 
van zorgcentrum Aelsmeer aan het 
Molenpad.

Kerstmusical in Karmelkerk
Aalsmeer - Jonas en Lieke gaan 
met hun ouders op pad om met de 
hele familie kerst te vieren in het 
hotel van hun (oud)oom Guus. Ho-
telkok Omar zal voor een gewel-
dig kerstdiner zorgen en ze blij-
ven natuurlijk allemaal een nacht-
je slapen. In het hotel aangeko-
men is het al gauw gezellig. Al-
leen blijkt oom Guus met een pro-
bleem te zitten dat al heel lang ge-
leden is ontstaan en hem al zijn 
leven lang achtervolgt. Eerst wil 
hij er niet over praten, maar als 
de familie blijft aandringen, ver-
telt oom Guus zijn bijzondere ver-
haal: Het gebeurde ruim 2000 jaar 
geleden. Benieuwd hoe het ver-
der gaat? Kom dan op zaterdag-
avond 10 december naar de Kar-
melkerk aan de Stommeerweg 15 
waar kinderen van de Karmelpa-
rochie deze kerstmusical zullen 
opvoeren. Het kinderkoor De Mi-
rakels onder leiding van Jorinda 
Hoogeveen is natuurlijk ook weer 
van de partij. De kerk is om 19.00 

uur open en de musical wordt van 
19.30 tot ongeveer 20.30 uur ge-
bracht. Er is koffie, thee en limo-
nade na afloop. Kaarten kosten 
3,50 euro per stuk en zijn verkrijg-
baar op zondag 4 december na de 
kerkdienst van 10.30 uur, achterin 
de kerk, of te bestellen via email:  
musicalhetverhaal@gmail.com.

16644,42 voor Diabetes Fonds
Aalsmeer - Meer dan 230 vrijwilli-
gers gingen begin november op pad 
voor het Diabetes Fonds. De op-
brengst in Aalsmeer was 10890,73 
euro, in Kudelstaart 3891,69 euro 
onder leiding van Nancy van Oor-
de en in Rijsenhout is onder lei-
ding van Coby v/d Ochtend 1862 
euro opgehaald. “Dank u hartelijk. 
Wij zijn erg blij met de bijdrage van 
de collectanten, de gevers en ie-
dereen die zich heeft ingezet”, zegt 
Bert Kuipers, directeur van het Di-
abetes Fonds. “Met dit geld betalen 
we nieuw onderzoek naar diabe-
tes en geven we uitleg over de ziek-
te.” Dankzij onderzoek is al veel be-
reikt waardoor mensen met diabe-
tes gezonder en langer kunnen le-
ven. Zo is ontdekt hoe diabetes ty-
pe 1 ontstaat, dat is een fout van het 
afweersysteem. Daardoor kan nu bij 
sommige kinderen diabetes afge-
remd worden. Ook is er nu bijvoor-
beeld betere begeleiding van men-
sen met diabetes en depressie, wat 
vaak samengaat. Daardoor voelen 
mensen zich beter en ze blijven ge-

zonder. Geld voor meer onderzoek is 
hard nodig. Het Diabetes Fonds zet 
zich hiervoor in. Helpt u ook mee in 
2012? Bel voor opgave en informa-
tie naar Nancy van Oorde, tel. 06-
53442022. Niemand aan de deur 
gehad? U kunt alsnog geld overma-
ken op giro 5766 t.n.v. het Diabetes 
Fonds in Amersfoort. Voor meer in-
formatie: www.diabetesfonds.nl. 

Foto: Mevrouw Emmie Braak collecteerde dit jaar voor de vijfentwintigste 
keer in de Hornmeer! Zij ontving namens het Diabetes Fonds een welverdien-
de verzilverde sleutelhanger met uitgestanste kolibrie uit handen van wijk-
hoofd Diana Bonhof.

Literair in Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 7 de-
cember is er van 9.30 tot 11.30 uur 
weer gelegenheid voor ontmoeting 
onder het genot van koffie of thee 
bij de Oost-Inn in de Mikado i de 
Catharine Amalialaan 66. ’s Avonds 
is er van 19.30 tot 21.30 uur een li-
teraire avond. Het boek ‘Vloed’ van 
Susan Smit wordt dan besproken. 
Het verhaal speelt zich af eind ne-
gentiende en begin twintigste eeuw, 
voornamelijk in Noordwijk aan Zee. 
En wordt afwisselend verteld door 
de rijke juffrouw Adriana en de ar-
me visser Jacob. Adriana van Konij-
nenburg weigert haar eerste huwe-
lijksaanzoek. Zo goed als ondenk-
baar in die tijd. Ze wordt onterfd en 
verbannen uit Noordwijk en vertrekt 
naar Meppel. Het boek is gebaseerd 
op het leven van de overgrootmoe-
der van de schrijfster Susan Smit. 
De sociale kant van de levens van 
de twee hoofdpersonen, de omstan-
digheden en de maatschappij wor-
den mooi beschreven en geven een 
levendig beeld van die tijd. Ieder-
een is van harte welkom. Voor in-
lichtingen kan gebeld worden naar 
0297-325636, 0297-345413 of kijk 
op www.oosterkerk.info.

Kerstmarkt in de Spil 
Kudelstaart - Op zaterdag 10 decem-
ber organiseert de Samen op Weg ge-
meente weer haar jaarlijkse kerst-
markt van 10.00 tot 15.00 uur in De 
Spil. Mooie en creatieve kerststuk-
ken in alle soorten en maten en leuke, 
originele vogeldecoraties worden te 
koop aangeboden. Ook zijn er (kerst)
kaarten, overheerlijke zelfgebakken 
tulbanden en koekjes en iedereen kan 
komen snuffelen in de uitgebreide 
boekenhoek met hie ook cd’s en dvd’s. 
Voor de inwendige mens is er erw-
tensoep met heerlijk belegde brood-
jes. En natuurlijk is er koffie. Dit alles 
wordt gepresenteerd in een sfeervol-
le kerstsfeer. De moeite waard om te 
komen. Iedereen is van harte welkom!

Informatiebijeenkomst 
over dementie
Aalsmeer - De ontmoetingsgroep 
voor mensen met dementie en hun 
verzorgers organiseert in samen-
werking met het mantelzorg steun-
punt r egelmatig informatiebijeen-
komsten over dementie. De ont-
moetingsgroep is onderdeel van 
zorgcentrum Aelsmeer. In 2007 be-
sloot het zorgcentrum dit onder-
steuningsprogramma te bieden voor 
thuiswonende mensen. Vier dagen 
per week wordt dagbesteding aan-
geboden waarbij activiteiten wor-
den georganiseerd die invloed heb-
ben op de hersenen. Hierdoor wordt 
gewerkt aan het vertragen van het 
ziekteproces. Voor de naasten is het 
ziektebeeld vaak moeilijk te begrij-
pen, daarom biedt de ontmoetings-
groep mantelzorgondersteuning in 
de vorm van gespreksgroepen en 
informatiebijeenkomsten. Dit jaar 
zijn er vier bijeenkomsten geweest. 
Op vrijdag 9 december vindt de laat-
ste van dit jaar plaats. Deze keer 
gaat het over dementie in de prak-
tijk. Hoe wordt dementie ervaren, 
wat zijn de zichtbare symptomen en 
hoe worden ze vertaald in het da-
gelijks leven? Wat zijn de meest be-
kende vormen van dementie en zijn 
er verschillen merkbaar? De bijeen-
komst wordt begeleid door de me-
dewerkers van de ontmoetings-
groep. Ellen Millenaar zal uitleg ge-
ven over het ziektebeeld dementie 
en de gevolgen. Linda Baardse zal 
vervolgens dieper ingaan op de ac-
tiviteiten die de ontmoetingsgroep 
als zinvol beschouwd. Zij zal laten 
ervaren wat bewegingsactiviteiten 
doen met een mens en wat geheu-
genactivering in de praktijk inhoudt. 
In het tweede deel van deze bijeen-
komst heeft het publiek de moge-
lijkheid om vragen te stellen. In de 
zaal zijn meerdere deskundigen 
aanwezigen waaronder de casema-

nager Dementie Tineke de Wit en 
mantelzorgconsulent Hanneke ten 
Brink. De bijeenkomst is in gebouw 
Irene in de Kanaalstraat en is voor 
iedereen toegankelijk. De zaal gaat 
open om 10.00 uur, de bijeenkomst 
duurt tot 11.30 uur. Vooraf aanmel-
den is wenselijk, u kunt daarvoor 
contact opnemen met de coördina-
tor van de ontmoetingsgroep Ellen 
Millenaar via 06 22468574 of emille-
naar@zorgcentrumaelsmeer.nl.

KERKDIENSTEN
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag dienst om 10u. met ds. A. 
Mak, Bloemendaal. 2e adv. zondag. 
Ook om 10u. Tienerdienst. 

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst ds. J. de Vreugd, 
Amersfoort. 2e adv. zondag. 

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zaterdag 19u. dienst. Zondag 
10.30u. woordcomm. viering met A. 
Blonk. Mmv Fiore met combo. 2e 
adv. 

Begra Bijbelstudie
In Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 5 december geen bijbel-
studie. 

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzor-
gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag 10-11u. 
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9. 

Zondag 
4 december

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Dienst zondag 10u. met Martijn Piet. 
Tevens crèche, peuterdienst en me-
tamorfose.

Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. 
Dienst om 10u. Spreker David de 
Vos. Tevens speciale dienst voor 
kinderen. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag 10u. br. A. Klomp, 
leesdienst. 16.30u. ds. M. Hogen-
birk. Voorber. H.A. 
 
Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55. Zondag 10u. Ellen van 
Houten. Tweede adv. zondag. Extra 
collecte: Ecoroom Palestina. 

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Dienst 19u met br. S. de Graaf, Al-
hen a/d Rijn. 
Bijbeldienst: dinsd. 6/12: om 20u. in 
Seringenhorst, Parklaan 26a. 

Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Diensten zon-
dag om 10u. en 16.30u. 

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. Janneke Stegeman, 
Amsterdam. 2e adv. 
 
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dhr. A. van Heusden, 
Driebergen. Organist: W. Spaarga-
ren. Oost: 10u. dienst met ds. S.A. 
v.d. Veer, Arnhem. Organist: dhr. 
Noordam.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
In Pauluskerk, Van Borsselenweg 
116. Zondag dienst 10u. en 18.30u. 
ds. A. van Vuuren. 

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertolking 
en vertaling in Engels. Aparte bij-
eenkomst voor kinderen. Zondag 
10u. dienst met spreker Freek van 
Balen. 

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag 10u. ds. K. Muller. 16.30u. 
ds. K. Muller. ‘Rijsenhout zingt’, mmv 
The Trumpets of The Lord. olv Rob 
van Dijk. 

RK Karmelparochie
Stommeerweg. Vrijd. 9u. in Kar-
melklooster. Om 17u. dienst in 
Kloosterhof. Zondag 10.30u. Kar-
melkerk viering met L. Seeboldt. Om 
14.30u. Poolse dienst. Christoff.
 
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen dienst. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen dienst.

Taizégebed in 
Karmelkapel
Aalsmeer - De broeders van Tai-
zé met hun vieringen zijn een be-
grip. Eenvoudige liederen en veel 
stilte zijn een rode draad in hun ge-
bed. Karmel Aalsmeer aan de Stom-
meerweg 15 heeft een kleine kapel 
in huis. Zij stelt deze kapel open om 
met elkaar een meditatieve viering 
te houden en wel op vrijdag 2 de-
cember vanaf 20.30 uur. Daarna is 
er gelegenheid elkaar te ontmoeten. 

Koffie-inloop in 
De Spil
Kudelstaart - Op woensdag 7 
december houdt de SOW-ge-
meente haar maandelijkse kof-
fie-inloop in gebouw De Spil in de 
Spilstraat. Iedereen is vanaf 10.00 
uur welkom. De koffie en thee 
staan klaar en de toegang is gra-
tis. Er wordt de mogelijkheid ge-
geven om een kaartje te schrijven 
voor zieke mensen en/of een ge-
sprek van mens tot mens te heb-
ben. U/jij komt toch ook?

Kudelstaart - Aanstaande vrij-
dagavond 2 december haalt de 
Supporters Vereniging Kudelstaart 
weer het oude papier op. 

Wie graag wil dat het papier naar 
de Supporters vereniging gaat, 
dient de container pas aan de weg 
zetten na 16.00 uur. Gaarne op die 

plaatsen waar ook de vuilcontai-
ners verzameld dienen te worden. 
Met de opbrengst van het oude 
papier steunt de Supporters 
Vereniging Kudelstaart direct of in-
direct alle Kudelstaartse sportver-
enigingen. Iedere eerste vrijdag 
van de maand halen leden van de 
vereniging oud papier op.

Oud papier ophalen in Kudelstaart
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Definitieve Beschikkingen

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

Collectevergunning
Op grond van artikel 5: 13 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend aan 
- de Samen-op-weg-gemeente voor het houden van een si-

naasappelactie op 1 en 2 februari 2012.
Datum verzending vergunning: 24 november 2011

- het houden een kledinginzamelingsactie aan:
 St. Salvatoriaanse Hulpactie 1e kwartaal
 Leger Des Heils ReShare 2e kwartaal
 St. S.O.S.   3e kwartaal
 St. Kuren Met Reuma 4e kwartaal
Datum verzending vergunning 30 november 2011.

Wet algemene Bepalingen omgevingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Herenweg 32, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Ophelialaan 100a, het plaatsen van een dakkapel;
- Robend t/o 16, het kappen van 68 bomen;
- Stationsweg t/o 17, het verplaatsen van 2 bomen;
- Stevenhof Kudelstaart, het bouwen van 36 appartemen-

ten;
- Uiterweg 203, het kappen van een boom;
- Van Cleeffkade 2, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Van Cleeffkade 15, het realiseren van een kinderdagver-

blijf;
- Zwarteweg 127, het bouwen van een garage.

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-
11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving 
en dienstverlening, balie 6. Op grond van artikel 7: 1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, 
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuurs-
orgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Uiterweg 203, het kappen van een boom.
Verzenddatum omgevingsvergunning: 1 december 2011.

Verleende omgevingsvergunningen, uitgebreide procedure
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht een vergunning hebben verleend voor het vervan-
gen van een woning aan de Stommeerweg 38.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 8 september 
2011 besloten om een ontwerp verklaring van geen beden-
kingen af te geven ten behoeve van de voorgenomen vergun-
ning. De aanvraag, de beschikking en de verklaring van geen 
bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang 
van vrijdag 2 december 2011 gedurende zes weken ter inzage 
in het gemeentehuis te Aalsmeer, balie 6. Op grond van arti-
kel 8: 1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende 
binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, 
schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de 
Rechtbank van Amsterdam.
Verzenddatum omgevingsvergunning: 22 november 2011.

puBlicatie melDing artikel 8.40 Wet 
milieuBeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer 
maken bekend dat zij van de volgende inrichting een mel-
ding ingevolge art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben 
ontvangen. Dit betreft inrichtingen die onder een Algemene 
Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht 
op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In 
de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene 
regels en voorschriften uit het genoemde Besluit.

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam :  Mevrouw Tulp-Terlouw 
Adres :  Legmeerdijk 263 (propaantank)
Plaats :  1432 KB Aalsmeer
Datum  :  28 november 2011

De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot 
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep 
tegen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen 
worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving 
en dienstverlening.

loket Wonen, Welzijn en zorg op 
12 DecemBer gesloten!

Op maandag 12 december is het Loket Wonen, Wel-
zijn en Zorg in de gemeentehuizen van Aalsmeer en 
Uithoorn gesloten. Er is op deze dag ook geen telefo-
nisch spreekuur.

1 DecemBer informatieavonD 
polDerzoom / noorDvork

Ontwikkelingsbedrijf &2=1 nodigt u van harte uit voor een 
informatieavond op 1 december van 19.30 tot 21.00 uur in 
het Gemeentehuis over deelplan Polderzoom en de aanleg 
van de Noordvork. De avond staat onder verantwoordelijk-
heid van Ontwikkelingsbedrijf &2=1. De gemeente heeft nog 
geen formele besluiten genomen over de verschillende on-
derdelen van het plan. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Ontwikkelingsbedrijf &2=1 onder tel. 0297-
387687, e-mail:  info@detuinenvanaalsmeer.nl of kijk op:  
www.detuinenvanaalsmeer.nl. 

uitnoDiging

Tweede inloop/informatieavond herinrichting 19 groenge-
biedjes Aalsmeer-Oost. Graag nodigen we bewoners uit voor 
een tweede inloop/informatie avond over de herinrichting 
van het groen en spelen in Aalsmeer- Oost op:

Dinsdag 13 december 2011, aanvang 19.30 uur.
foyer mikado, catharina amalialaan 66 te aalsmeer
Voor de zomer hebben we op de eerste inloop/informatie-
avond goede ideeën van bewoners gekregen over de her-
inrichting van het groen- en de speelvoorzieningen in het 
gebied rond de nieuwbouw op het oude scholenterrein aan 
de Koningsstraat. Globaal tussen de Willem Alexanderstraat, 
de Beatrixtraat, de Catharina Amalialaan en de Oranjestraat. 
De herinrichting heeft betrekking op het groen in de wijk, de 
speelvoorzieningen en het toevoegen van extra parkeerplek-
ken. Wij willen de uitwerking van de bewonersideeën op 13 
december a.s. aan u presenteren in de vorm van een inloop-
avond.

Plannen bekijken
Op 13 december is er gelegenheid de voorgenomen herin-
richting te bekijken en eventueel vragen te stellen of laatste 
verbeteringen voor te stellen. Het is echter niet de bedoeling 
hier weer nieuwe voorstellen in te dienen. U kunt de plan-
nen vanaf maandag 28 november inzien in de foyer van de 
Mikado, Catharina Amalialaan 66. Openingstijden ma t/m vr 
8.30 uur tot 15.30 uur en op ma - wo en vr tevens van 15.30 
tot 18.00. In de hal van het Gemeentehuis hangen de plan-
nen ook; de openingstijden daar zijn van 8.30 tot 17.00 uur. 
En op de website van de gemeente http: //www.aalsmeer.
nl/Actueel/Bouw_projecten/Nieuw_Oosteinde/Nieuw_Oost-
einde_algemene_info

jeugDtarief neDerlanDse iDentiteitskaart 
vervalt per 1 januari 2012

Met ingang van 1 januari 2012 wordt het maximale tarief 
voor de Nederlandse identiteitskaart voor kinderen tot en 
met 13 jaar verhoogd naar e 30,-. Het tarief is momen-
teel e 9,20. Als gevolg van deze prijsverhoging houdt het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(BZK) er rekening mee dat er weer een toeloop zal komen 
van extra aanvragen voor Nederlandse identiteitskaarten. De 
verwachting is dat de aanvragen van personen die 13 jaar 
en zes maanden en ouder zijn, kunnen worden geleverd in 
de normale levertijd, dat wil zeggen vijf werkdagen. Over 
de levertijd van de overige aanvragen, dat wil zeggen van 
aanvragen van personen die jonger zijn dan 13 jaar en zes 
maanden, kan vooralsnog geen uitspraak worden gedaan. Dat 
is afhankelijk van de omvang van het aantal aanvragen. De 
producent van de documenten kan in deze periode gemiddeld 
per week 60.000 aanvragen verwerken. Is het aantal aanvra-
gen aanhoudend hoger dan de personalisatiecapaciteit, dan 
leidt dat tot lange(re) levertijden. Het ministerie van BZK 
zal de gemeenten wekelijks op de maandag informeren over 
de te verwachte levertijden van de aanvragen die de week 
ervoor zijn gedaan. De levering van paspoorten en spoed-
aanvragen voor Identiteitskaarten zal door het bovenstaande 
niet worden beïnvloed.

zelf uW groenten of Bloemen telen??

Vanaf I januari 2012 is er een volkstuin te huur, gelegen 
langs het Spoorlijnpad tussen de Zwarteweg en de Linnaeus-
laan in de gemeente Aalsmeer. 
- Het gaat om volkstuinnummer 104, opp. 165 m2 á e 0,27 

pm2. 
Bent u geïnteresseerd dan kunt u zich schriftelijk aanmel-
den bij de afdeling Dienstverlening t.a.v. Petra Zwartendijk, 
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. Bij meerdere inschrijvingen 
wordt door loting bepaald.
De inschrijving sluit 15 december 2011.

WelstanDscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommis-
sie ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling 
vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel. 
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aan-
vragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de af-
gelopen 2 weken. 

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

officiële mededelingen
1 december 2011

ter inzage Bij De afDeling Dienstverlening, 
Balie 6

Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot 
aan de sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een ziens-
wijze indienen.

Inzagetermijn tot 9 december 2011
- Kerkweg 7, het vernieuwen en vergroten van een schut-

ting en overkapping.

Belangrijke meDeDeling voor (perceel) 
eigenaren/geBruikers van Woonschepen 
zonDer ligplaatsvergunning

Burgemeester en wethouders bereiden een bestemmingsplan 
“Woonschepen” voor met het doel een eenduidige, integrale 
regeling te treffen voor alle woonschepen ongeacht het ge-
bruik voor permanente bewoning of voor recreatiedoelein-
den. 

Geen nieuwe ligplaatsen
Het uitgangspunt van het beleid is alle woonschepen met 
een geldige ligplaatsvergunning in het bestemmingsplan op 
te nemen. Er zullen geen nieuwe ligplaatsen worden gereali-
seerd. Voor zover woonschepen zonder vergunning binnen de 
gemeente zijn afgemeerd, is en blijft het beleid erop gericht 
deze op termijn uit de gemeente te doen verwijderen. Op 22 
september 2011 heeft de gemeenteraad met dit voornemen 
ingestemd en burgemeester en wethouders opgedragen een 
uitvoeringsprogramma handhaving woonarken op te stellen. 

Controle gegevens
Om te voorkomen dat burgemeester en wethouders een 
woonschip ten onrechte aanmerken als illegaal, worden be-
trokken eigenaren/gebruikers van het betreffende perceel in 
de gelegenheid gesteld een reactie te geven op de vermeende 
illegale status van het woonschip. In de loop van deze week 
worden alle eigenaren/gebruikers van woonschepen die door 
burgemeester en wethouders als illegaal zijn aangemerkt, 
alsmede de eigenaren van de percelen waar de betreffende 
woonschepen zijn afgemeerd, persoonlijk aangeschreven. In-
dien de eigenaar/gebruiker niet bij ons bekend is, wordt de 
brief op het betreffende woonschip geplakt. 

Oproep
De brief bevat de kennisgeving van de illegale status van 
het woonschip. Het kan zijn dat ons standpunt over de il-
legale status van het woonschip niet juist is, bijvoorbeeld, 
omdat u als eigenaar/gebruiker documenten kunt overleggen 
die tot een andere conclusie leiden. In dat geval is het van 
het grootste belang per omgaande gehoor te geven aan de 
oproep in de brief deze documenten terstond ter beschik-
king te stellen van de gemeente. Bij geen of geen tijdige 
schriftelijke reactie zullen wij het woonschip definitief als 
illegaal aanmerken en zal het woonschip in elk geval niet in 
het bestemmingsplan worden opgenomen. 

Geen brief gekregen?
Alleen eigenaren/gebruikers van woonschepen zonder lig-
plaatsvergunning worden aangeschreven. Het kan zijn dat u 
geen brief heeft gekregen, maar toch weet niet over een lig-
plaatsvergunning te beschikken. Wij verzoeken u in dat geval 
onmiddellijk contact met ons op te nemen. Dit kan nadelige 
consequenties in de toekomst voor u voorkomen. Ook als u 
geen brief heeft gekregen maar twijfelt of u wel of niet in 
het bezit bent van een ligplaatsvergunning, raden wij u aan 
direct contact met ons op te nemen, zodat wij gezamenlijk 
uw status kunnen controleren. 

Contact
Nadere informatie en documenten kunt u sturen aan:  ge-
meente Aalsmeer, Afdeling Vergunningen, Handhaving en 
Dienstverlening, t.a.v. mevr. S. van Bommel, Postbus 253, 
1430 AG Aalsmeer. Ook voor vragen naar aanleiding van deze 
kennisgeving kunt u zich wenden tot mevr. S. van Bommel, 
via telefoonnummer 0297-387575. 

ter inzage Bij De afDeling Dienstverlening, 
Week 48

t/m 1 dec Tijdelijke Verkeersmaatregelen:  gedeeltelijk 
stremmen Uiterweg t.h.v. nr. 253 op 27 oktober 
2011 t.b.v. werkzaamheden;

t/m 7 dec Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 
Aalsmeer 2012;

t/m 8 dec APV Vergunning:  Dorpshuis Kudelstaart voor 
zaterdag 12 op zondag 13 november 2011 tot 
02.00 uur;

t/m 8 dec APV Vergunning:  ’t Holland Huys voor vrijdag 18 
op zaterdag 19 november 2011 tot 02.00 uur;

t/m 13 dec APV Vergunning:  ontheffing sluitingstijd voor 
de verkoop van aardappelen, groenten en fruit 
op woensdag bij het Poldermeesterplein; 

t/m 21 dec APV Vergunning:  ontheffing Sluitingstijd is ver-
leend voor 2012 aan het Wapen van Aalsmeer 
tot 02.00 uur in de nacht van vrijdag op zater-
dag en in de nacht van zaterdag op zondag;

t/m 23 dec Verkeersbesluit aanleggen van een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats:  Clematisstraat 31;

t/m 28 dec APV Vergunning:  drank & horeca wet, Devin’s 
Catering, Sportlaan 43 A, Aalsmeer;

t/m 28 dec APV Vergunning:  Robend, tussen Bilderdammer-
weg en Einsteinstraat, van 29 op 30 november 
2011 van 09.00-16.00 uur;

t/m 6 jan ’12 APV Vergunning:  Collectevergunning t.b.v. si-
naasappelactie op 1 & 2 februari 2012;

t/m 12 jan ’12 APV Vergunning:  kledinginzamelingsactie aan 
St. Salvatoriaanse Hulpactie 1e kwartaal, Le-
ger Des Heils ReShare 2e kwartaal, St. S.O.S. 3e 
kwartaal en St. Kuren met Reuma 4e kwartaal.

gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email:  info@aalsmeer.nl
Website:  www.aalsmeer.nl

Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur:  vrije inloop. Op woensdag is 
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor in-
schrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te wor-
den gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Ma. t/m vr. van 9.00-11.30 uur:  vrije inloop.

WijkraDen
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk 
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl

afspraken Burgemeester en WethouDers
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester drs. 
P.J.M. Litjens:  tel. 387511. Voor een afspraak met een van 
de wethouders:  tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuil-
leverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de 
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand 
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via  
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende frac-
tiespreekuren vinden plaats op 6 en 20 december 2011.

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

overige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket:  tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:  
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

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

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

schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en 
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het 
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aan-
spreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen 
van 9.00-17.00 uur:  tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl  
of website www.bezoekbas.nl

servicepunt Beheer en uitvoering 
provincie noorD-hollanD
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:  tel. 
0800-0200600 of mail naar:  infobu@noord-holland.nl.
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AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

GITAAr SlEUTElHAnGEr
E 9,95

SInT TIPS SInT TIPS SInT TIPS SInT TIPS SInT TIPS SInT TIPS

PlECTrUM-SCHIjf
(6 STUkS) E 3,00

ClEAnInGSETS 
vOOr blAAS- En 

SnAArInSTrUMEnTEn
UITGEbrEIdE

PErCUSSIE-krAAM

Muziek/Cabaret
Vrijdag 2 december:
* Surprise night bij Tante Truus, Bon 
Ami, Dreef. Vanaf 21u. Voor 18+
* Praamavond met dj Marco in de 
Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Night of Comedy in Crown Theater 
Aalsmeer vanaf 20u.
* Partycafé met dj’s in Blitzz, Markt-
straat vanaf 21.30u.
* Duo Maya en Adrian in Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 21,30u.
* Gruppo Sportivo in P60, Amstel-
veen, 35 jaar Nederpop.
Zaterdag 3 december:
* Liedjesprogramma Anne van Veen 
in Crown Theater Aalsmeer v/a 20u.
* Estafettemiddag met gastdj 16-
19u. en feestavond v/a 22u. in de 
Praam, Zijdstraat.
* Partycafé met dj’s in Blitzz, Markt-
straat.
* Poprock van Number 9 in Bacchus, 
Gerberastraat v/a 21.30u.
* Sleepless in technosfeer in N201, 
Zwarteweg. Open vanaf 21.30u.
Vrijdag 9 december:
* Pianist Wibi Soerjadi live in Crown 
Theater Aalsmeer vanaf 20u.
* Glitter & Glamour disco voor voort-
gezet onderwijs (1, 2 en 3) in Bon 
Ami, Dreef van 20.30 tot 00u.
Zaterdag 10 december:
* Rietveld Band (vernieuwd) in Ou-
de Veiling, Marktstraat vanaf 22.30u.
* De Nachtzusters in Crown Theater 
Aalsmeer, Van Cleeffkade v/a 20u.
Zondag 11 december:
* Bluesgrootheid Ray Bonneville in 
Oude Veiling, Marktstraat, 14.30u.

Exposities
2 tot en met 4 december:
* Vogeltentoonstelling Rijsenvogel 
in De Reede, Schouwstraat. Vrijdag 
20 tot 22u., zaterdag 10 tot 20u. en 
zondag 10 tot 15.30u.
Zaterdag 3 december:
* Luchtoorlog en verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open van 11 tot 16u. 
Tot en met 4 december:
* Foto’s en tekeningen van Paul Ci-
troen en Juul van den Heuvel in Het 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open 
donderdag tot en met zondag 14-
17u. Vanaf 8 december: Grafiek.
* Sprookjesportretten door kinde-
ren uit Rusland op Kinderkunstzol-
der in Het Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open iedere do. t/m zo. 14-
17u. Tekeningen te koop. Opbrengst 
voor stichting Tsjernobyl.
Tot en met 15 januari:
* Expositie met werken van Nico en 
Jeane Vrielink in galerie Sous-Terre, 
Kudelstaartseweg. Open elke zater-
dag en zondag 13 tot 17u. 

Diversen
Donderdag 1 december:
* Ouderensoos v/a 14u. Sjoelen v/a 
20u. bij Oostend in Middelpunt, Wil-
helminastraat.
* Het Grote Sinterview met sinter-
klaas en Jochem van Gelder voor 
jeugd in Crown Theater Aalsmeer, 
Van Cleeffkade. Aanvang: 16.30u.
* Lezing Groei en Bloei over rotstui-
nen in Tsjechië in Wellant College, 
Linnaeuslaan vanaf 20u.
Vrijdag 2 december:
* Nostalgische films Aalsmeer in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan vanaf 20u.
Maandag 5 december:
* Thema-avond bij Viva Aquaria in 
buurthuis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Speelavond Allen Weerbaar in Het 
Middelpunt vanaf 19.45u.
Dinsdag 6 december:
* Open huis Open Hof Kerk in ‘t Ba-
ken, Sportlaan van 10 tot 11.30u. Ie-
dere dinsdag.
Woensdag 7 december:
* Oost-Inn open 9.30 tot 11.30u. in 
Mikado, Catherina Amalialaan. Van 
19.30 tot 21.30u. literaire avond.
* Koffie-inloop in De Spil Kudelstaart 
vanaf 10u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* PCOB-ledenmiddag in zorgcen-
trum, Molenpad v/a 14.30u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 8 december:
* Klaverjasavond in Het Middelpunt, 
Wilhelminastraat v/a 20u.
* Klaverjassen Oude Spoorbaan in ‘t 
Anker, Oosteinderweg 273a, 19.30u.
* Sjoelen in De Reede, Schouw-
straat, Rijsenhout v/a 20u.
* Kerstkien bij Vogelvereniging in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 10 december:
* Kerstmarkt in De Spil Kudelstaart 
van 10 tot 15u.
* Kerstkienen in RKDES-kantine, 
Wim Kandreef v/a 20.30u.
10 en 11 december:
* Watertoren open. Zaterdag en 
zondag van 13 tot 17u.

Vergaderingen
Donderdag 1 december:
* Inloopavonden over Bomenplan 
Hornmeer in buurthuis Roerdom-
plaan 3, van 19.30 tot 20.45u. voor 
componistenbuurt.
* Infoavond over Polderzoom en 
Noordvork in gemeentehuis van 
19.30 tot 21u.
* Vergadering wijkraad Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan, 19.30u.
Donderdag 8 december:
* Brainstormavond voor onderne-
mers over opwaardering centrum in 
gemeentehuis.

Wil je meezingen?
Kamerkoor in Aalsmeer
Aalsmeer - In Aalsmeer komt een 
nieuw kamerkoor onder leiding van 
Lisa Kaaijk. Het koor, met een klei-
ne bezetting,, richt zich op de Re-
naissance- en Barokmuziek. Uit de-
ze periode komt prachtige muziek 
voort, veelal met humor en een the-
atraal tintje maar het is ook muziek 
die weet te ontroeren. Voorop staat 
het plezier in het zingen, maar het 
koor probeert ook een - voor ama-
teurs - zo hoog mogelijk muzikaal 
niveau te bereiken. Om mee te zin-
gen in het koor, is het niet nodig om 

zonder haperen van blad te kunnen 
zingen. Wel wordt verwacht dat je in 
de stemgroep kunt meezingen zon-
der te zeer op de overige leden van 
de stemgroep te hoeven steunen.
Wil je meezingen? Heb je goede 
oren? Neem dan contact op met Li-
sa Kaaijk, lisakaaijk@hotmail.nl. Je 
kunt dan een stemtest doen. Bij het 
voorzingen wordt gelet op muzika-
liteit en zuiverheid. Er wordt eens 
in de twee weken gerepeteerd op 
dinsdagavond in cultureel café Bac-
chus in de Gerberastraat

Night of Comedy vrijdag 
live in Crown Theater
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 2 
december trakteert Crown Theater 
Aalsmeer bezoekers op een heer-
lijk avondje uit met Night of Come-
dy. Deze multimediale en interac-
tieve voorstelling, op basis van het 
laatste nieuws en de waan van de 
dag, zit boordevol vlijmscherpe po-
litieke analyses, sport, roddels, im-
provisaties en reportages. Het 
nieuws wordt in wisselende samen-
stelling gebracht door o.nder ande-
re Arie Koomen, Bob Maclaren, Wil-
ko Terwijn, Bram van der Velde, Har-
ry Glotzbach, Tom Sligting, Jacob 
Spoelstra en Jaap Bressers. De co-
medians van Night of Comedy heb-
ben zich ruimschoots bewezen in 
diverse solovoorstellingen, oude-
jaarsconferences en zijn het brein 
achter vele televisiesuccessen. De 
live-show begint om 20.00 uur.

Jubileum Wibi Soerjadi
Op vrijdag 9 december viert Wi-
bi Soerjadi zijn 30-jarig jubileum 
als concertpianist in Crown Theater 
Aalsmeer. Wibi Soerjadi weet met 
zijn indringende en beeldende pia-

nospel een groot publiek te raken 
en weet als geen ander zowel ken-
ners als minder ervaren luisteraars 
te imponeren met zijn fabelachtige 
pianotechniek en is binnen en bui-
ten de muziekwereld een begrip. 
Het optreden begint om 20.00 uur. 

Cabaret van De Nachtzusters
Op zaterdag 10 december wordt het 
lachen met het cabaretprogramma 
van De Nachtzusters in Crown The-
ater Aalsmeer. ‘Meer donkere da-
gen’ is een kaskrakende kerstspe-
cial. De zussen vertolken samen 
tientallen totaal uiteenlopende rol-
len. De een nog sterker dan de an-
der. Het duo is prachtig op elkaar in-
gespeeld, de timing is, ook bij im-
provisaties, perfect. De Nachtzus-
ters zijn goed voor een vette glim-
lach. Jarenlang maakten Ottolien 
Boeschoten en Jet van Boxtel het 
legendarische live VPRO-radio pro-
gramma Nachtzusters, waarin het 
Kerstverhaal een jaarlijks terugke-
rend fenomeen was. Aanvang: 20.00 
uur. Kaarten zijn te bestellen via 
www.crowntheateraalsmeer.nl.

Win leuke cadeaus met quiz
Surprise nacht Tante Truus
Aalsmeer - Vrijdag 2 december 
presenteert feestcafé Tante Truus 
een surprise nacht. Ook deze eer-
ste vrijdag van de maand is feestca-
fé Tante Truus voor alle gasten weer 
hét adres voor een hilarisch gezelli-
ge avond. 
Zo net voor sinterklaas organiseert 
Tante Truus een surprise nacht, 
waarmee leuke cadeaus te win-
nen zijn. Natuurlijk moeten dan wel 

de goede antwoorden geven wor-
den met de welbekende Tante Truus 
quiz. 
Wie garant wil zijn van een ouder-
wetse avond vol gezelligheid met 
een heerlijk hapje en een drankje 
gaat vrijdag 2 december naar feest-
café Tante Truus. Aanvang 21.00 
uur. Iedereen vanaf 18 jaar is wel-
kom. Tante Truus is te vinden bij Bon 
Ami aan de Dreef in de Hornmeer. 

In cultureel café Bacchus
Duo Maya en Adrian vrijdag
Aalsmeer - Op vrijdag 2 decem-
ber verzorgt het duo Maya en Adri-
an een optreden in cultureel ca-
fé Bacchus in de Gerberastraat. Dit 
duo vraagt om actieve deelname van 
de zaal, zing mee, klap, stamp of be-
denk maar wat. De muziek van dit 
duo is niet alleen om naar te luiste-
ren, maar ook heel herkenbaar; Dag-
merries, bussen missen en gelukkig 
zijn met roomijs. Ongekunsteld, in-
tiem en echt en bovenal veel te eer-
lijk. Komt dat zien! Bacchus gaat 
open om 21.00 uur. Aanvang concert 
is 21.30 uur. Toegang: Uw gift

Happy sound van Number 9
Zaterdag 3 december presenteert 
Bacchus good time pop-rock van de 
band Number 9. De band rond bas-
sist Ronald Maas gaat zorgen voor 
te gek gave melodieuze pop met 
duidelijk good feel time. Twee jaar 
geleden heeft deze band in een iets 
andere samenstelling nog bij Gerard 
Ekdom op Radio 3 opgetreden, af-
gelopen zomer een nieuwe CD op-
genomen in de Volver Studio’s en 
een nieuwe single die net uit is.
Kom zaterdagavond luisteren naar:

Ruud Bakker op zang en gitaar, Tom 
Verweij op gitaar, Ronald Maas op 
basgitaar en zang en Ferdi Schaap 
op drums en zang Begin de donke-
re dagen van december goed met 
de happy sound van Number 9. Het 
culturele café in de Gerberastraat 
gaat open om 21.00 uur .Aanvang 
concert is 21.30 uur. Entree: Uw gift 

Weekend swingende muziek
Aalsmeer - Zang en accordeon, 
fiddle en banjo leggen, aangevuld 
met drums, akoestische gitaar en 
basgitaar, de basis voor een niet al-
ledaags geluid, een zonnige en op-
zwepende sound, die vol enthousi-
asme ten gehore wordt gebracht. 
De mannen van Rietveld zijn terug 
en hoe, in een uitgebreidere samen-
stelling zelfs. Op zaterdag 10 de-
cember nodigen Gerrit Biesheuvel, 
Ron Schalkwijk, Hans Millenaar, Toi-
ne Visser, Dick Kuin en Leen Mul-
der liefhebbers uit om te komen kij-
ken, luisteren en swingen in De Ou-

de Veiling in de Marktstraat van-
af 22.30 uur. En op zondag 11 de-
cember ook een bijzonder optre-
den in De Oude Veiling: Ray Bon-
neville komt naar Aalsmeer. De sin-
ger, songwriter, gitarist en harmoni-
caspeler uit Texas heeft opgetreden 
met blues grootheden als B.B. King, 
Muddy Waters, Robert Cray en vele 
anderen. Zijn muziek kenmerkt zich 
door een losse, donkere en funky vi-
be en dit maakt hem dan ook een 
veel gevraagde sessie muzikant. Het 
optreden begint om 15.00 uur. Kaar-
ten reserveren kan via 0297-368378

Vrijdag Joost, zaterdag Jochem
De Praam in teken van 
Après-ski in december
Aalsmeer - Het stropdas drinken 
afgelopen zaterdag was een aparte, 
maar gezellige ervaring in de Praam.
Ruim 15 gegadigden namen deel. 
Voornamelijk heren, maar ook twee 
dames. Eén voor één haakten de 
heren af en na drie kwartier bleef 
Shariva over en won de pot. Aan-
staande zaterdagmiddag 3 decem-
ber is Ivan Gast-DJ in danscafé de 
Praam en de kidsboetclub is natuur-
lijk geopend van 16.00 tot 19.00 uur.
Komende decembermaand staat de 
praam in het teken van de Après-ski 
Vrijdagavond 2 december komt de 
Brabantse DJ Joost draaien en za-
terdagavond wordt een feestelijke 
sinterklaas Après-ski gehouden met 

een ondeugend tintje. Onder leiding 
van DJ Jochem van Leeuwen vindt 
een stoute pakjesavond plaats, met 
natuurlijk bezoek van sinterklaas 
en zwarte piet. De avond begint om 
22.00 uur. De toegang is gratis, maar 
zorg dat je er op tijd bij bent.
Verder is het de hele maand Après-
ski feest in de Praam met onder an-
dere een super flugelavond, een xxl 
ski party, een snow weekend en nog 
veel meer. Vrijdag 16, zaterdag 17 en 
zondag en 18 december is het bin-
nen en buiten de Praam winterwon-
derland met glühwein en gezellige 
muziek. Vrijdag 16 dec is er een spe-
ciale kerst bedrijfsborrel vanaf 17.00 
uur

Sleepless in techno sfeer 
zaterdag in de N201
Aalsmeer - Al geruime tijd heeft de 
N201 haar eigen feest in het electro, 
techno en ambient genre. Sleep-
less is voor de zomer als experi-
ment begonnen in samenwerking 
met Aalsmeerse artiesten die zich 
bezig houden met het produceren 
en mixen van zo’n beetje alles wat 
in het lichtere electronische muzika-
le spectrum valt. Zaterdag 3 decem-
ber is de vierde editie van Sleep-
less en deze keer is de hele avond 
gewijd aan het techno-genre in de 
breedste zin van het woord. Het 
Aalsmeerse technoduo External77 
doet haar debuut optreden en voor 
de liefhebbers van techno in de stijl 
van Richie Hawtin en Speedy J is dit 
beslist de moeite waard. Ook invloe-
den van Trentemøller, Massive At-
tack en zelfs rockbands zoals Trig-
gerfinger, Muse en Radiohead druk-
ken door hun stempel op het eigen-
zinnige geluid van het duo. Het hele 
optreden wordt live gedaan met di-
verse midi-apparatuur. Sterker nog, 
het gespeelde materiaal bestaat niet 
eens in vaste vorm. De nummers zijn 
dus voortdurend onderhevig aan 

subtiele veranderingen en klinken 
dus elk optreden net ietsje anders. 
Het duo bestaat uit Niels van Pelt en 
Ruben Kieftenbelt die beiden al ge-
ruime tijd bezig zijn met muziek ma-
ken. Ruben speelt in de Aalsmeerse 
postrockband A descending seas-
hore en Niels speelt onder andere in 
de electropop band Electro Mosqui-
to. Beide muzikanten zijn boven-
dien werkzaam als geluid- en studio 
technicus en dus zeer gebrand op 
details als het gaat om kwaliteit en 
loepzuivere sound. Behalve dit live 
optreden wordt de avond spannend 
gehouden door dj’s Lobo Feroz, Void 
Pointer en dB, alle drie afkomstig uit 
Aalsmeer. De stijl van deze drie dj’s 
varieert van minimal, tech-house en 
recht voor je raaptechno. Omdat de-
cember al duur genoeg is en er al 
zoveel grote, peperdure feesten zijn 
geweest de laatste tijd is de entree 
zaterdag gratis, maar dat zegt niets 
over de kwaliteit, want die is beslist 
de moeite waard! De zaal van het 
centrum aan de Zwarteweg is open 
vanaf 21.30 uur. Meer informatie is 
te vinden op: www.n201.nl.

Excuses voor overlast relschoppers
Fantastische en sfeervolle 
reünie van Kaoetsjoek
Aalsmeer - Zaterdag 26 novem-
ber organiseerde N201 een reünie 
voor iedereen die begin jaren ne-
gentig de housefeesten bezocht in 
Kaoetsjoek, zoals N201 toen nog 
heette. Het was druk met zo’n 250 
bezoekers in totaal en zoals van-
ouds zat de stemming er goed in. 
De hoofdact, house-veteraan Buzz-
Fuzz, draaide een ongehoord sterke 
set, de sfeer was fantastisch en ou-
de tijden herleefden met uitsluitend 
oude house tracks uit de roemruch-
te beginperiode van het house tijd-
perk. Vantevoren was al duidelijk 
dat het een gedenkwaardige avond 
zou worden. Iedereen zag er naar uit 
en iedereen ging er ook van uit dat 
alles vlekkeloos zou verlopen, want 
alle bezoekers voor dit feest zijn in-
middels ruimschoots volwassen. 
Een groot aantal heeft zelfs al kin-
deren die de N201 nu bezoeken.
Jammer genoeg waren er toch een 
handjevol personen die aan het ein-
de van het feest problemen veroor-
zaakten. Niet iedereen wordt vol-
wassen, helaas, dat blijkt maar weer. 
Rond sluitingstijd hebben mede-
werkers van de N201 besloten po-
litie assistentie te vragen om de-
ze personen te verwijderen, omdat 
ze de aanwijzingen van het aanwe-
zige beveiligingspersoneel negeer-
den. De personen in kwestie bo-

den hevig verzet tegen de te hulp 
geschoten politie en daarom werd 
door de politie versterking ingeroe-
pen. Gevolg was een rumoerige si-
tuatie, omdat net iedereen naar huis 
vertrok en het terrein dus vol stond 
met mensen die er verder niets mee 
te maken hadden. Door het gro-
te aantal mensen was het wat on-
overzichtelijk en het duurde daarom 
allemaal even, maar de politie heeft 
de zaak correct afgehandeld en de 
herrieschoppers zijn allemaal ge-
arresteerd. De personen in kwes-
tie zijn gelukkig verder nooit in de 
N201 te vinden tijdens andere acti-
viteiten en zullen gezien het gebeur-
de het centrum ook nooit meer wor-
den binnen gelaten. Dat geldt ook 
voor een bezoeker die zijn handen 
niet af kon houden van één van de 
medewerksters van de N201. Een 
erg vervelend incident al met al, het 
personeel van N201 gaat er van-
uit dat zulke toestanden in de toe-
komst tot het absolute minimum be-
perkt zullen blijven. Gelukkig is het 
al jaren betrekkelijk rustig rond het 
centrum, hopelijk is dit incident snel 
weer vergeten.
Langs deze weg wil het personeel 
alle bezoekers danken voor een top-
avond, want dat is gelukkig hoe ver-
reweg de meesten het zich zullen 
herinneren! 

Laatste weekend werk Paul 
Citroen in Oude Raadhuis
Aalsmeer - In de zalen van het Ou-
de Raadhuis overheerst het zwart 
en wit. Abstracte tekeningen in Si-
berisch krijt van de veelzijdige schil-
der tekenaar en fotograaf Paul Ci-
troen worden getoond naast zijn in-
dringende portretfoto’s uit de jaren 
dertig. Ook in de houtskool tekenin-
gen van Juul van den Heuvel con-
trasteert het diepe zwart met het ge-
broken wit van het papier. Zij werkte 
gedurende drie dagen in het Oude 
Raadhuis aan een houtskool teke-
ning van zeven meter, over de lange 
wand van de grot zaal. Deze monu-
mentale schepping geeft een sug-
gestie van een landschap, een on-
eindige ruimte waar iedere bezoe-
ker weer anders op reageert. Beiden 
kunstenaars hebben zich geïdentifi-

ceerd met het tekenmateriaal, heb-
ben uit het krijt en houtskool alles 
gehaald wat er in zit. Paul Citroen 
begon op drie jarige leeftijd met het 
tekenen. Zijn strenge vader had al-
tijd een tekeningetje van zijn zoon in 
zijn portefeuille. Zo werd hij gesti-
muleerd . Dat verhaal vormt de basis 
van de KCA kunstkijkles die Anne-
fie van Itterzon deze week geeft aan 
kinderen uit Aalsmeer. De tentoon-
stelling loopt nog tot en met aan-
staande zondag 3 december. Het 
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat is 
geopend van donderdag tot en met 
zondag tussen 14.00 en 17.00 uur.

Vanaf 8 december start alweer een 
nieuwe expositie: Grafiek met deel-
name van veertien kunstenaars.
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Oproep KCA aan dichters
Aalsmeer - De laatste donderdag 
van januari is het weer nationale 
gedichtendag. Ieder jaar reikt Poetry 
Internationaal een thema aan. Voor 
2012 is dit: Stroom. De werkgroep 
Podiumkunst en Literatuur van KCA 
nodigt inwoners uit om op dit the-
ma een gedicht te schrijven. Stroom 
is overal, de kernbeweging die leven 
mogelijk maakt. Laat je gedachten 
en woordenstromen komen en le-
ver een gedicht in tot uiterlijk 8 ja-
nuari, liefst per e-mail bij Marijke 
Haremaker via haremakerjcp@het-
net.nl of per post op Uranusstraat 
13, 1431 XH Aalsmeer. Van de the-
magedichten wordt een bundel ge-
maakt. Op donderdag 26 janua-
ri worden in cultureel café Bacchus 

de gedichten voorgedragen. Aan-
vang: 20.00 uur. Het thema van de 
boekenweek, die van 14 tot en met 
21 maart wordt gehouden, is vriend-
schap. Het Boekhuis, de bibliotheek 
en KCA roepen inwoners op om ook 
hiervoor een gedicht te maken. 

Foto’s en gedichten over dit onder-
werp zullen dan vanaf begin maart 
in het Boekhuis en de bibliotheek 
op A3 formaat geëxposeerd wor-
den. De gedichten mogen niet lan-
ger dan 14 regels zijn. De dead-
line voor dit thema is 20 februa-
ri. De bundel van de gedichten van 
het Boomkwekerskerkhof is nog te 
koop in Het Boekhuis, de Readshop 
en het Oude Raadhuis voor 5 euro. 

Warm applaus Nina de la Croix 
Aalsmeer - Zaterdagavond pre-
senteerde KCA theatermaakster 
Nina de la Croix. Zij maakte voor 
de tweede keer haar opwachting 
in cultureel café Bacchus. De ti-
tel van haar nieuwe optreden heet 
‘Bas’, maar had ook zo maar ‘Dicht 
op mijn huid’ kunnen luiden. Voor 
haar geen kleedkamer waar zij 
zich kan concentreren en voorbe-
reiden. Terwijl het publiek binnen-
komt staat zij in de spotlights, praat 
wat met haar technicus Bas Molen-
veld en met haar begeleider Tjeerd 
Gerritsen, verschuift ze de papieren 
die een onderdeel zijn van het de-
cor. Zij lacht wat naar het publiek en 
wacht tot het negen uur is. En dan 
begint zij met een lied. ‘Hoe heerlijk 
is het om van huis weg te zijn als er 
thuis maar iemand op je wacht’. Het 
wordt mooi en zuiver gezongen. En 
hoe gelukkig kun je zijn als er vlak 
voor je iemand naar je luistert met 
prachtige schoenen aan. De dia-
loog die ontstaat tussen beide vrou-
wen is komisch en tekenend voor 
de gehele avond. Haar interactie 
is goed getimed en spontaan. Met 
haar mimiek en lichaamstaal weet 
zij het publiek voor zich te winnen. 
Nina fantaseert er lustig op los. Zij 
heeft een grote wens. Voor dat de 
wereld op 20-12-2012 vergaat, zo-
als voorspeld is door Nostradamus, 
de Inka’s, de Maya’s en de Hopi In-
dianen, wil zij op het podium staan 
van Carré. Naast, met of in plaats 

van Youp van ’t Hek. Maar nu staat 
zij in Bacchus: “Ook leuk hoor jon-
gens.” Het past haar wonderwel. Zij 
geniet zichtbaar van haar publiek 
dat bijna in haar huid kan kruipen. 
Iedere ademhaling is zichtbaar en 
hoorbaar. Het is knap hoe de jon-
ge cabaretière in staat is met die in-
timiteit om te gaan. Op haar wen-
senlijstje dat zij voor de zwarte dag 
wil afwerken staan een tiental pun-
ten. Zij bespreekt punt voor punt en 
je zou werkelijk, voor een keertje 
maar, drugs willen gebruiken wan-
neer je het verhaal van Nina ge-
looft. De gevolgen van het krijgen 
van een kind neemt zulke vormen 
aan dat er geen vrouw meer over 
prakkiseert om voor nazaten te zor-
gen. Het telefoongesprek in de stil-
tecoupé van de trein mag dan be-
kend voorkomen maar de draai die 
hier nu aangegeven wordt, komt op 
z’n zachtst gezegd behoorlijk hard 
aan. Grappen en ernst wisselen zich 
in een sneltreinvaart af. Tot slot van 
de avond, die zonder pauze ver-
loopt, wordt het publiek getrakteerd 
op een begrafenis medley en nooit 
zal er op een uitvaart zo gelachen 
worden. Er waren bloemen voor Ni-
na, roze rozen die verdiende zij. Zelf 
verklaarde zij na afloop dat zij een 
heerlijke avond gehad. “Fantastisch 
publiek. Ik kon achter elkaar door-
knallen.”

Janna van Zon

recensie

Nina de la Croix genoot zichtbaar van haar publiek. Foto: www.kicksfotos.nl. 

Nieuwe single voor Jan 
Leliveld: ‘Ons eigen café’ 
Aalsmeer - :Het heeft eventjes ge-
duurd, maar Jan Leliveld komt ein-
delijk met een nieuwe single, ge-
titeld ‘Ons eigen café’. Het lied af-
komstig van het album ‘Een voor 
een’ komt officieel op 6 januari uit. 
De bijbehorende videoclip is on-
langs opgenomen met een gezelli-
ge koppel vrienden in een café en 
staat inmiddels op Youtube. Jan 
hoopt dat dit gezellige nummer zal 
aanslaan tijdens de carnaval in het 
zuiden van het land en in de Neder-
landstalige cafés in de wintersport-
plaatsen. Diverse radiozenders heb-
ben ook hoge verwachtingen van 
‘Ons eigen café’ en zullen dit lied 
extra gaan promoten. De Aalsmeer-
se zanger is 11 december uitgeno-
digd om dit lied en zijn kerstsin-
gle van vorig jaar te zingen tijdens 
de Tros Winter Special. Deze opna-
mes zijn op 26 december en 7 janu-
ari en worden uitgezonden op Ne-
derland 1. Jan verwacht dit jaar ook 
weer veel van de Artiestenreis naar 
Westendorf in maart 2012. Vele ar-
tiesten zijn uitgenodigd om te ko-
men zingen in de laatste week van 

het seizoen. Er staat net als ande-
re jaren een grote feesttent en deze 
week staat volledig in het teken van 
het Nederlandstalige lied. Lijkt het 
jou leuk om hier ook bij aanwezig 
te zijn? Surf dan naar: www.feestar-
tiesten.nl voor meer informatie. 

Kinderfilms in bioscoop
Amstelveen - Bennie Stout, de 
grote sinterklaasfilm is zondag 4 
en woensdag 7 december te zien 
in Cinema Amstelveen in het stads-
hart. Bennie besluit zijn vader zelf 
op te halen uit Spanje. Hij schrijft 
zijn naam in Het grote boek van 
Sinterklaas. Want stoute kinderen 
gaan in de zak mee naar Span-
je, toch? Zondag draait de film om 
15.30 uur, woensdag om 13.15 uur. 

Ook nu in de bioscoop: Happy Feet 
2. Mumble, de meester van de tap-
dance, heeft een probleem: zijn 
zoontje Erik heeft helemaal niets 
met dansen. Het wordt voor Mum-
ble allemaal nog vervelender als 
Erik kennismaakt met Sven, een 
pinguïn die alles kan, zelfs vliegen. 
Te zien in Amstelveen op woens-
dag 7 december om 13.30 uur in de 
grote zaal. Eveneens te zien in ci-
nema Amstelveen: Sinterklaas en 
het raadsel van 5 december. Een 
spannend en groots Sinterklaas-
avontuur voor jong en oud. De film 
wordt zaterdag 3 december om 

13.15 uur vertoond en zondag 4 de-
cember om 13.30 uur. 
Première van Dolfje Weerwolfje 
komt eraan. Dolfje Weerwolfje is 
de verfilming van het eerste boek 
van de populaire boekenreeks van 
Paul van Loon. Dolfje weet niet wat 
hem overkomt als hij de nacht van 
zijn zevende verjaardag verandert 
in een wit pluizig dier: een wolfje. 
Te zien op zaterdag 3 december om 
15.15 uur, zondag 4 december om 
11.30 uur en woensdag 7 decem-
ber om 15.15 uur. 

De nieuwe film De Gelaarsde kat 
gaat volgende week voor het eerst 
vertoond worden in cinema Am-
stelveen. Samen met zijn vrien-
den, de ongelooflijk slimme Hump-
ty Dumpty en de sluwe straatkat 
Kitty, beleeft de Gelaarsde kat een 
spannend avontuur, wanneer hij de 
beroemde gans, die gouden eie-
ren legt, probeert te stelen. De pre-
mière is woensdag 7 december om 
15.30 uur. Deze film is ook in de 
kerstvakantie te zien.

Duurzame ijsbaan opent 
vandaag in Arendshoeve
Aalsmeerderbrug - Vanaf 1 de-
cember zal de duurzaamste ijsbaan 
van Nederland in de Arendshoeve 
‘the Garden of Amsterdam’ geopend 
zijn. IJsbaan Antarctica is duur-
zaam omdat met de warmte wis-
selaar van de ijsbaan de aangren-
zende kas wordt verwarmd. Hier-
in groeien exclusieve kamerplan-
ten. Duurzaamheid is voor de Haar-
lemmermeer een belangrijk speer-
punt. De Arendshoeve, één van de 
oudste bedrijven in de Haarlemmer-
meer, werkt aan dit project van de 
gemeente graag mee als Partner 
in Duurzaamheid. Al meer dan 20 
jaar geleden zijn alle kassen voor-
zien van dubbel glas en zijn veel in-
vesteringen gedaan om op milieu-
verantwoorde wijze planten te te-
len. Het regenwater wordt opgevan-
gen en alle voedingsstoffen wor-
den volledig hergebruikt. Ook wor-
den er natuurlijke roofvijanden in-
gezet om ongewenste insecten in 
de planten tegen te gaan. Een con-
tinue aandacht voor milieu en mens 
is aanwezig. Zo werd in 2010 de 
groene composteringswarmte van 
de Meerlanden voor het eerst afge-
nomen. Een unieke samenwerking 
van de Meerlanden en de Arends-
hoeve waarbij op innovatieve wijze 
duurzame energie wordt gebruikt. 
Een enorme besparing op het ver-

bruik van fossiele brandstof is het 
gevolg. Sinds 2011 zijn de Bikebuil-
ders actief in de Arendshoeve met 
het ontwikkelen van duurzaam één-
persoons vervoer in de breedste zin.
Maar ook bij de andere activitei-
ten en shows staat het thema duur-
zaamheid uitdrukkelijk en steeds 
centraal bij de Arendshoeve. 
Vanaf 28 januari gaat dinnershow 
‘Le Monde Vert’ in première. ‘Le 
Monde Vert’ komt in samenwerking 
met KEK Events en het IJstheater tot 
stand. Op een creatieve, verassen-
de, interactieve wijze, met oog voor 
de natuur en de leefomgeving gaan 
de gasten duurzame belevenissen 
meemaken waarbij de aarde, zijn in-
woners en de gasten centraal staan.
Dit diner arrangement wordt on-
dersteund door een verantwoord 
3-gangenmenu. De duurzame ijs-
baan Antarctica en de samenwer-
king met KEK Events en het IJsthe-
ater voor de ijsshow sluiten goed 
aan bij de wensen van bedrijven om 
met hun medewerkers of relaties 
op een vernieuwende en ontspan-
nende manier met het thema duur-
zaamheid een bedrijfsevenement te 
beleven. 
Daarnaast zal ijsbaan Antarctica 
ook op beperkte schaal door scho-
len uit de omgeving en na reserve-
ring gebruikt kunnen worden.

Dineren met de ANBO
Aalsmeer - Het is alweer 2 jaar ge-
leden dat de familie Vreeken het di-
neren voor ouderen tot een groot 
succes heeft gemaakt voor de AN-
BO leden in Aalsmeer. Wat begon 
met 17 deelnemers is uitgegroeid tot 
bijna 50 mensen. Nu de aanvraag zo 
groot is geworden was gastvrouw 
Tineke eerst maar eens polshoog-
te gaan nemen hoe het allemaal ge-
regeld moest worden bij restaurant 
Eetze in het nieuwe Crown complex 
aan de van Cleeffkade. Afgelopen 
donderdag rond de klok van 17.30 
uur schaarden de eters zich rond de 
tafels voor het diner, zelfs een aantal 
leden van een andere ouderenor-

ganisatie wilde wel eens een vork-
je mee prikken en met succes want 
de ANBO staat open voor iedereen. 
De leden, die nog niet in Crown wa-
ren geweest, keken hun ogen uit 
wat daar allemaal tot stand is ge-
komen. Eerst kreeg men een keuri-
ge rondleiding door een van de me-
dewerkers langs de diverse gerech-
ten die smaakvol waren klaar ge-
zet. Fijn was het dat de groep wat 
langer mocht blijven zitten dan ge-
pland was. 
Zo zie je maar weer dat de organisa-
tie in goede handen is. Het werd een 
fijn diner en voor herhaling vatbaar. 
Op naar januari 2012.

Trots van Aalsmeerfeest 
2011 weer groot succes!
Aalsmeer - Vorige week zaterdag 
organiseerde De Trots van Aalsmeer 
voor de vierde keer het Trots van 
Aalsmeerfeest. Locatie voor de-
ze heuglijke gebeurtenis was The 
Beach in Aalsmeer. Het feest werd, 
evenals andere jaren, zeer druk be-
zocht. Het was een prachtige dag 
deze zaterdag. Met name de avond, 
maar de dag had voor De Trots, 
het zesde seniorenelftal van V.V. 
Aalsmeer, nog veel mooier kunnen 
uitpakken. De Aalsmeerders speel-
den zaterdagmiddag, voorafgaand 
aan het feest, tegen koploper Am-
stelveen Heemraad. De Trots stond 
zelf vooraf als vierde genoteerd. 
Hoewel er zeer goed gespeeld werd 
en de tegenstander min of meer van 
het veld werd getikt, trokken de Am-
stelveners in de blessuretijd van het 
duel alsnog aan het langste eind en 
vertrok De Trots verslagen naar de 
kleedkamer. Desalniettemin konden 
de Aalsmeerders terugkijken op één 
van de beste wedstrijden van dit sei-
zoen en aangezien ze het de kop-
loper zo lastig hadden gemaakt en 
zelfs veruit de bovenliggende partij 
waren, kon er met opgeheven hoofd 
terug naar Aalsmeer gekeerd wor-
den. 

Bestemming was echter niet de kan-
tine, maar The Beach. Hier wachtte 
De Trots namelijk een heerlijke uit-
gebreide maaltijd, alvorens het Trots 
van Aalsmeerfeest losbarstte. Na-
dat de maaltijd verorberd was, ar-
riveerden de eerste gasten en ging 
het dak van The Beach er haast af. 
Er werd flink gedanst en onder be-
geleiding van de vrolijke klanken 
van DJ Ronald Wegbrands, ook flink 

meegezongen. Het bezoekersaan-
tal viel, in verhouding tot eerdere ja-
ren, een klein beetje tegen, maar De 
Trots heeft toch nog een kleine 200 
bezoekers kunnen verwelkomen, die 
ervoor zorgden dat het feest meer 
dan geslaagd was. Eén van de or-
ganisatoren, Roy van Diemen, ver-
woordde als volgt zijn gevoel ach-
teraf: “Het was echt een superfeest! 
De sfeer was te gek. Ondanks dat 
er iets minder mensen zijn geweest 
dan vorig jaar, was de zaal bomvol, 
werd er gezellig gefeest en gezon-
gen en was elke bezoeker na afloop 
vol lof!” Erg bijzonder was de gemê-
leerde samenstelling van het feest-
gedruis. Bezoekers van voetbal-
clubs SCW uit Rijsenhout, RKAV uit 
Aalsmeer en RKDES uit Kudelstaart, 
maar ook korfbalvereniging VZOD 
maakten deel uit van de menigte. 
RKDES had bovendien een cadeau 
voor De Trots meegenomen: een krat 
vol bidons met RKDES-bedrukking. 
Leider Bas van Dam was ontroerd 
door dit gebaar: “Kijk, wij als Trots 
van Aalsmeer proberen altijd zoveel 
mogelijk de grenzen tussen clubs te 
vergeten. We bezoeken feesten van 
elkaar en moedigen elkaar aan als 
we niet tegen elkaar spelen. Maar 
een cadeau als deze had ik echt niet 
verwacht! Ik ben sprakeloos!” Zo-
als de afgelopen vier jaar gebruike-
lijk was, zal er zonder twijfel ook vol-
gend jaar november weer een Trots 
van Aalsmeerfeest te bezoeken zijn. 
Houd tot die tijd de website www.
trotsvanaalsmeer.nl in de gaten voor 
alle wedstrijdverslagen, foto’s en an-
dere nieuwtjes! Bovendien staan al-
le foto’s van zaterdag ook op www.
trotsvanaalsmeer.nl.

Stamppot voor vrijwilligers 
Aalsmeer -Vrijdagavond 25 novem-
ber werd in het Dorpshuis in Ku-
delstaart een stamppot maaltijd aan-
geboden aan alle OVAK vrijwilligers 
en hun partners. Dit als dank voor 
hun inzet in het afgelopen jaar. Er 
kon een keuze gemaakt worden uit 
onder andere boerenkool, zuurkool, 
hutspot, andijviestamppot voorzien 
van worst en vlees. Er was ruim vol-
doende, zodat niemand iets te kort 
kwam. Iedere aanwezige kreeg 
daarbij twee consumptiebonnen om 
de dorst te lessen. Even na 18.00 uur 
werd de avond geopend door voor-
zitter Iman Mosselman. Hij gaf aan 
hoe belangrijk vrijwilligerswerk in de 
samenleving is. Vrijwilligers bieden 

veelal hulp die niet door professio-
nals geboden kan worden. Ook voor 
verenigingen is de betrokkenheid 
van vrijwilligers onontbeerlijk. Daar-
om is het OVAK bestuur zo blij met 
alle inzet voor de Ouderen Vereni-
ging Aalsmeer-Kudelstaart (OVAK). 
Hij sprak de hoop uit dat iedereen 
dit werk zo lang mogelijk voort blijft 
zetten. Enkele leden die zich op di-
verse terreinen op bijzondere wijze 
en/of al vele jaren lang hebben in-
gezet werden speciaal bedankt. De 
avond verliep in een bijzonder gezel-
lige sfeer. Mocht u lid willen worden 
van OVAK dan bent u van harte wel-
kom. Aanmelden kan bij de leden-
administrateur via 324178.

Beautymiddag bij Binding 
Aalsmeer - Er kwamen 20 mei-
den af op de beautymiddag bij Bin-
ding Oost. Met 12 kleuren nagellak 
werden mooie nagels gemaakt. Een 
vochtinbrengend maskertje voor het 
gezicht was lekker verfrissend, ook 
al was het een gek gezicht. Daar-
na werd natuurlijk de make up uit-
geprobeerd en getest. Met adviezen 
van vriendinnen, werden de meiden 

echte beauty’s! Op woensdag was 
de grote knutselmiddag en werden 
er etuis gepimpt, fimo-kleibeeld-
jes gemaakt, fotolijstjes versierd en 
hout beschilderd. De tieners in Oost 
hebben weer een leuke middag ge-
had. In december staan weer allerlei 
activiteiten op de kalender van Bin-
ding Oost, deze staan vermeld op de 
site www.debinding.nl.

Sjoelcompetitie 
in Dorpshuis
Kudelstaart – Op donderdag 8 de-
cember is de volgende speelavond 
van Sjoelclub Aalsmeer. Er wordt 
gesjoeld in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 20.00 uur. Zowel leden als 
liefhebbers zijn welkom. De sjoel-
competitie op 24 november is in de 
hoofdklasse gewonnen door Pa-
trick Haring met 2836 punten, in 
de A-klasse door Kees Kuypers met 
2725 punten, in de B-klasse door 
Wim van Leeuwen met 2561 pun-
ten, in de C-klasse door Joke Scha-
gen met 2516 punten, in de D-klas-
se door Nico Verhaar met 2324 pun-
ten, in de E-klasse door Mirjam van 
den Berg met 2265 punten en in de 
F-klass door Marry Bax met 1885 
punten.

Aalsmeer - Op maandag 5 de-
cember houdt buurtvereniging Al-
len Weerbaar voor liefhebbers een 
speelavond. Klaverjassen en joke-
ren staan op het programma
Er wordt gekaart in Het Middel-
punt in de Wilhelminastraat van-
af 20.00 uur. Kaarters worden ver-
zocht om 19.45 uur aanwezig te 
zijn. 

De jaarprijzen voor het klaverjas-
sen zijn uitgereikt aan de heer 
Presser en mevrouw A. van der 
Stroom. De beste jokeraar dit jaar 
is mevrouw R. van Schaik, gevolgd 
door mevrouw R. Tulp.

Speelavond bij 
Allen Weerbaar
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Zorg voor persoonlijke balans 
met Wellness Massage
Uithoorn – “Een massage is een 
heerlijke manier om te ontspannen, 
maar ook doeltreffend om spieren 
lekker los te maken”, vertelt Maya 
Jansen van de kleinschalige, maar 
persoonlijke praktijk Wellness Mas-
sage Uithoorn. “Het is belangrijk dat 
mensen hun persoonlijke balans in 
de gaten houden. De belastbaarheid 
is datgene wat een mens kan heb-
ben en de belasting is de last die de 
mens draagt. Belasting is eigenlijk 
al stress, maar dit is gezonde stress. 
Het houdt je alert. Gezonde stress is 
dus nog niet meteen gevaarlijk. Het 
wordt pas gevaarlijk wanneer stress 
erg lang aanhoudt. Met mijn massa-
ges kan ik een stukje ontspanning 
bieden waardoor de weegschaal 
beter in balans kan blijven. En dat is 
vooral in deze huidige drukke tijden, 
waarbij er veel wordt gevraagd van 
mensen maar mensen ook veel van 
zichzelf eisen, ontzettend belang-
rijk om je prettig te blijven voelen en 
gezond te blijven! Massages werken 
ook preventief. Aangeraakt worden 
is bovendien van levensbelang. Vrij-
wel iedereen vindt een hand op zijn 
schouder, aai over de bol of arm om 
zich heen heel fijn. Wie bijvoorbeeld 
geen partner heeft, mist het knuffe-
len soms nog meer dan seks. We-
tenschappelijk is aangetoond dat 

vroeg geboren baby’s beter groeien 
als ze aangeraakt en gemasseerd 
worden. De uitwerking van massage 
mag niet onderschat worden.” Well-
ness Massage Uithoorn is septem-
ber vorig jaar van start gegaan en 
in februari dit jaar zijn daadwerkelijk 
de deuren van de praktijk geopend. 
Begin volgend jaar sluit Maya haar 
taken in dienstverband af en kan ze 
zich volledig wijden aan haar eigen 
onderneming. Maya vertelt: “Het is 
mijn mooiste beloning om mensen 
die vermoeid zijn iets te kunnen bie-
den. Sommigen komen met enigs-
zins doffe ogen binnen (ze leven 
erg in hun hoofd, hebben last van 
de drukte, last van pijntjes. Ik laat ze 
even helemaal tot zichzelf komen. Ik 
geef ze energie, oprechte aandacht 
en een luisterend oor. Door de ont-
spanning die ik geef zie ik ze dan 
met glanzende, zelfs twinkelende, 
ogen vertrekken. Ze kunnen er weer 
tegen aan!” Wellness Massage Uit-
hoorn is dagelijks bereikbaar (ook 
op zaterdag en zondag) van 10.00 
tot 21.00 uur en er wordt uitsluitend 
op afspraak gewerkt. 

De praktijk is gevestigd aan de 
Gouwzee 35 in Uithoorn en is tele-
fonisch bereikbaar via 06-34620875 
(voicemail inspreken).

Boekverkoop Oud Aalsmeer bij EKZ:

‘Schilderachtig dorp’ als 
surprise van sinterklaas
Aalsmeer - Het was in 2008 
het snelst verkopende boek over 
Aalsmeer. De duizend exemplaren 
van ‘Een schilderachtig dorp. Oud 
Aalsmeer in onbekende werken’ 
waren binnen veertien dagen uit-
verkocht. Sint Nicolaas heeft ech-
ter nog een aantal exemplaren van 
deze full colour bestseller gevon-
den en ze, als surprise, meegeno-
men uit Spanje. De stichting Oud 
Aalsmeer verkoopt ze vrijdag 2 de-
cember van 18.00 tot 21.00 uur bij 
EKZ Makelaars in de Punterstraat 
2, hoek Praamplein. De voorraad is 
beperkt, dus als u iemand echt wilt 
verrassen, wees er dan snel bij. Het 
boek kost (nog steeds) 50 euro en 
op is op! Zaterdag 3 december zijn 
kopers van 10.00 tot 16.00 uur even-
eens welkom bij EKZ voor boeken 
over Aalsmeer. Voor hen die dit boek 
al hebben, verkoopt Oud Aalsmeer 
vrijdag en zaterdag namelijk nog 
andere publicaties. Daar zitten vast 
ook leuke sinterklaas- of kerstca-
deaus tussen. Van ‘Aalsmeerders bij 
de VOC. Avonturen in Azië en Afri-
ka’ voor 27,50 euro tot ‘Ontsnapping 

uit Kudelstaart. Het marinesteun-
punt Westeinderplas in de roeri-
ge meidagen van 1940’ voor 7 eu-
ro of voor slechts 1,75 euro een His-
torische Fiets- en wandelkaart door 
heel Aalsmeer, van Schinkelpolder 
tot Kalslagen. Oud Aalsmeer heeft 
op deze verkoopdagen een uitge-
breide keuze aan tal van andere pu-
blicaties, waaronder ook Stambo-
menboeken deel 1 en 5. Ter plaat-
se kan een historische daad gesteld 
worden door begunstiger te wor-
den van de stichting Oud Aalsmeer. 
Maar iemand anders verrassen met 
een lidmaatschap, kan natuurlijk 
ook. Voor een jaar betaalt u slechts 
15 euro (meer mag ook), maar daar 
krijgt u dan wel vier edities van het 
historisch magazine ‘Oud Nuus’ 
voor die bij elkaar als losse num-
mer al 18 euro zouden kosten. En 
u krijgt de meest recente editie van 
‘Oud Nuus’ mee om het geschenk 
kracht bij te zetten. Iedereen is van 
harte welkom. Oud Aalsmeer trak-
teert bezoekers bij EKZ op specu-
laas, pepernoten en (afhankelijk van 
de leeftijd!) op bisschopswijn.

Leonie Donker tweede op 
Nationale Nagelcompetitie 
Aalsmeer - De Aalsmeerse na-
gelstyliste Leonie Donker is twee-
de geworden op de Nationale Na-
gelcompetitie 2011, waar zij het op-
nam tegen 65 andere deelnemers. 
De opdracht was helder: Maak de 
perfecte salonnagels. Leonie: “Los 
van mijn dagelijkse oefening in de 
salon, heb ik voor de wedstrijd ex-
tra geoefend. Het was behoor-
lijk spannend! En trillende han-
den kun je op zo’n dag natuurlijk 
niet gebruiken!” De tweede plaats 
ziet Leonie als een kroon op haar 
werk. “Naast mijn tevreden klan-
ten heb ik nu ook een mooie trofee 
in de salon staan. Ja, daar ben ik 
wel trots op!” Met ingang van no-
vember heeft Leonie haar werk-
zaamheden in de beautysalon uit-

gebreid. “Ik ben begonnen met IPL, 
ontharen door middel van lichtflit-
sen. In zes tot tien behandelingen 
ben je definitief van haartjes in bij-
voorbeeld het gezicht of haren op 
de benen af. IPL kan iemand een 
perfect gladde bikinilijn of gladde 
oksels geven. Nooit meer scheren, 
epileren of waxen!” IPL staat voor 
Intens Pulse Light. De lichtflits is 
ook geschikt voor pigmentvlekken, 
couperose  of de aanpak van ac-
ne. “Echt pijnlijk is de behandeling 
niet en het resultaat is geweldig. 
Als mensen vragen hebben over 
IPL kunnen ze mij altijd bellen. Ik 
behandel zowel mannen als vrou-
wen”, besluit Leonie. Bel voor meer 
informatie of een afspraak met 06–
16810077.

Dit jaar op vrijdag én zaterdag
Decembermarkt in Centrum
Aalsmeer - De jaarlijkse Decem-
bermarkt in Aalsmeer Centrum vindt 
dit jaar op twee dagen plaats. Op 
vrijdag 16 december tussen 14.00 en 
21.00 uur én op zaterdag 17 decem-
ber tussen 10.00 en 17.00 uur staan 
er verlichte kramen met kerstspul-
len en leuke cadeaus aan weers-
kanten in de Zijdstraat. De Decem-
bermarkt wordt georganiseerd door 
organisatiebureau Natural Soluti-
ons in samenwerking met Winke-
liers Vereniging Aalsmeer Centrum. 
Er hebben zich al heel wat winke-
liers en standhouders ingeschreven, 
maar er zijn nog een aantal plaat-
sen beschikbaar. Inschrijven voor de 
Decembermarkt is nog mogelijk tot 

donderdag 8 december, via www.
naturalsolutions.nu. Voor meer in-
formatie en vragen kan de website 
geraadpleegd worden of bel Theo 
van der Hoek via 06-15303433.
Koopzondag
Op zondag 18 december opent een 
groot aantal winkels de deuren tus-
sen 12.00 en 17.00 uur. Vooral op 
zondag is er meer dan genoeg gratis 
parkeergelegenheid in de nabijheid 
van de winkels.  Voor de Albert Heijn 
op het Praamplein wordt een kleine 
ijsbaan geplaatst. Leuk voor de kin-
deren terwijl hun (groot)ouders zelf 
rustig uw kerstboodschappen kunt 
doen. Meer informatie op de websi-
te www.aalsmeercentrum.nl.

Helga van Leur steelt show 
tijdens ledenavond Rabobank
Aalsmeer - Onder het motto ‘ont-
moeten en verbinden’ hield Rabo-
bank Regio Schiphol maandag-
avond 28 november een bijzondere 
ledenavond. Gastheer van de avond, 
Ron Leegwater,was blij verrast met 
de enorme belangstelling. Na het 
succes van vorig jaar moest dit jaar 
uitgeweken worden naar een nog 
grotere locatie. Drie dagen nadat de 
uitnodiging was verstuurd, waren 
alle plekken gevuld, bijna 900 leden 
kwamen samen in het Crown Thea-
ter. Informatie en entertainment van 
theatergroep Zenga wisselden el-
kaar af met als gastspreker mete-
oroloog Helga van Leur. Met haar 
vertrouwde stem betrok ze de vol-
le zaal bij haar verhaal over de kli-
maatveranderingen. Directievoor-
zitter Leo Peeters Weem zei in zijn 
toespraak ook de leden te willen 
bedanken voor het in de bank ge-
stelde vertrouwen. Hij ging in op de 
economische crisis. “Het gaat om 
de zwaarste financiële crisis sinds 
de Tweede Wereldoorlog, dus dat 
merken we ook in ons werkge-
bied. Er komt een lastige periode 
aan, maar als bank kunnen we een 
stootje hebben. Na 2 jaar flink stij-
gende bedrijfsresultaten wordt voor 
2012 een terugval van de winst ver-
wacht. Dus gaan we op de kosten 
letten, maar blijven we investeren 
in de toekomst van onze bank, on-
danks de lastige periode die komt. 
Dat doen we voor de klanten van nu 
en voor die van de volgende gene-
ratie. We investeren om de accom-
modaties waar we onze klanten te 
woord staan up-to-date te maken. 
Dat betekent soms op een iets an-
dere plek dan men gewend is, soms 
een iets kleinere behuizing, of door 
middel van een andere aanpassing. 
Last but not least blijven we als Ra-
bobank doen wat ons als coöperatie 
zo bijzonder maakt. Dat is een stuk-
je van de winst teruggeven aan de 
maatschappij”, aldus Peeters Weem. 
Burgemeester van Aalsmeer en 
gastspreker Pieter Litjens nam de 
zaal mee naar de ook voor hem on-
vergetelijke Ride for the Roses die 
op 4 september dit jaar gereden 
werd. Hij was één van de tiendui-
zend fietsers die anderhalf miljoen 
euro bij elkaar hebben gefietst voor 

het KWF. Litjens prees de rol van 
Rabobank Regio Schiphol voor haar 
grote betrokkenheid en sponsoring 
van dit project. Hij sloot af met een 
nieuwtje dat het KWF heeft beslo-
ten dat de Ride for the Roses de ko-
mende jaren vaste vertrekpunten 
kent. Aalsmeer is in 2014 weer het 
startpunt van dit mooie evenement. 
Rayondirecteuren Ruud van Hecke 
(Haarlemmermeer) en Jan Driessen 
(Aalsmeer-Uithoorn) gaven vervol-
gens een uiteenzetting van diverse 
lokale projecten die gesteund wor-
den vanuit het Coöperatiefonds van 
de Rabobank. Een voorbeeld hier-
van is het benefietconcert GIG voor 
jonge talenten. De winnaars van 
GIG 2011, Muriël en Elias, waren 
speciaal uitgenodigd om met hun 
winnende nummer ‘mama do’ op te 
treden. Ook de aanleg van de bin-
nentuin van Hospice Bardo en de 
Innovatieklas Flowers voor studen-
ten uit de hele wereld, zijn een voor-
beeld van projecten die een bijdrage 
vanuit het Coöperatiefonds hebben 
gekregen. Beide heren riepen gega-
digden op om vooral een aanvraag 
in te dienen voor ondersteuning uit 
dit fonds. Er blijkt nog ruimte te zijn 
voor projecten die een waardevol-
le bijdrage leveren aan de maat-
schappij en de regio in het bijzon-
der. Helga van Leur, weervrouw van 
het jaar in 2010, gaf met haar ver-
trouwde stem op inspirerende wijze 
een uiteenzetting over haar betrok-
kenheid bij de World Solar Challen-
ge. Deze challenge werd in oktober 
dit jaar gereden in Australië. Ook 
ging zij in op klimaatverandering en 
duurzaamheid. Daarmee legde ze 
weer een relatie naar de Rabobank 
die met name duurzaam onder-
nemen kenmerkt als één van haar 
speerpunten. Ze maakte er ieder-
een attent op, zelf een bijdrage te 
kunnen leveren aan een duurzaam 
bestaan door bijvoorbeeld bewust 
boodschappen te doen. Met andere 
woorden ‘uw kassabon is uw stem-
biljet’. Leden van de Rabobank heb-
ben een streepje voor. Op de hoog-
te blijven van het ledenprogramma? 
De Rabobank adviseurs informe-
ren belangstellenden graag over het 
lidmaatschap of kijk op www.rabo-
bank.nl/leden.

Van links naar rechts: Ron Leegwater, Leo Peeters Weem, Helga van Leur en 
Pieter Litjens.

Bloemenzegelvereniging
heeft er een nieuw lid bij
Aalsmeer - Zoals veel klanten inmiddels al hebben gemerkt, is de Etos in de 
Ophelialaan lid geworden van de Aalsmeerse vereniging van Bloemenzegel-
winkeliers. Zelfstandig ondernemer Frank Wind wil zich extra onderscheiden 
door ook bloemenzegels te geven. Dit is zeer zeker een bewijs dat hij zich wil 
inzetten voor lokaal kopen in Aalsmeer! De heer Wind is blij een bloemenze-
gelwinkelier te zijn en de vereniging is verheugd hem als lid er bij te hebben.

Veel bezoekers op wintermarkt
Aalsmeer - Voor bewoners en be-
zoekers werd afgelopen zaterdag 
26 november een gezellige en ge-
varieerde wintermarkt georgani-
seerd in zorgcentrum Aelsmeer. Al-
lerlei artikelen die zeker de feest-
maand opfleuren werden te koop 
aangeboden. Van kaarten en quilten 
tot kaarsen en sieraden. Alle snuis-
terijen bleken in trek. Ook veel be-
zoekers kreeg de boekenkraam met 

allerlei verschillende tweedehands 
boeken. De wintermarkt werd mu-
zikaal opgeluisterd door pianist A. 
Maarsen. 
Van de opbrengst wil het ouderen-
tehuis een televisie kopen voor in de 
activiteitenruimte, zodat de bewo-
ners gezamenlijk films kunnen be-
kijken. 

Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Vogeltentoonstelling in de Reede
Rijsenhout - Voor de 27ste keer or-
ganiseert vogelvereniging de Rij-
senvogel van vrijdag 2 tot en met 
zondag 4 december de onderlinge, 
jaarlijkse tentoonstelling. Ook nu 
zijn 47 leden van de vereniging er in 
geslaagd om zo’n 571 vogels bij el-
kaar te brengen, waaronder bijvoor-
beeld 8 ara’s, vele andere papagaai-
en, grote en kleine parkieten en ver-
der ook nog kanaries en vele soor-
ten tropische vogels. De show is 
in de wijde omgeving zeer in trek, 
vooral door de vele grote vogels die 
geshowd worden en zeker ook om-
dat deze gehuisvest zijn in grote rui-
me kooien. In het Oosten en Zui-
den van het land is het heel normaal 
dat er zoveel van die grote parkie-
ten op een show gebracht worden, 
maar voor zo’n klein dorp als Rij-

senhout mag het gerust uniek ge-
noemd worden. Ook is er een apar-
te hoek ingericht voor verkoop van 
de door leden zelf gekweekte vo-
gels. Tevens wordt een aparte stand 
ingericht waar alle benodigde attri-
buten voor vogels te koop aangebo-
den worden. Zeker de moeite waard 
om deze show te bezoeken. De ope-
ning is op vrijdag 2 december om 
20.00, sluiting 22.00 uur. Zaterdag 
3 december zijn bezoekers welkom 
van 10.00 tot 20.00 en zondag 4 de-
cember van 10.00 tot 15.30 uur. De 
show wordt gehouden in dorpshuis 
de Reede aan de Werf. 

Ter afsluiting kan geprobeerd wor-
den om een prijsje te winnen in de 
grote tombola. De toegang tot de 
vogeltentoonstelling is gratis.
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Thema-avond bij 
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 5 decem-
ber houdt Viva Aquaria een thema-
avond met voor de pauze een dis-
cussieonderwerp. Dit levert vrijwel 
altijd een levendige en leerzame 
discussie op. Na de pauze worden 
aquariumboeken, tijdschriften en 
voorwerpen verloot met gratis loten, 
zodat de gelukkigen het onderwerp 
van hun gading kunnen uitzoeken. 
De avond wordt gehouden in buurt-
huis Hornmeer aan de Roerdom-
plaan 3 en begint om 20.00 uur. De 
toegang is gratis en iedere belang-
stellende is welkom. Voor meer in-
fortmatie: C. Keim, tel. 0297-343854.

Aanmelden mogelijk!
Verwendag voor moeders 
Aalsmeer - Kent u een moeder in 
Aalsmeer of Kudelstaart, die de da-
gelijkse zorg heeft voor een kind 
met een beperking of chronische 
ziekte en vindt u dat zij een echte 
‘verwendag’ verdient? Serviceclub 
Rotary AMU organiseert komend 
jaar op zaterdag 14 april weer een 
geheel verzorgd dagje uit. Op deze 
al weer zevende Moederverwendag 
worden de moeders getrakteerd op 
een zorgeloze dag met leuke acti-
viteiten. De ontmoeting met lotge-
noten en de mogelijkheid ervarin-
gen uit te wisselen maken deze dag 
extra waardevol. Het verzorgen van 
een kind met een chronische ziek-
te of handicap is vaak zwaar. Of het 
nu een kind met een lichamelijke of 
geestelijke beperking betreft. Vele 
van deze kinderen blijven tot op late 

Kerstkienavond Vogelvereniging
Aalsmeer - Op donderdag 8 de-
cember organiseert Vogelvereni-
ging Aalsmeer haar jaarlijkse kerst-
kienavond, waarin vele mooie prij-
zen te winnen zijn. In totaal worden 
vier rondes gekiend
Tussendoor is er een grote lote-
rij waarmee ook leuke prijzen zijn 

te winnen, waaronder een fraaie 
hoofdprijs. Breng vrienden en ken-
nissen mee naar deze gezellige 
kerstkienavond, waar voor groot 
en klein iets te beleven valt. De kien-
avond wordt gehouden in buurthuis 
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 
en begint om 20.00 uur. 

Cadeau van Vogelvrienden
Aalsmeer - De Vogelvrienden 
van Aalsmeer en Omstreken heb-
ben tijdens braderieën en markten 
het afgelopen jaar een prijsvraag 
gehouden. Iedereen mocht raden 
hoeveel korrels bessen krachtvoer 
in een glazen pot zaten. In totaal 
hebben 764 mensen een gokje 
gewaagd. Het juiste aantal is ech-

ter niet geraden. Dit was 956 kor-
rels. Het dichtst bij het juiste aan-
tal was de gok van 959 stuks. En 
dit aantal is opgegeven door As-
trid van de Maarel uit Uithoorn. Zij 
is afgelopen week in het zonnetje 
gezet en heeft cadeaubonnen ter 
waarde van 25 euro uitgereikt ge-
kregen. 

Vrijwilligers uitbundig bedankt! 
Aalsmeer - 2011 Is het Euro-
pees jaar van het vrijwilligerswerk 
(EJV). Een jaar dat Vita welzijn en 
advies natuurlijk niet zo maar aan 
zich voorbij laat gaan. Vita nodig-
de al haar én de vrijwilligers van 
Cardanus uit om zich op 22 no-
vember te laten verrassen. Hoe-
wel de dag mistig begon was ieder-
een goed gestemd. Na een hartelijk 

ontvangst door twee portiers, kwam 
de verse koffie met lekkers. Daarop 
aansluitend werden de 280 vrijwilli-
gers getrakteerd op een act met het 
thema verbondenheid. 
Deze bijzondere act zorgde voor de 
nodige hilarische momenten. Om 
de vrijwilligers nog eens extra te 
danken voor hun enorme inzet wer-
den zij toegezongen door de mede-

werkers van Vita. Na het eten van 
broodjes werd het feestje nog eens 
dunnetjes voortgezet met een ac-
cordeonist. Bij het naar huis gaan 
kregen alle vrijwilligers een roos 
en een kaart om door te geven aan 
nieuwe vrijwilligers die altijd wel-
kom zijn
Vrijwilligers allemaal hartelijk dank 
voor jullie fantastische inzet. 

Aalsmeers geld voor wastafels
Aalsmeer - Het klinkt zo gewoon 
in het waterrijke Aalsmeer: Schoon 
drinkwater en schoon waswater. In 
Rangwi, een bergdorp met 8000 in-
woners in Noord Oost Tanzania, 
vinden vooral de moeders dat al-
lerminst vanzelfsprekend! In de be-
hoefte aan drinkwater is onlangs 
voorzien door een goed werken-
de bron in de bergen aan te slui-
ten op een leidingensysteem naar 
het dorp. Nu blijkt nog de grote be-
hoefte aan wastafels voor het was-
sen van kleding. De Doopsgezinde 
Gemeente Aalsmeer heeft 12 no-
vember haar jaarlijkse bazaar ge-
houden. 
Met een deel van deze opbrengst 
steunen de Doopsgezinde Ge-
meente én de stichting Ontwikke-
lingssamenwerking Aalsmeer de 
Stichting SPOT Tanzania die sa-
men met de organisatie Chamavita 
het wastafelproject in Rangwi gaat 
uitvoeren. Met behulp van openba-
re wastafels verbeteren de leefom-
standigheden aanzienlijk. Er wordt 
op een efficiënte wijze een hoger 
hygiëneniveau bereikt waardoor de 

bestrijding van infectieziektes meer 
succes zal hebben. Vooral de vrou-
wen krijgen een belangrijke taak-
verlichting ten bate van andere ver-
zorgingstaken voor hun jonge kin-
deren: eenvoudiger watertransport 
en een gezondere houding tijdens 
het wassen voorkomt de veelvuldig 
voorkomende rugklachten. De 8000 
inwoners van Rangwi hebben 45 
openbare wastafels nodig: Veertig 
gezinnen per wastafel, vier perso-
nen die tegelijk bij een tafel de was 
kunnen doen. Zo wordt zonder ver-
spilling van het schaarse water een 
hoger hygiëne niveau bereikt waar-
door de kans op ziektes verkleind. 
Dit alles geeft weer een sterkere 
basis voor verdere persoonlijke ont-
wikkeling. 

Talk of the town teveel van het goede
Aalsmeer - De bovenzaal van de 
Oude Veiling was zondagmiddag 
weer goed gevuld. Het publiek spe-
culeerde wie wel de aangekondig-
de ‘mistery guest’ was en men was 
bovendien benieuwd naar de verha-
len van de gasten Henk van Leeu-
wen en Truus Oudendijk. Beide goe-
de bekenden voor de Aalsmeerse 
bevolking. Dit keer werd afgeweken 
van het vertrouwde patroon. Zo be-
dachten de presentatoren Pierre Tu-
ning en Theodore van Houten dat 
het misschien wel aardig zou zijn 
om eens een keer gevieren achter 
de tafel te gaan zitten. 
Helaas werkte de formule niet. Het 
gebeurt wel vaker dat men zich 
achteraf realiseert hoe iets anders 
of beter had gekund. Deze talk of 
the town miste te veel spanning om 
boeiend te worden ondanks dat zo-
wel Henk, Truus, Pierre als Theo-
dore genoeg wetenswaardighe-
den te vertellen hebben. Henk van 
Leeuwen als opperschipper van de 
Westeinder, die zo veel van de Poel 
houdt dat hij tot in het voorjaar zich 
laaft aan het water uit de plas. Hij 
gedijt daar wel op. “Weet je wel dat 
er allemaal vieze kleine beestjes in-
zwemmen?”, probeerde Pierre nog 

even. Maar Henk liet zich niet van 
de wijs brengen. Truus heeft sa-
men met haar echtgenoot de mooi-
ste reizen gemaakt en veel beleefd. 
Over de kanotochten over wilde ri-
vieren waar de krokodillen en nijl-
paarden met haar mee zwommen, 
valt genoeg te vertellen. En Theo-
dore die na de pauze zijn boek ‘Op 
Aalsmeer’ aanbood aan de ‘mistery 
guest’ een schitterende metamorfo-
se van Henk van Leeuwen tot sinter-
klaas! Het boek, waarvan de omslag 
is ontworpen door Joop Kok, bevat 
een deel van zijn columns die The-
odore schreef onder de naam Flo-
ris T. Daarnaast zijn er ook nog niet 
eerder verschenen verhalen opge-
nomen. Echt een boekje om cadeau 
te krijgen van de sint of om onder 
de kerstboom te vinden. Pierre rea-
liseerde zich na afloop dat deze talk 
of the town niet de meest spectacu-
laire aflevering was geweest. Toch is 
het goed dat de bedenkers van talk 
of the town eens wat nieuws probe-
ren. Een uitdaging hoort bij het le-
ven. En volgens Pierre krijgen Henk 
en Truus in de toekomst heus nog 
wel een herkansing. En dat is een 
geruststellende gedachte.
Janna van Zon

Expositie kinderkunst uit 
Rusland in het ziekenhuis
Amstelveen - In de maanden de-
cember en januari is er in Zieken-
huis Amstelland een expositie met 
werken van jonge leerlingen van 
kinderkunstscholen uit Wit-Rus-
land. De werken van de leerlin-
gen (7 tot 16 jaar) zijn te zien in de 
hoofdgang (gang B) en de gang bij 

de afdelingen Fysiotherapie en Re-
validatie. Het is een verkoopexposi-
tie, waarvan de opbrengst gaat naar 
kinderen van Tsjernobyl. De exposi-
tie is toegankelijk van 1 december 
tot en met 31 januari van maandag 
tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 
uur.

Verre bezoeker voor De Leeuw
Aalsmeer - Op dinsdag 22 novem-
ber ontvingen de vrijwilligers van ko-
renmolen De Leeuw in de Zijdstraat 
Kelvin Benton uit Nieuw-Zeeland, die 
daarmee de bezoeker werd die het 
verste weg is gekomen om de mo-
len te bezoeken. Kelvin komt uit de 
Taranaki regio aan de westkust van 
het Noordereiland. Hij is een ech-
te ‘bushman’ die veel met inheem-
se bomen en hout werkt. Zo kapt en 
verzaagt hij deze, maar is daarnaast 
ook een ervaren timmerman van de 
oude stempel. Kelvin is hier op be-
zoek bij zijn dochter en schoon-
zoon die pas naar Nederland geëmi-
greerd zijn. Vanwege zijn interesse in 

de bouwwijze heeft hij de molen be-
zocht alwaar hij een zeer uitgebrei-
de rondleiding heeft gekregen van 
de ‘molenmeester’. Hierbij hebben 
zij een hoop kennis uitgewisseld en 
veel van elkaar kunnen leren. Kelvin 
is erg onder de indruk van de ma-
nier van leven aan deze zijde van de 
wereld en vindt het in Nederland zijn 
een zeer leuke ervaring. Hij komt vol-
gend jaar weer terug voor de brui-
loft van zijn dochter en zal dan ook 
zeker weer meer van de (hout)bouw 
gaan zien. Dus mochten er nog res-
tauratiewerkzaamheden aan de mo-
len nodig zijn dan houdt hij zich ze-
ker aanbevolen! Kelvin Benton werd 

rondgeleid door Nick Post: “Het was 
een genoegen de heer Kelvin Benton 
rond te leiden. Hij sprak zijn verwon-
dering uit over het feit dat er nauwe-
lijks ijzer wordt gebruikt in de con-
structie van de molen, maar voor-
namelijk houtverbindingen. De per-
manente foto-expositie op de eer-
ste verdieping van wind aangedre-
ven molens verspreid over Neder-
land leerde hem dat we molens niet 
alleen gebruikten om graan te malen 
of water te op te voeren, maar dat 
in Nederland met een diversiteit aan 
industriemolens werd gewerkt onder 
meer om hout te zagen, olie te per-
sen, gerst te pellen tot gort, krijt en 
kleurstoffen te malen voor de verf-
fabrieken, tabaksblaren tot snuif te 
verwerken en peper en andere spe-
cerijen te malen.” De rondgang be-
gon in het winkeltje op de begane 
grond, waar de in de molen gema-
len producten worden verkocht, ging 
steeds hoger en eindigde op de kap-
zolder, de zesde verdieping die zich 
zo’n twintig meter boven de grond 
bevindt. Nick vervolgt: “Natuurlijk 
stapten we op de terugweg ook even 
de stelling op om de wieken en het 
kruirad van dichtbij te bekijken. Het 
is elke keer weer leuk om mensen 
een stukje van ons historisch erf-
goed te laten zien, zeker omdat de 
molen in zo’n perfecte staat is. Als 
bestuur van Stichting Korenmolen 
De Leeuw zijn we blij dat ook de ba-
sisscholen ons regelmatig weten te 
vinden. Zo hebben we in september 
van dit jaar 80 kinderen van diverse 
scholen op bezoek gehad.” 

Fokker-27 arriveert op Schiphol
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 1 
december rond twee uur in de mid-
dag arriveerde een ongeveer veertig 
jaar oude Fokker F27-500 op Schip-
hol-Oost. Het toestel is afkomstig uit 
Kemble in Engeland en werd verge-
zeld door vier vliegtuigjes van de le-
gendarische Fokker Four. Er werd 
eerst een zogenaamde fly past ge-
maakt, daarna kwam de Friendschip 
nogmaals op volle snelheid met de 
wielen in langs en vloog laag over 

de korte landingsbaan. Het toestel 
draaide over Aalsmeer om tot slot 
een perfecte landing te maken en 
naar het technische areaal te taxi-
en. De Fokker 27 werd door brand-
weer van Schiphol met een regen-
douche verwelkomd. Het is de be-
doeling dat de Friendschip geplaatst 
gaat worden op het voormalige ter-
rein van Fokker om daar als poort-
wachter te worden opgesteld aan 
de Schipholdijk. 

De foto’s zijn gemaakt door spotters Leen Overbeek en Bob Neumeier.

Steunpunt 
ondersteunt
Aalsmeer - Het Mantelzorg Steun-
punt ondersteunt mantelzorgers in 
Aalsmeer, Amstelveen, Haarlem-
mermeer, Ouder Amstel en Uit-
hoorn. Het steunpunt is er voor in-
formatie en advies, begeleiding, het 
tijdelijk overnemen van zorg (res-
pijtzorg) door zorgvrijwilligers, cur-
sussen, gespreksgroepen, contact-
middagen en belangenbehartiging. 
Het Mantelzorg Steunpunt zet vrij-
willigers in om de mantelzorger de 
zorg even uit handen te nemen. De 
Mantelzorgmakelaar biedt prakti-
sche hulp, denkt mee, zoekt oplos-
singen en kan regeltaken overne-
men. Het Mantelzorg Steunpunt, als 
expertisecentrum, bundelt en ver-
spreidt kennis over mantelzorg bij 
intermediairen, fungeert als help-
desk voor zorgprofessionals, signa-
leert knelpunten en innoveert. Man-
telzorgondersteuning is gratis.

Kerstnacht 
met Fiore
Kudelstaart – Altijd al een keer tij-
dens de kerstnacht willen zingen? 
Jongerenkoor Fiore nodigt belang-
stellenden uit om samen te gaan 
zingen tijdens de nachtmis in de 
St. Jankerk aan de Kudelstaartse-
weg. Voor de presentatie tijdens 
de nachtmis wordt drie maal gere-
peteerd. Op de dinsdagen 6, 13 en 
20 december komen de Fiore-leden 
hiervoor bijeen. Iedereen tussen de 
12 en 35 jaar is van harte welkom. 
De repetitie-avonden beginnen om 
19.30 uur en duren tot ± 21.00 uur.

leeftijd afhankelijk van hun ouders 
en hebben intensieve begeleiding 
nodig. Veel tijd, energie en vaak ook 
geld gaat gemoeid met bezoeken 
aan specialisten, ziekenhuizen, fy-
siotherapie, schoolkeuze met daar-
aan verbonden speciaal vervoer, 
hulpmiddelen, hoge ziektekosten, 
aanpassingen in huis, beperkte va-
kantiemogelijkheden, een weg vin-
den bij de verschillende instanties 
en een vaak eindeloze papierwin-
kel. Speciaal voor deze moeders die 
het verdienen om er een dagje he-
lemaal onbezorgd tussenuit te zijn, 
wordt de ‘Aalsmeerse Moederver-
wendag’ georganiseerd. Als u een 
moeder in Aalsmeer of Kudelstaart 
kent, die een echte verwendag ver-
dient, neem dan (vertrouwelijk) 
contact op met Marianne van der 
Schilden via 0297-367499 of Juliët-
te Dietvorst via 0297-345077. Graag 
vóór 16 december aanstaande. Ro-
tary AMU hoopt er weer een ver-
rassende verwendag van te maken, 
voor mensen die het echt verdie-
nen! Vooral het onderlinge contact 
tussen de moeders en de mogelijk-
heid om ervaringen uit te wisselen 
maakt deze dag voor hen heel bij-
zonder en waardevol. Met deze op-
roep hoopt Rotary AMU ook moe-
ders te bereiken die nog niet eerder 
zijn mee geweest, en voor een ech-
te verwendag in aanmerking ko-
men. Een dergelijke dag kan gere-
aliseerd worden dankzij diverse ac-
ties van Rotaryleden, door giften, 
donaties, sponsoring, medewer-
king van plaatselijke ondernemers 
en de belangeloze inzet van men-
sen die dit initiatief een warm hart 
toedragen. 
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ingezonden
Onderhoud plannen moeilijk?!
Iedereen doet wel eens periodiek 
onderhoud. Op gezette tijden moet 
je de planten water geven, anders 
gaan ze dood. Je zult af en toe je 
oliepijl moeten controleren, je vissen 
eten geven of zelfs je plafond wit-
ten. Dat laatste is een klus die nog-
al wat rommel en dus overlast met 
zich meebrengt. Het is dus handig 
als je gelijk ook je behangetje mee-
neemt. Je zit toch even op de klap-
stoeltjes en iedereen snapt dat je 
niet na twee weken witten de ka-
mer weer inruimt en drie weken la-
ter weer alles naar buiten sleept om 
te behangen. Anderzijds plan je je 
werkzaamheden zo dat je bijvoor-
beeld niet op één moment het voor 
én achterraam vervangt bij tempe-
raturen rond het vriespunt en een 
stevig windje. 
Periodieke activiteiten plan je. Je 
maakt een plan voor het opknap-
pen van de kamer, je vraagt aan je 
huisgenoten of zij niet toevallig in 
die periode een feestje hebben ge-
pland en je vraagt je af welke werk-
zaamheden je allemaal moet doen 
en in welke volgorde. Zo niet bij de 
gemeente Aalsmeer. De gemeen-
te bekijkt alles op een iets andere 
manier. Zeker, plannen doen ze wel. 
Per klus. Als een aannemer de weg 
open moet breken wordt dat keu-
rig gepland. Als het volgende ver-
zoek komt wordt gekeken wanneer 
de eerste klaar is en de weg weer 
keurig geasfalteerd, en het fietspad 
weer helemaal vlak betegeld is. Een 
week later mag de tweede aan de 
slag. Als de aanvraag de Mijnshe-

renweg betreft heeft dat natuurlijk 
niets te maken met de Kudelstaart-
seweg. Ligt toch een paar honderd 
meter tussen, nietwaar. De gemeen-
te houdt wel van wat frisse wind, 
dus waarom niet twee uitvalswe-
gen gelijktijdig afsluiten? Natuurlijk 
stond de planner van de gemeen-
te afgelopen vrijdagmorgen niet 
vast. Hij was misschien vrij of op de 
fiets. De rest van de hardwerken-
de Kudelstaarters konden hun dorp 
echter niet uitkomen. Een hek ver-
sperde de Kudelstaartseweg (zon-
der vooraankondiging) dus moest 
al het verkeer over de toch al druk-
ke Mijnsherenweg waar, u raadt het 
al, de boel weer eens was openge-
gooid. Gevolg was dat al bij de Ma-
dame Curiestraat het verkeer vast 
stond. Auto’s die in de mist gingen 
keren en zo levensgevaarlijke situa-
ties creëerden tussen de fietsers op 
het fietspad. Die gingen trouwens 
niet via de Hoofdweg, want daar 
was juist het fietspad weer opgebro-
ken. Plannen is moeilijk, zeker bij al 
die werkzaamheden rond ons dorp, 
maar daarvoor wordt de ambtenaar 
toch ook goed betaald? Wordt het 
niet eens tijd voor een opfriscur-
sus Projectmanagement? Of gezond 
verstand? Voor de Kudelstaarter zit 
er niets anders op dan een kwartier-
tje eerder opstaan of scheren in de 
auto. Je staat toch stil.

Peter te Riele
Gozewijnstraat 28
1433JC Kudelstaart
peter@te-riele.com

Gesprekken sociaal plan uitgesteld
Bewoners ‘Rooie Dorp’ 
kritisch over nieuwbouw
Aalsmeer - In gebouw ‘t Anker aan 
de Oosteinderweg was het afgelo-
pen dinsdagavond zeer druk met 
belangstellenden. Deze avond was 
gekozen om bewoners te informe-
ren over de toekomst van het ‘Rooie 
Dorp’, zoals de rij jaren 20 wonin-
gen aan de Machineweg vlakbij het 
voormalig treinstation in de volks-
mond heet. De 43 karakteristieke 
huizen met rode dakpannen en aan-
eengeschakeld door poorten, zullen 
worden gesloopt en dat roept flink 
wat weerstand op. Er voor terug ko-
men nieuwe huizen en twee aparte-
mentengebouwen. Een groot aantal 
bewoners, veelal op een leeftijd dat 
je niet graag meer wilt verhuizen, 
ziet de afbraak van hun huis met le-
de ogen tegemoet. Terugkomen in 
een van de nieuw te bouwen huizen 
of appartementen brengt allicht een 
huurverhoging (of koop!) met zich 
mee. Ook de hoogte van de bouw - 
gesteld op zo’n 10 meter maximum 
- vinden omwonenden veel te gek. 
Maar veel kritischer nog lieten en-
kele aanwezigen zich uit op het ‘sla-
bakken’ van de woningbouwvereni-
ging Eigen Haard als het gaat om 
het voeren van gesprekken met be-
woners. Gesprekken ten behoeve 

van het zogeheten ‘sociaal plan’, om 
te bekijken of huidige bewoners te-
rug kunnen keren in het Rooie Dorp. 
Overbodig te melden dat een nade-
rende sloop van je woning veel emo-
tie met zich meebrengt. Je laat niet 
alleen je huis, maar ook je thuis ach-
ter. “Jammer dat Eigen Haard zijn af-
spraak niet na kwam om van de zo-
mer met ons in gesprek te gaan”, al-
dus een vrouw in de zaal teleurge-
steld. 

‘Middenhuur’ vanaf 650 euro
De heer Braam van Eigen Haard, die 
het nieuwbouwproject in ‘t Anker 
onder de aandacht bracht, zei het 
te betreuren dat de aangekondig-
de gesprekken inderdaad zijn uit-
gesteld. “Door omstandigheden is 
het deze zomer niet gelukt. Maar”, 
stelde hij gerust, “we gaan eerst in 
gesprek met de huidige bewoners, 
waarna het sociaal statuut wordt 
opgesteld.” 
Voor sommige bewoners zal de ver-
hoogde huur aanleiding zijn niet 
meer terug te keren. Er worden dan 
wel méér huizen gebouwd, 62 in to-
taal, maar een deel daarvan is koop. 
Ook de woningen met een ‘midden-
huur’ vanaf 650 euro zijn niet voor 

ieder weggelegd. De zaal reageer-
de vrij lauw op het uiterlijk van de 
getekende nieuwbouwhuizen met 
poortwoningen die - waar is waar 
- het karakteristiek van de huidige 
bouw weerspiegelen, maar Braam 
uitte zich onverminderd enthousi-
ast. “Het zou toch fantástisch zijn 
als je langs de nieuwbouw rijdt en 
denkt ‘dit staat er al een tijd’, ter-
wijl het gewoon nieuwe huizen zijn, 
maar dan met meer comfort.” 

Start bouw half 2013
Paul Geurts was er namens de ge-
meente om het traject van sloop tot 
nieuwbouw toe te lichten. Hij bena-
drukte dat de woningen die de be-
woners in ‘t Anker op panelen kon-
den bekijken, ‘niet meer dan een 
idee’ zijn. In de diverse fases die het 
plan beslaan, kan nog van alles ge-
beuren, zo liet hij doorschemeren. 
Van de behandeling in de gemeen-
teraad, gepland in januari 2012, tot 
aan de eigenlijke bouw, in het twee-
de kwartaal van 2013, ligt nog een 
ruime tijd van gesprekken, invulling, 
bijschaven en het behandelen van 
eventuele bezwaren op het plan.
Maar al deze enigszins ‘verzachten-
de omstandigheden’ ten spijt, de 
harde waarheid is dat sloop onaf-
wendbaar lijkt. 
In totaal omvat het plan van Eigen 
Haard 62 woningen, waarvan 22 
koophuizen en de rest huur, deels 
sociale huur. 

Door Joke van der Zee.

20-Jarige kiter 
ernstig gewond  
Kudelstaart – Een 20-jarige kite-
surfer uit Kudelstaart is afgelopen 
zondag 27 november zwaargewond 
geraakt in Zandvoort. De man vloog 
tijdens het kiten over de duinen de 
Boulevard Barnaart op en kwam 
daar op de parkeerplaats terecht. 
De jongen raakte ernstig gewond 
en is onder politiebegeleiding over-
gebracht naar het ziekenhuis. Het 
ongeluk gebeurde rond half twee in 
de middag.

Aanrijding door 
klapband
Oude Meer – Dinsdagochtend 
rond 04.45 uur kreeg een 25-jari-
ge Amsterdamse automobilist op 
de Fokkerweg een klapband. De 
man remde als gevolg daarvan hard 
en verloor de macht over het stuur. 
Hij botste op de trottoirrand, waar-
na een tweede band klapte. De be-
stuurder raakte niet gewond, maar 
de auto moest worden weggesleept.

Proces-verbaal 
voor winkeldief
Aalsmeer - Op vrijdag 25 novem-
ber is in een bedrijf in de Lakenble-
kerstraat een winkeldief op heter-
daad betrapt. De 21 jarige man is 
overgedragen aan de politie. Er is 
een mini-procesverhaal uitgeschre-
ven van 170 euro.

Fietsdief in 
kraag gevat
Aalsmeer - Op maandag 28 no-
vember is een 18 jarige Rijsenhou-
ter aangehouden voor diefstal of 
heling van een fiets. Een motor-
agent zag tijdens een controle in de 
Ophelialaan een fiets half omgeval-
len liggen. Tijdens de tweede ron-
de zag hij dat de fiets weer overeind 
was gezet en met een slot was vast-
gezet. Na nog een bezoek zag hij de 
fiets op een andere plek staan met 
ook een ander slot. Toen de Rijsen-
houter arriveerde en er op weg wil-
de fietsen, is hij aangehouden. 

Radio-cd-speler 
uit auto weg
Aalsmeer - Op maandag 28 no-
vember is tussen half vijf in de mid-
dag en elf uur ‘s avonds ingebroken 
in een in de omgeving van de Mu-
zen geparkeerde auto. Om de au-
to te openen hebben de dieven het 
portier open gebogen en vervolgens 
het slot geopend. Uit de wagen is 
radio-cd-speler gestolen.

Raam vernield
Aalsmeer - In de nacht van woens-
dag 23 op donderdag 24 november 
is geprobeerd in te breken in een 
woning in de Geraniumstraat. Aan 
de achterzijde is een tuimelraam 
vernield. De dieven zijn het huis niet 
ingegaan. Tussen elf uur ‘s avonds 
en tien uur in de ochtend heeft de 
inbraakpoging plaatsgevonden.

Hele huis doorzocht
Aalsmeer - In de namiddag van 
dinsdag 29 november is ingebroken 
in een woning in de A.H. Blaauw-
straat. Het hele huis is doorzocht, 
maar vooralsnog worden geen goe-
deren vermist. Er zijn geen sporen 
van braak aangetroffen.

Aalsmeer - De behandeling gericht 
op de vaststelling van het bestem-
mingsplan Green Park Aalsmeer in-
zake de deelgebieden 9 en 10 be-
leefde donderdag 24 november een 
tweede termijn en evenals in de 
eerste termijn stond de mogelijke 
komst van een migrantenhotel bij 
de kruising van de nieuwe N201 met 
de Legmeerdijk volop in de belang-
stelling. Na ruim anderhalf uur, met 
daarin meerdere schorsingen, wa-
ren de fracties er uit: het hotel komt 
er. Eerlijkheidshalve dient wel aan-
getekend te worden dat de VVD-
fractie een stemverklaring aflegde. 
Gezien het enorme belang van de 
genoemde gebieden wilde de frac-
tie de zaak niet traineren, maar de 
fractie is absoluut tegen een mi-
grantenhotel met de grootte van 
640 bedden, bedoeld voor arbeids-
migranten die in Aalsmeer en om-
geving tijdelijk in de bloemensec-
tor werken. Het ingediende amen-
dement, waarin een maximum van 
350 arbeidsmigranten wordt gesteld 
kreeg geen steun bij de andere frac-
ties. De stemming leverde overigens 
wel een opmerkelijke situatie op. 
De woordvoerder van de AB-fractie 
(René Martijn nam waar voor Dick 
Kuin die, om belangenverstrenge-
ling te voorkomen, elders in het ge-

meentehuis vertoefde) gaf per abuis 
aan dat zijn fractie akkoord was met 
het amendement. Een onderzoekje 
in het reglement leerde dat dit slip-
pertje alsnog hersteld kon worden. 

Verkeersafwikkeling
Wat de PACT-fractie betreft is het 
een goed bestemmingsplan en daar 
kon iedereen zich wel in vinden. Een 
motie van de CDA-fractie werd door 
alle fracties gesteund. Daarin wordt 
een betere verkeersafwikkeling bij 
de toegang naar het hotel aan de 
Legmeerdijk gevraagd als nu is aan-
gegeven. De voorkeur van de raad 
gaat uit naar in- en uitritten aan de 
Japanlaan, waardoor het verkeer 
veilig en soepel de Legmeerdijk op 
kan bij de huidige rotonde. Wethou-
der Ad Verburg gaf aan zich te zul-
len houden aan afspraken uit het 
verleden waarin is afgesproken dat 
er een ontsluiting op de Legmeer-
dijk komt. Daar is de grondprijs me-
de op bepaald en als de inrit vervalt, 
geeft dat waardvermindering en het 
gevolg kan een forse rekening zijn. 
Maar dat wilde niet zeggen dat de 
wethouder zijn uiterste best zou 
gaan doen om in- en uitgaand ver-
keer alleen over de Japanlaan te la-
ten gaan. In een motie van de VVD-
fractie wordt het college opgeroe-

pen in het contract met de hotelex-
ploitant een afspraak op te nemen 
over welke personen er welkom zijn. 

Schrijnende situaties
Dit dienen bij voorkeur in Aalsmeer 
werkzame arbeidsmigranten te zijn 
met zo mogelijk voorrang vanuit 
schrijnende situaties in Aalsmeer. 
Met het opnemen van de verwij-
zing schrijnende situaties wordt ver-
wezen naar de vele illegale of on-
gewenste locaties in de gemeente 
waar ze momenteel huizen. De con-
trole van de veiligheid in genoem-
de locaties voor tijdelijke huisves-
ting is momenteel volop bezig en 
wethouder Gertjan van der Hoe-
ven geeft aan dat er op korte ter-
mijn een groot aantal panden ge-
sloopt zal worden. Bij deze contro-
le bleek de noodzaak van de komst 
van een grootschalig goed uitge-
rust migrantenhotel. De motie wordt 
door wethouder Ulla Eurich als sym-
pathiek bestempeld, maar moei-
lijk uit te voeren zo was het oordeel. 
De uiteindelijke tekst werd na di-
verse schorsingen goed bevonden 
en kreeg de steun van alle fracties. 
Rond klok van 01.20 uur valt het be-
sluit dat er een raadsbrede steun is 
voor het voorstel, met inachtneming 
van het amendement en de motie.

Raad stemt unaniem voor 
komst migrantenhotel!

Ambtelijke samenwerking Aalsmeer en 
Amstelveen naar ondernemingsraden
Aalsmeer - De colleges van B&W 
van Aalsmeer en Amstelveen heb-
ben gezamenlijk hun voornemen 
tot ambtelijke samenwerking aan 
de Ondernemingsraden van bei-
de organisaties voorgelegd. De on-
dernemingsraden zullen hun ad-
vies op 13 december uitbrengen. 
De gemeenteraden van beide ge-
meentes besluiten begin 2012 over 
de samenwerking. Na hun bei-
der goedkeuring is de ambtelij-
ke samenwerking vanaf 1 janu-
ari 2013 een feit. Om te bespa-
ren op uitvoeringskosten en een 
hoger niveau van dienstverlening 
aan burgers en bedrijven te berei-
ken, hebben de colleges van B&W 
van Aalsmeer en Amstelveen eind 
2010 besloten de mogelijkheid tot 
samenwerking te onderzoeken. In-
middels zijn de plannen beschre-
ven en worden deze aan gemeen-
teraden en ondernemingsraden ter 

beoordeling voorgelegd. De Onder-
nemingsraden zullen 13 december 
2011 een advies uitbrengen. Van de 
gemeenteraden wordt (ieder apart) 
begin 2012 een definitieve uit-
spraak verwacht.Over een sociaal 
plan is in Aalsmeer tussen vakbon-
den en werkgever een akkoord be-
reikt, nadat het personeel in meer-
derheid met de plannen instemde. 
Dit akkoord over het sociaal plan is 
op 31 oktober ondertekend. Begin 
december wordt in Amstelveen het 
sociaal plan voor de Amstelveense 
ambtenaren ondertekend. 

Ambtelijke samenvoeging 
Beide gemeenten zullen zelfstandig 
blijven voortbestaan, met een ei-
gen raad en een eigen college van 
B&W. De ambtelijke uitvoering van 
de bestuursbesluiten wordt vanaf 
2013 uitgevoerd door de centrum-
gemeente Amstelveen. Het jaar 

2012 wordt gebruikt als overgangs-
jaar van alle Aalsmeerse ambtena-
ren naar Amstelveen. Delen van het 
Aalsmeerse ambtenarenapparaat 
zullen komend jaar stap-voor-stap 
overgaan. In de voorstellen wordt 
er van uit gegaan dat per januari 
2013 alle Aalsmeerse ambtenaren 
in Amstelveense dienst treden. Al-
le ambtenaren zullen vanaf dat mo-
ment diensten verlenen aan beide 
gemeenten. 

Publieksbalie 
Aalsmeerse burgers zullen in het 
transitiejaar en na de samenvoe-
ging, net als nu het geval is, op het 
gemeentehuis in Aalsmeer terecht-
kunnen bij de publieksbalie voor 
alle dienstverlening, zoals het aan-
vragen en ophalen van paspoorten 
en rijbewijzen, maar ook voor ver-
gunningen en WMO-voorzienin-
gen.

CDA-voorzitter Peetoom 
komt naar regio Aalsmeer 
Aalsmeer - Dinsdagavond 6 de-
cember komt landelijk CDA-voor-
zitter Ruth Peetoom naar de regio 
Aalsmeer. Zij gaat over de partij-
koers in discussie met CDA-leden 
en andere geïnteresseerden. De-
batleider op 6 december is Ciel Ste-
vens, sinds maart dit jaar lid van 
Provinciale Staten van Noord-Hol-
land voor het CDA. Bij de vernieu-
wing van de partijkoers die het CDA 
voorstaat, zijn belangrijke stappen 
gezet. In januari wordt daarover 
weer een landelijk congres gehou-
den. Peetoom zal op 6 december 
met de leden ingaan op de koers 
aan de hand van prikkelende stel-
lingen. Deze stellingen worden toe-
gelicht door leden van de afdelin-
gen. Vanuit Aalsmeer neemt Ko We-
strate die rol op zich. Ook uit de an-
dere afdelingen die bij de organise-
rende regio Amstelland Meerlanden 
horen (Amstelveen, Diemen, Haar-
lemmermeer, Ouder Amstel en Uit-
hoorn), komen woordvoerders aan 
bod. “We willen met onze voorzitter 

Peetoom én vooral met de leden op 
zoek gaan naar de uitgangspunten 
die het kloppende hart van het CDA 
weer sprankelend kunnen maken’’, 
aldus de organisatoren. De debat-
bijeenkomst wordt op dinsdag 6 de-
cember gehouden in Karavanse-
rai bij de Pelgrimskerk, Roerdomp-
straat 17a in Badhoevedorp. De in-
loop is vanaf 19.30 uur, de bijeen-
komst start om 20.00 uur.

CDA-voorzitter Ruth Peetoom komt 
op 6 december naar regio Aalsmeer.

Fracties zijn het eens met bewoners
“Ruim vijftig woningen bij 
Zuiderkerk onhaalbaar!”
Aalsmeer - De behandeling gericht 
op het vaststellen van de Nota van 
Uitgangspunten Zuiderkerk en het 
beschikbaar stellen van een krediet 
voor fase 2 bleek verre van een ge-
lopen koers te zijn voor het college. 
Voorafgaande aan de behandeling 
van het onderwerp voerde de jari-
ge Rob Lutgerhorst het woord na-
mens de belangengroep buurtbe-
woners en hij wees met name op de 
averechtse effecten op de kwaliteit 
van de leefomgeving. Ook noemt 
hij de Zuiderkerk als cultuurhisto-
risch monument en de waardevolle 
bomen die er staan. In zijn ogen is 
het ook nog eens zo, dat het plan in 
strijd is met het vigerende bestem-
mingsplan. De heer Leeuw geeft 
aan dat hij het plan van bebouwing 
van eigenaar Tupla niet vindt passen 
in de Cyclamenstraat en de heer 
Leeuw krijgt een blokkendoos van 
50 bij 20 bij 10 meter pal voor zijn 
deur. Het kleinschalige ‘jaren vijf-
tig karakter’ ontgaat hem dan ook 
ten enen male. Als dit plan doorgaat 
betekent dit een ruime verdubbe-
ling van het autoverkeer en kinde-
ren kunnen niet meer op straat spe-
len, omdat zij negens anders terecht 
kunnen en dat is volgens de inspre-
ker een regelrechte ramp. 

Juiste volgorde hanteren
Het Zuiderkerkgebied is een ge-
bied dat sinds de verkoop in 2008 
van kerk, pastorie en wijkgebouw 
aan het verloederen is en in de no-
ta is een fors aantal elementen ver-
weven uit een plan van eigenaar Tu-
pla voor bebouwing van het per-
ceel. In het plan van Tupla wordt 
gesproken over 53 woningen, gro-
tendeels appartementen voor ou-

deren en starters. Op 5 september 
van dit jaar werd dit plan voorge-
legd aan de buurtbewoners en die 
bleken helemaal niet blij mee te zijn. 
Gevolg was dat een handtekenin-
genactie werd opgestart. In de no-
ta van uitgangspunten staat te le-
zen dat het Tupla-plan geen sta-
tus heeft en datzelfde geldt voor de 
suggestieve plaatjes. De PACT-frac-
tie gaf aan eerst een nota van uit-
gangspunten te willen zien en daar-
na een stedenbouwkundig plan, Dat 
is de juiste volgorde en niet anders-
om, zo klonk het streng. Deze stel-
ling kreeg steun van de AB-frac-
tie. Ruim vijftig woningen noemde 
de PACT-fractie onhaalbaar. De no-
ta was noga lastig te volgen voor de 
lezer naar de mening van de VVD-
fractie. Toch was er ook iets positiefs 
op te merken en dat betrof de aan-
dacht voor senioren, starters en jon-
geren maar moet dat allemaal wel 
op deze plaats, zo was de vraag, De 
CDA-fractie is niet te spreken over 
de procedure. Verder geeft de frac-
tie aan in nieuwbouw voor parkeren 
op eigen terrein te zijn en een aan-
tal van 35 woningen is voldoende. 
De CDA-fractie sloot zich aan bij in-
spreker de heer Leeuw en het toe-
nemende autoverkeer als het Tupla-
plan gerealiseerd wordt. Wethou-
der Gertjan van der Hoeven gaf aan 
dat met het hanteren van het feno-
meen nota van uitgangspunten er 
sprake is van een zoektocht. Verder 
kon hij zich inleven in de verwarring 
waarvan sprake was. Het onder-
werp staat donderdag 8 december 
wederom op de agenda en het ziet 
er naar uit dat, gezien alle opmer-
kingen, een herziene nota van uit-
gangspunten dan het licht ziet. 

Buitenboordmotor 
gestolen
Aalsmeer - Op donderdag 24 no-
vember is tussen half elf en elf uur 
in de avond een buitenboordmo-
tor uit een schuur in de Kanaal-
straat gestolen. De eigenaar had 
zijn bootje uit het water bij de Hel-
ling gehaald en was met de motor 
naar huis gelopen. Hij vermoedt dat 
iemand dit gezien heeft en hem ge-
volgd is. Het betreft een 4 pk motor.

Inbrekers weer weg
Aalsmeer - In de nacht van don-
derdag 24 november is ingebroken 
in een woning in de A.H. Blaauw-
straat. Via de achterzijde hebben de 
dieven het huis betreden. 
Aan de achterdeur is braakschade 
ontdekt. De bewoners waren op het 
moment van de inbraak in de wo-
ning. Een van hen is in de nacht 
naar het toilet op de benedenver-
dieping geweest. Waarschijnlijk zijn 
de inbrekers er toen vandoor ge-
gaan. Zover bekend is niets ont-
vreemd.
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ingezonden
Meer last van houtstook 
dan van Schiphol
Veiligheid gaat boven geluidshin-
der. Vliegtuigen landen en star-
ten tegen de wind in. Een vlieger 
kun je ook niet met de wind mee 
oplaten. Vooral bij sterke wind be-
paalt de windrichting de baankeuze. 
Het stijgend aantal vliegbewegin-
gen wordt opgevangen door banen 
van twee kanten te laten aanvlie-
gen of als startbaan te gebruiken. 
De Zwanenburgbaan kan dan af en 
toe als startbaan in zuidelijke rich-
ting gebruikt worden, bij sterke zui-
denwind. Planologisch is daar jaren 
geleden al rekening mee gehou-
den. Vanwege de geluidscontouren 
rond die Zwanenburgbaan mocht er 
in Kudelstaart niet ten westen van 
de bestaande bebouwing gebouwd 
worden. Wél mochten daar sportvel-
den komen en kon Kudelstaart ver-
der bouwen op het voormalige RK-
DES-terrein. Schiphol is de econo-
mische motor van de regio en de 
Luchtvaart doet er alles aan om stil-
ler en zuiniger te vliegen. Verkeers-
leiders leiden vliegtuigen uit veilig-
heidsoverwegingen soms over be-
woonde gebieden. Voor de leek on-
begrepen en ergerlijk. Persoon-
lijk vind ik een knetterende brom-
mer hinderlijker dan een zwaar be-
laden vrachttoestel. De laatste dient 
de economie, de eerste is overlast 
van een eenling. Maar nu iets an-
ders. Vooral in de wintertijd zijn ve-
len van ons gedwongen ramen te 
sluiten en luchtreinigers binnens-
huis aan te zetten vanwege ernsti-
ge luchtverontreiniging a.g.v. hout-
stook. Rapporten daar over liegen er 
niet om. De gezondheidsschadelijk-
heid van houtrook wordt even hoog 
geschat als die van dieselemissie, 
dit op basis van nu bekend onder-
zoek. Er zitten veel teren (polyclycli-
sche aromatische koolwaterstoffen) 
in houtrook evenals dioxines en fijn-
stof. De laatste jaren neemt het aan-
tal dagen met sterke luchtveront-
reiniging binnen de bebouwde kom 

toe. Door toename van houtstook 
in open haarden, slechte stookge-
woonten ( te nat hout) en inferieu-
re bouwmarktkachels (door ophef-
fen van striktere kwaliteitsnormen 
voor houtkachels in 2004). In Ne-
derland geldt geen enkele norme-
ring of toezicht: iedereen kan sto-
ken zoals hij/zij goeddunkt en ook 
de brandstof wordt niet gecontro-
leerd. In een land als Denemarken is 
er een verplichte jaarlijkse schoor-
steenschoonmaak en inspectie. Al-
leen gecertificeerde kachels mogen 
nog verkocht worden. Houtkache-
lemissie worden in Nederland door 
gemeenten genegeerd, op inciden-
tele uitzonderingen na: het zit niet 
in de berekeningsprogramma’s voor 
fijnstofconcentraties. Niet logisch 
want de uitstoot van primair fijnstof 
is juist voor gemeenten van belang, 
want het komt bovenop het secon-
dair fijn stof dat van elders aange-
voerd wordt. Bovendien is de emis-
sie in de woonbuurten, waardoor 
daar lokaal extra hoge concentra-
ties ontstaan. Zo zien we dat er ge-
klaagd wordt over roetaanslag op 
tuinmeubels en waslijnen en geeft 
men de schuld aan Schiphol. Maat-
gevender zou zijn: hoe vaak stinkt 
het naar kerosine? Voor het gemak 
vergeten we de, vooral in dit jaarge-
tijde, bijna dagelijkse blootstelling 
aan de hier boven beschreven gif-
wolken uit de open haarden en al-
lesbranders die rechtstreeks in ons 
leefmilieu worden gedumpt. Zwar-
te aanslag op tuinmeubilair vindt 
juist nu plaats tijdens dit mistige 
weer waarbij alle verontreinigingen, 
van kachels en het verkeer om ons 
heen, neerslaan. In Japan zou men 
allang met mondkapjes over straat 
lopen. Wij klagen liever over Schip-
hol.
Peter de Vries,
Ampèrestraat 24,
Kudelstaart,
vriesdep@kabelfoon.nl

Woninginbraak
Aalsmeer - In de nacht van woens-
dag 23 op donderdag 24 november 
is ingebroken in een woning aan de 
Stommeerweg. Het huis wordt ver-
bouwd. Een kozijn aan de achterzij-
de is open gebroken. Er zijn braak-
sporen aangetroffen. Voor zover 
bekend zijn geen goederen ont-
vreemd. De inbraak heeft plaatsge-
vonden tussen acht uur in de avond 
en negen uur ‘s ochtends.

Fietscampagne 
Aalsmeer - Volgende week start de 
fietscampagne ‘Ik val op’ waarmee 
gewezen wordt op goede verlichting 
op fietsen. Tegelijkertijd gaat de po-
litie in de ochtend en avond contro-
les uitvoeren. Zorg dus dat de fiets-
verlichting op orde is, het scheelt 
weer euro’s!

Geen verzekering 
en verlopen APK
Aalsmeer - Op vrijdag 25 novem-
ber is rond half tien in de avond op 
de N201 een 39 jarige automobilist 
tot stoppen gemaand. De bestuur-
der viel op vanwege een lekke uit-
laat. Bij verdere controle bleek de 
auto niet verzekerd te zijn en was de 
APK verlopen. De wagen is in be-
slag genomen. Aan het licht kwam 
tevens dat de man uit Rijswijk nog 
14 bekeuringen open had staan met 
een totaalwaarde van 1.800 euro. 
Een vriend heeft het bedrag afgere-
kend. Voor nu heeft de 39 jarige er 
weer vier nieuwe boetes bij.

Aanhoudingen 
na vechtpartij
Aalsmeer - In de nacht van za-
terdag 26 op zondag 27 novem-
ber heeft een vechtpartij plaatsge-
vonden bij een horecagelegenheid 
aan de Zwarteweg. Tijdens een reü-
nie raakten twee ploegen slaags en 
werd de politie gealarmeerd. Toen 
agenten arriveerden, keerden de 
twee groepen zich tegen de politie. 
De ME is opgeroepen om orde op 
zaken te stellen. Er zijn vier perso-
nen aangehouden. Er zijn bekeurin-
gen uitgeschreven voor onder an-
dere belediging en eenvoudige mis-
handeling.

Brainstormavond voor ondernemers over projectplan

KvK: “Er valt meer uit het 
centrum te halen”
Aalsmeer - “Het centrum maakt te 
weinig gebruik van de aanwezige 
charme, heeft een mager, specialis-
tisch winkelaanbod en zet zich on-
voldoende op de kaart. Kortom, er 
valt economisch meer uit het cen-
trum te halen dan er nu uitkomt”, al-
dus de Kamer van Koophandel in 
een eerste aanzet voor realisatie van 
een projectplan om de winkelfunctie 
van het centrum op een hoger plan 
te brengen. De Kamer van Koop-
handel is door de winkeliersvereni-
ging gevraagd te helpen bij de ont-
wikkeling van een toekomstper-
spectief. “De bouwperikelen hebben 
we nu grotendeels achter de rug. 
We hebben jaren met open gebro-
ken wegen, pleinen en nieuwbouw 
te maken gehad, nu is het tijd om 
plannen te maken”, zegt Jan Spar-
naaij van de winkeliersvereniging 
heel beslist. Wout Grift van de Ka-
mer van Koophandel valt hem bij: 
“Het centrum is nu vooral een bood-
schappenstraat waar vooral oudere 
inwoners hun inkomen doen. Maar 
er is veel meer uit te halen. Neem al-
leen maar de Uiterweg met haar ve-
le jachthavens.” Drijvende campings 
noemt hij ze. “En deze mensen moe-

ten ook boodschappen en inkopen 
doen.” Beiden zijn zich er van be-
wust dat Aalsmeer niet de concur-
rentie met grote, omliggende win-
kelcentra aan moet gaan. Dorpse 
sfeer en gezelligheid, zijn belangrijk 
voor Aalsmeer. 

Sfeer en gezelligheid
“Het moet prettiger verblijven wor-
den”, legt Grift uit. “Het moet een 
aantrekkelijke boodschappenstraat 
worden waar mensen langer dan nu 
willen verblijven. Het decor is aan-
wezig.” Uit de enquête onder bezoe-
kers blijkt dat de kwaliteit en ser-
vice, die nu geleverd wordt door de 
ondernemers, gewaardeerd wor-
den. Wel zouden ze een meer geva-
rieerder winkelaanbod willen en een 
aantrekkelijkere winkelomgeving. 
Aan het projectplan werken overi-
gens niet alleen de ondernemers 
mee. Ook projectontwikkelaars in 
het centrum zijn betrokken bij de 
realisatie, evenals de gemeente, die 
toegezegd heeft in te willen spelen 
in de visie. “Alle neuzen 1 kant op, 
is belangrijk. Saamhorigheid loont”, 
denkt Jan Sparnaaij hard op. 
Er zijn verschillende initiatieven en 

plannen die een belangrijke econo-
mische impuls aan het centrum ge-
ven. Veel onderdelen van de verbe-
teropgave (branchering, herinrich-
ting Raadhuisplein en herstructure-
ring Grundelweg) zijn een weg van 
lange adem en zullen pas op langere 
termijn hun vruchten afwerpen. Om 
het geloof in en het enthousiasme 
voor de langere termijn vast te hou-
den, is het van belang om op kor-
te termijn al resultaten te laten zien. 
Dit kan op het vlak van aankleding 
van de openbare ruimte, maar ook 
door bijvoorbeeld (tijdelijke) crea-
tieve invulling van nu leegstaande 
panden. De meer beleving kan meer 
bezoekers genereren en nieuwe on-
dernemers lokken die graag ook 
deel willen uitmaken van het gezelli-
ge winkelgebied in het centrum. Het 
is aan de ondernemers en de pro-
jectontwikkelaars! Zij mogen hun 
stem in deze laten horen tijdens een 
brainstorm-avond die aanstaande 
donderdag 8 december gehouden 
wordt in het gemeentehuis. Onder-
nemers komt allen. “Saamhorigheid 
geeft echt winst”, besluit het tweetal 
ter uitnodiging. 
Door Jacqueline Kristelijn

Visie met wensbeelden
“Masterplan Herenweg 
wel ambitieus plan”
Aalsmeer - De behandeling gericht 
op het vaststellen van het Master-
plan Herenweg in Kudelstaart lever-
de de nodige weerstand op. Het col-
lege wil met het plan bereiken dat 
de Herenweg in de toekomst een 
evenwichtig lint zal zijn met een 
toonaangevend cultuurhistorisch 
accent in het midden. Een dijk met 
mooie doorzichten over de Westein-
derplassen en de polder, maar ook 
een dijk met natuurlijke wandelrou-
tes aan beide zijden. Het college wil 
daartoe meewerken aan particulie-
re initiatieven, onder voorbehoud 
dat de ruimtelijke en recreatieve 
kwaliteiten van de Herenweg mini-
mal worden behoud en waar moge-
lijk worden versterkt. In een eerder 
stadium zijn al bezwaren binnen ge-

komen en ook nu weer was dit het 
geval. Het was voor de VVD-frac-
tie aanleiding een groot aantal vra-
gen te stellen en daar was nog geen 
volledig antwoord op gekomen. De 
AB-fractie wilde opmerkingen van 
de insprekers eerst in de fractie be-
spreken. De CDA-fractie liet ook 
nog niet veel los, maar sprak wel 
over een ambitieus plan voor een 
nogal veranderende Herenweg. En 
de PACT-fractie vroeg zich af waar-
om er nog geen antwoorden op de 
vragen waren gekomen. Wethouder 
Gertjan van der Hoeven noemde het 
masterplan een visie met wensbeel-
den. “Een vergezicht waar we naar 
toe zouden willen werken.” De twee-
de termijn wordt voor donderdag 8 
december op de agenda gezet.

Aalsmeer - De behandeling gericht 
op het vaststellen van de wijzigin-
gen Visiedocument Mijnsheerlyck-
heid en het ophogen van het krediet 
voor fase 3 en 4 en de voorziening 
grondexploitaties verliep zeer voor-
spoedig. In het Beraad van 24 no-
vember waren de fracties stuk voor 
stuk ingenomen met het voorstel. 
Wat de AB-fractie betreft was het 
nieuwbouwplan er plantechnisch 
gezien niet slechter op geworden. 
Ook de VVD-fractie kon er mee in-
stemmen en dit werd nog eens on-
derstreept door de woorden “keu-
rig opgelost en daar staan we ach-
ter.” Wat de CDA-fractie betreft kan 
er zo snel mogelijk gebouwd gaan 
worden. Het geduld van de Ku-
delstaarters die in Mijnsheerlyck-
heid hun oude dag willen doorbren-
gen wordt op de proef gesteld. Ook 
de PACT-fractie drong op snelheid 
aan. Het gebied heeft al lang ge-
noeg verpauperd gelegen. Wethou-
der Ad Verburg gaf aan dat van elk 
van de drie woontorens 70 procent 
verkocht moet zijn voordat er ge-
bouwd gaat worden, maar later op 
de avond werd dit weer herroepen. 
De projectontwikkelaar had op deze 
zelfde avond nog laten weten dat hij 

wil beginnen ondanks het gegeven 
dat een van de drie torens de norm 
nog niet haalt. 

Parkeerproblemen
Een punt van zorg betreft vooral het 
parkeren op de parkeerplaats bij Al-
bert Heijn Daar verwacht de CDA-
fractie grote problemen met name 
als het rondrijden niet meer mo-
gelijk is. Dat valt uit de parkeerte-
kening op te maken. Probeer met 
de winkeliers tot een goede oplos-
sing te komen, zo was de raad aan 
de wethouder, die aangaf blij te zijn 
met de positieve geluiden uit het 
Beraad. Ouderen hebben lang ge-
noeg gewacht. Er waren 32 soci-
ale huurwoningen waarop 400 in-
schrijvingen binnen kwamen en dat 
toont aan dat het noodzakelijk is dat 
er snel gebouwd wordt. Temeer om-
dat er nu meer sociale woningen 
komen. De bouw die daadwerke-
lijk kan starten nadat de gemeente 
de bouwvergunning heeft verleend, 
duurt twee jaar. Het voorstel hoef-
de, gezien alle bijval, niet te wach-
ten tot donderdag 8 december maar 
besluitvorming vond ver na het mid-
dernachtelijk uur plaats. 
Door Jan Peterse

Goedkeuring visiedocument
Raad: Snel starten met 
bouw Mijnsheerlijckheid

Aalsmeer - De behandeling gericht 
op het kennisnemen van het pro-
jectplan Bestemmingsplan Horn-
meer, werd vooraf gegaan door 
een bijdrage van de voorzitter van 
Wijkraad Hornmeer, Irene Kees-
sen. Zij gaf aan dat de wijkraad ge-
schrokken was van de inhoud van 
het projectplan en dat de bezorgd-
heid groot was. Volgens haar is er 
pas helemaal aan het einde van het 
traject ruimte voor participatie van 
buurtbewoners en wijkraad en dat 
betekent eigenlijk dat het plan dan 
al helemaal kant-en-klaar is. Verder 
geeft Irene Keessen aan dat er be-
hoefte is aan betere voorzieningen 
in de wijk en tijdens een onlangs 
gehouden bewonersavond werd dit 
duidelijk naar voren gebracht. Vol-
gens wethouder Gertjan van der 
Hoeven gaat het hier niet om wel 
of geen participatie, het stuk heeft 

slechts een conserverend karakter. 
Er komt niets nieuws in naar voren 
waarover allerlei partijen van alles 
mogen roepen. Zoals het bestem-
mingsplan nu is zo blijft het en bij 
alle nieuwe ontwikkelingen zal, zo-
als gebruikelijk is, uitgebreide par-
ticipatie plaatsvinden. Volgens de 
wethouder is hier sprake van een 
Babylonische spraakverwarring en 
dat wordt door hem betreurd. Door 
de tussenfase van een beleidsvisie 
over te slaan kan het college het 
bestemmingsplan tijdig actueel ma-
ken. Dat is een wettelijke plicht. Een 
aantal huishoudelijke vragen wer-
den door de wethouder verwezen 
naar een later tijdstip. “Die discus-
sie komt wel als zich iets nieuws aan 
dient en zover is het nog niet.” De 
behandeling in tweede termijn vindt 
op donderdag 8 december plaats.
Door Jan Peterse

Vaststellen bestemmingsplan
Spraakverwarring rond 
projectplan Hornmeer

“Verkorting proceduretijd 
lintenbeleid pure winst”
Aalsmeer - In het debat bij de be-
handeling gericht op het vaststel-
len van de nota Ruimtelijke beoor-
deling bouwen in de linten van de 
gemeente, kreeg André Burgers de 
mogelijkheid om in te spreken en hij 
gaf duidelijk aan tegen het bebou-
wen van de gaten in linten te zijn. 
De vier politieke fracties gaven aan 
het jammer te vinden dat het uitslui-
tend gaat over bouwen in de linten 
en niet over de gronden erachter. 
De CDA-fractie wilde over het ge-
bied erachter de visie van het col-
lege horen. De PACT-fractie ging 
nog een stapje verder door te stel-
len dat het ontbreken een gemiste 
kans was. En wat is de meerwaar-
de van de nota? Is wonen achter 
het lint van invloed op wonen in het 
lint, daar is geen rekening mee ge-
houden. Ook bij de AB-fractie viel 
het woord jammer. De VVD-fractie 
wees erop dat linten kenmerkend 
zijn voor Aalsmeer en rommelen 
aan deze linten is in Aalsmeer als 
vloeken in de kerk. Verkorting van 
de procedure was voor het college 

een belangrijke reden een beleid op 
te stellen voor bouwen in de linten 
van de gemeente Aalsmeer. Volgens 
wethouder Gertjan van der Hoe-
ven is de winst in proceduretijd ze-
ker twee maanden op een totaaltijd 
van zes maanden. Verder is er min-
der ambtelijke inzet nodig als het 
lintenbeleid is vastgesteld. Er zijn 
veel bouwaanvragen, maar het ont-
breekt aan heldere beleidsregels en 
er ontstaat nu een transparant be-
leidskader, volgens de wethouder. 
Aan de hand van deze nieuwe, een-
duidige regels kunnen bouwaanvra-
gen volgens Gertjan van der Hoeven 
concreet getoetst worden. In de no-
ta worden twaalf linten genoemd en 
volgens de VVD-fractie hoort ook 
de Kerkweg in het rijtje thuis. Het 
was voor de AB-fractie aanleiding 
het lijstje nog wat te verruimen met 
de Stationsweg en de Stommeer-
weg en de wethouder zegde toe 
hier later nog eens op terug te ko-
men. De behandeling in tweede ter-
mijn volgt op donderdag 8 decem-
ber aanstaande.

Bijdrage voor 
Jeugdsportfonds
Aalsmeer - “Door een bijdrage uit 
het Meerlandenfonds kunnen we 
wederom aan vier kinderen de ver-
zekering geven dat zij in 2012 lid 
kunnen blijven van een sportver-
eniging in deze financieel moeilijke 
tijd”, aldus consulent Jeugdsport-
fonds Aalsmeer, Cees Wijnen. Het 
Jeugdsportfonds Aalsmeer laat dit 
jaar ongeveer negentig kinderen 
bij een sportvereniging sporten en 
is dan ook blij dat vele sponsors en 
de gemeente Aalsmeer dit mogelijk 
maken. Bedrijven, stichtingen, parti-
culieren die ook, net als het Meer-
landenfonds de doelstelling van het 
Jeugdsportfonds willen ondersteu-
nen, kunnen al voor 225 euro per 
jaar vriend van Jeugdsportfonds 
Aalsmeer worden. Het fonds biedt 
die mogelijkheid aan de kinderen 
via een aanvraag van een interme-
diair, bijvoorbeeld leerkrachten van 
scholen, het ROC alsmede mede-
werkers/sters van de GGD, Vita 
Welzijn en Advies, Spirit, Vluchtelin-
genwerk, Jeugdzorg, etc. Bij goed-
keuring wordt de contributie van 
een sportvereniging en de bijbeho-
ren attributen ter waarde tot maxi-
maal 225 euro per kind vergoed. 
Het Jeugdsportfonds Aalsmeer 
is de mediairs dan ook bijzonder 
dankbaar voor hun medewerking 
daar ouders/verzorgers nooit zelf 
een aanvraag kunnen doen. Het 
toegekende bedrag wordt recht-
streeks aan de sportclub overge-
maakt, ouders/verzorgers ontvan-
gen geen gelden. De doelstelling is 
en blijft: Het moet het kind ten goe-
de komen gezien het uitgangspunt: 
Alle kinderen moeten kunnen spor-
ten. Zie voor meer informatie: www.
jeugdsportfonds.nl . 

Werkzaamheden 
in Weteringstraat
Aalsmeer - Afgelopen zomer is 
bij openbare basisschool Samen 
Eén aan de kant van de Wetering-
straat het schoolplein gerenoveerd. 
Nu moet nog de hemelwaterafvoer 
worden aangesloten op de Kerkwe-
teringsloot. Dit kon in verband met 
andere werkzaamheden in het cen-
trum, zoals de reconstructie van de 
Van Cleeffkade en de aanleg van de 
persleiding in de Dorpsstraat, niet 
eerder worden gedaan. Ter hoogte 
van de huisnummers 11 en 13 wordt 
een sleuf gegraven. Het verkeer kan 
tijdens de werkzaamheden wel van 
de Weteringstraat gebruik blijven 
maken, maar omdat de weg tijdelijk 
aan één kant smaller zal zijn, wor-
den verkeersborden die voorrang 
aangeven geplaatst. 
De werkzaamheden starten op 
woensdag 7 december en zullen 
circa twee dagen in beslag nemen.

Inbrekers op 
de vlucht
Aalsmeer - Op maandag 28 no-
vember is rond negen uur in de 
avond ingebroken in een woning 
in de Clusiusstraat. Een bewoner 
van de Zwarteweg zag plots twee 
mannen over de schutting van een 
tuin aan de overzijde klimmen. De 
man heeft geroepen en is achter 
de twee aangegaan, maar zij wis-
ten te vluchten in een auto van het 
merk Opel, vermoedelijk type Corsa, 
groen van kleur. Het gaat om twee 
mannen van ongeveer 20 jaar, blan-
ke huid, vrij klein postuur en bei-
den droegen donkere gewatteerde 
jassen. Via een tuinstoel hadden de 
dieven een bovenlicht aan de ach-
terzijde kunnen openen en wis-
ten het huis in te komen. Het hele 
huis is doorzocht. Ook de bovenver-
dieping, waar de bewoner bij thuis-
komst nog licht zag branden. Omdat 
de inbrekers binnen de voordeur op 
slot hadden gedaan, moest hij via 
de achterdeur naar binnen. De die-
ven zijn er vandoor gegaan met een 
behoorlijke hoeveelheid sieraden. 
Wie meer kan vertellen over de in-
braak wordt verzocht de politie te 
bellen via 0900-8844.

Boormachine uit 
woning weg
Aalsmeer - Tussen dinsdag 22 en 
donderdag 24 november is inge-
broken in een woning in de Azale-
astraat. Het huis wordt gerenoveerd. 
Via een raam aan voorzijde hebben 
de dieven zich toegang verschaft. 
Binnen zijn alle kasten geopend. De 
inbrekers zijn er vandoor gegaan 
met een boormachine van het merk 
Bosch.



pagina 20 Nieuwe Meerbode - 1 december 2011

Kinderen Oosteinderschool 
prikken voor het goede doel
Aalsmeer - Vorige week kleurden 
en prikten alle kinderen van de Oos-
teinderschool een prikpop. De prik-
poppen werden overhandigd aan de 
heer Koster van de C1000. Voor elke 
ingeleverde prikpop doneert C1000 
een tetanusvaccin aan Unicef. De 
kinderen hadden voorafgaand aan 
de actie lessen gekregen over het 
werk van Unicef, met in het bijzon-
der de achtergrond van deze actie. 
Elk jaar sterven 59.000 baby’s in hun 
eerste levensmaand aan de gevol-

gen van tetanus.Voor 130 miljoen 
vrouwen en hun pasgeboren ba-
by’s vormt tetanus nog steeds een 
levensbedreigend risico. Tetanus 
wordt veroorzaakt door een bacte-
rie en komt veel voor in ontwikke-
lingslanden waar vrouwen bevallen 
in onhygiënische omstandigheden. 

Als bedankje voor het kleuren en 
prikken kregen alle kinderen een 
gezonde mandarijn aangeboden 
van de C1000.

Muzikale reis ‘Zeven kikkertjes’
Hoofddorp - In zijn peutervoorstel-
lingen zorgt Jacobus Wieman, die op 
het podium gewoon Koos heet, met 
prachtige, zelfgemaakte poppen, lied-
jes en verhalen voor kostelijk kinder-
vermaak. Er gebeuren vrolijke, klei-
ne wondertjes. In ‘Zeven kikkertjes’ 
stuurt Wieman zeven kleurige kik-
kertjes op een muzikale reis langs de 
huisjes van tien grijze muisjes, twee 
bruine beren, een paar roze varken-
tjes en andere dieren uit kinderlied-
jes. Passen de beren in het muizen-
huis of de kikkers in dat van de var-
kens? En past het muizenhuis in of 

op dat van de beren? Aan het ein-
de ontstaat er een wonderlijk bouw-
werk: de dierentorenflat. De betove-
rende klanken van het zelfgebouwde 
orgeltje nemen de kinderen mee op 
een gezellige, vrolijke, muzikale reis. 
Iedereen mag meezingen. De voor-
stelling ‘Zeven kikkertjes’ is te zien 
op zondag 11 december vanaf 14.00 
uur in Het Oude Raadhuis. De voor-
stelling is geschikt voor kinderen van-
af 3 jaar. Kaarten voor ‘Zeven kikker-
tjes’ zijn verkrijgbaar via de kassa van 
De Meerse, telefoon 023-5563707 of 
via www.demeerse.com. 

Jozefschoolkinderen verrassen 
ouderen in Kloosterhof
Aalsmeer - Op vrijdag 25 november 
hebben de kinderen van de groepen 
6,7 en 8 van de Jozefschool meege-
daan aan actie Zon in de schoor-
steen. De bedoeling van deze actie is 
om de ouderen van Aalsmeer, in dit 
geval van het Kloosterhof, wat ‘licht’ 
te brengen in deze donkere dagen 
rond sinterklaas en kerst. Dit deden 

de leerlingen door middel van sur-
prises, die zij ’s ochtends in elkaar 
hadden geknutseld. Het present-
je dat hierin verstopt zat, hebben de 
leerlingen die ochtend zelf gekocht 
in het centrum van Aalsmeer. Een 
mooie, jaarlijks terugkerende actie, 
die bij veel ouderen een lach op het 
gezicht toverde. 

Zwarte pieten bij Judoschool
Uithoorn – Het afgelopen week-
end stond voor Judoschool Blaauw 
in het teken van zwarte pieten. Vrij-
dagavond 25 en zaterdagochtend 
26 november werden de jonge ju-
doka’s van Judoschool Blaauw tij-
dens de les verrast door een bezoek 
van zes zwarte pieten. De kinderen 
in de leeftijd van 4 tot en met 10 jaar 
hebben aan de zwarte pieten hun 
judokunsten laten zien. De ouders 
moesten van de pieten ook de mat 
op om samen met de kinderen sin-
terklaasliedjes te zingen. Nadat de 

groepsfoto was genomen kregen al-
le kinderen van de zwarte pieten pe-
pernoten. Met een luid afscheidslied 
gingen de zwarte pieten weer weg 
en kwam er een einde aan dit on-
verwachte, maar heel gezellig be-
zoek van de zwarte pieten. 

Voor meer Informatie over jeugdju-
do, vanaf 4 jr., en seniorenjudo kan 
contact opgenomen worden met Ju-
doschool Blaauw via 0297–569865, 
e-mail info@judoschoolblaauw.nl of 
via www.judoschoolblaauw.nl.

Inschrijven nu mogelijk
Techniek Toernooi voor 
basisscholen van start
Aalsmeer - Alle basisscholen in 
Noord-Holland kunnen zich vanaf nu 
aanmelden voor het regionale Tech-
niek Toernooi Noord-Holland 2012. 
Wie er snel bij is, kan op dinsdag 27 
maart meedoen aan de regionale fina-
le bij Hogeschool IPABO in Alkmaar. 
Meedoen aan het Techniek Toernooi 
kost niets. De organisatie draagt in de 
meeste gevallen bovendien bij in de 
reiskosten naar Alkmaar. Inschrijven 
kan op de regionale website Noord-
Holland van www.techniektoernooi.
nl. Het Techniek Toernooi is de groot-
ste techniekwedstrijd voor het basis-
onderwijs van Nederland. In diverse 
provincies worden regionale voorron-
des gehouden voor de landelijke fi-
nale in Arnhem. De Noord-Hollandse 
wedstrijd is zo’n voorronde. Door deel-
name ontdekken leerlingen op jonge 
leeftijd hoe leuk en uitdagend weten-
schap en techniek is. Misschien vin-
den ze het zo leuk dat ze er later in 
willen doorleren. Er is grote behoef-
te aan meer jongeren die kiezen voor 

een loopbaan in de wetenschap en 
techniek. Tijdens het Noord-Hollandse 
Techniek Toernooi draait alles om vier 
spannende techniekuitdagingen. Het 
thema voor 2012 is ‘water’. Alle basis-
scholieren kunnen meedoen, ook de 
allerjongsten; iedere groep op het ei-
gen niveau. Voor leerkrachten en tech-
niekcoördinatoren staan er lesbrieven 
op de website.
 
Prijzen en jurering
Er zijn eerste, tweede en derde prijzen 
voor objectief meetbare prestaties. 
Daarnaast is er bij elke uitdaging een 
creativiteitsprijs. Alle winnaars kun-
nen bovendien gegarandeerd mee-
doen aan de landelijke finale van het 
Techniek Toernooi op donderdag 7 ju-
ni 2012 in Arnhem. Om het op te ne-
men tegen teams van scholen uit heel 
Nederland. De jury in Noord-Holland 
bestaat uit hoogleraren van diverse 
Nederlandse universiteiten, die spe-
ciaal voor deze gelegenheid met toga 
en baret het wedstrijdterrein betreden.

Pyjama zingen op Zevensprong
Rijsenhout - Afgelopen maandag-
avond 28 november hebben alle kinde-
ren van groep 1 tot en met groep 4 van 
obs De Zevensprong hun schoen ge-
zet op school. Om half 7 kwamen alle 
kinderen en juffen in pyjama op school. 
Wat zag dat er gezellig uit! De schoenen 
werden klaargezet, het eten en drinken 
voor het paard van sinterklaas verzorgd 
en daarna kon het zingen beginnen. De 

kinderen hebben uit volle borst allerlei 
sintliedjes gezongen onder begeleiding 
van vader Jos, die op zijn gitaar mee-
speelde. Ook hebben alle groepen nog 
een extra lied op het podium ten geho-
re gebracht. De kinderen en hun ouders 
hebben zichtbaar genoten van dit pyja-
ma-zingen en wat denkt u, hebben de 
kinderen de volgende dag iets in hun 
schoen gehad? Vast en zeker!

Veel animo voor bakfietsenrace
Aalsmeer - In winkelcentrum Nieuw-
Oosteinde is afgelopen zaterdag 26 no-
vember een bakfietsenrace voor kinde-
ren georganiseerd. De animo voor de-
ze leuke activiteit was groot. Af fiet-
send op een bakfiets moesten de jon-
gens en meisjes zo snel mogelijk sin-
terklaaspakjes naar de andere kant van 
het parcours brengen. Natuurlijk moch-
ten ze geen pakjes laten vallen. Er werd 
vol concentratie aan de race deelgeno-
men. Voor de winnaars lagen diploma’s 
klaar. Het geheel werd begeleid door 
twee zwarte pieten, die gelukkig niet 
vergeten waren om strooigoed mee te 
nemen. Voor gezellige en passende mu-
ziek droeg de Zwarte Pietenband zorg. 

Foto: www.kicksfotos.nl. 

Mini-sinterklaas op pad!
Aalsmeer - Sinterklaas heeft het 
druk deze periode. Veel kinderen 
willen graag met hem op de foto, 
een handje schudden, een teke-
ning overhandigen of ‘gewoon’ ver-
tellen wat zij graag in hun schoe-
nen willen. De jeugdige inwoner 
op bijgaande foto weet hoe druk 
de sint het heeft en besloot zelf om 
een handje te gaan helpen. Mijter 
op, cape om, natuurlijk een mooie 
baard en, heel belangrijk, de staf en 
het grote boek mee. 

Op de Aalsmeerderweg trof foto-
graaf en ontwerper Jeroen Timmer 
deze mini-sinterklaas aan. Leuk 
hoor, een plaatsje in de kinderkrant 
waard!

Omnia viert feest van DJ Piet
Aalsmeer - Woensdag 23 november 
gingen de voetjes weer van de vloer tij-
dens het DJ Piet feest van SV Omnia 
2000. De jongste kinderen van de alle 
productgroepen waren uitgenodigd om 
op DJ Piet zijn verjaardagspartijtje te ko-
men. Het was nog even spannend of DJ 
Piet wel op tijd zou komen. Hij was na-
melijk totaal de weg kwijt. Na wat te-
lefonische aanwijzingen van presenta-
trice Mariëlle Buskermolen vond DJ de 
weg weer terug naar het Dorpshuis in 
Kudelstaart en kon het feest beginnen. 
Ook manager Piet was weer van de par-
tij om alles ‘te regelen’, zoals hij dat zelf 
zegt. Maar zoals altijd ging daar juist van 
alles mis. Zo zette hij de ouders op de 
stoelen in plaats van de kinderen en zet-
te hij de stoel van Sinterklaas verkeerd 
om. Na een heleboel liedjes gezongen 
te hebben en wat limonade kwam Sin-

terklaas ook nog even op het feestje van 
DJ Piet. En omdat DJ jarig was had Sin-
terklaas een mooie verrassing voor hem 
meegenomen. DJ Piet is namelijk al ja-
ren lang jaloers op de prachtige ring 
van Sinterklaas en nu kreeg hij er zelf 
een. Wat was DJ blij! Voordat Sinterklaas 
weer verder moest, danste hij nog een 
polonaise mee met de kinderen maar 
toen was het voor Sinterklaas toch echt 
tijd om weer verder te gaan. Natuurlijk 
niet zonder cadeautjes achter te laten 
voor alle kinderen. Net als DJ kregen al-
le kinderen een mooie ring en stickers. 
Nog een laatste dansje met DJ Piet en 
manager Piet, nog even met z’n allen op 
de foto en toen was het feest afgelopen. 
DJ Piet bedankt en tot volgend jaar! SV 
Omnia 2000 bedankt alle vrijwilligers die 
het mogelijk hebben gemaakt dit feest 
te organiseren.

Gezellig op BindingZolder
Kudelstaart - Afgelopen week 
was er weer veel te doen bij de Zol-
der in Kudelstaart. Dinsdag speel-
den de kinderen tijdens de inloop 
een spel dat door stagiaire Nicole 
is uitgewerkt. De kinderen moes-
ten door touwen klimmen zon-
der het touw te raken. Er werd ge-
speeld in twee teams en het doel 
was om met je team zo snel moge-
lijk naar de andere kant te komen, 
Teamwork was hierbij heel belang-
rijk. Er werd nagedacht, overlegd 
en gelachen.Woensdagmiddag om 
14.00 uur kwam een groep jongens 
en meiden naar de Zolder voor het 
maken van een high tea! Er wer-
den hapjes gemaakt, zoals sco-
nes, sandwiches, appelflapjes qui-
che en meer. Het werd een heer-
lijke high tea waar rond 16.00 uur 
heerlijk van werd gesmuld. De tie-
ners hebben keihard gewerkt. Niet 
alleen het maken van de high tea, 
maar ook het netjes en schoon 
achter laten van de keuken. Het 
is ze allemaal gelukt. Vrijdagavond 
werd het grote Sint-cadeautjes-

spel gespeeld. Iedereen had 3 ca-
deautjes voor in totaal 3 euro ge-
kocht. Die werden in het midden 
op tafel gelegd. De Binding zorg-
de voor pepernoten, speculaas en 
drinken. Ronde 1 ging van start. 
De ronde waarin voornamelijk ca-
deautjes uit het midden gepakt en 
uitgepakt mogen worden. In ronde 
twee werd er al langzaam van plek 
gewisseld en cadeautjes geruild. In 
ronde drie ging het er heel wat hef-
tiger aan toe. Er werd geruild, ge-
schreeuwd als iemand zijn favorie-
te cadeautje weer moest afstaan, 
en gegild als iemand een cadeau-
tje mocht pakken dat hij of zij ook 
graag wilde hebben. Hectiek alom. 
Uiteindelijk was ook de derde ron-
de voorbij en werd er onderling nog 
stevig onderhandeld om toch dat 
ene leuke cadeautje te krijgen. Na 
afloop ging iedereen ook gewoon 
weer met drie cadeautjes naar huis. 
Het was een drukke maar geslaag-
de week bij de Zolder! 
Voor meer info kijk op www.debin-
ding.nl.

Jeugdhandbalnieuws
Overtuigende zeges voor 
jongensteams
Aalsmeer - De jongens A1 van FI-
QAS Aalsmeer moesten afgelo-
pen zondagmorgen 27 november 
een uitwedstrijd spelen bij Houten. 
De beginfase was wat stroef, maar 
gaandeweg de eerste helft liepen 
de Aalsmeerse jongens steeds ver-
der uit. De ruststand was dan ook 
al 13-21. En waar ze de eerste helft 
mee waren geëindigd, daar gin-
gen ze in de tweede helft prima 
mee door: het doelpunten-verschil 
en dus de voorsprong werd steeds 
groter. Ook mede door prima kee-
perswerk van Quincy (hij stopte ook 
nog een strafworp). De jongens ein-
digden de wedstrijd echter zonder 
wissels: Nigel kreeg rood (door drie 
keer een 2 minuten-straf) en Daan 
door een klap op zijn toch al geha-
vende neus. Maar met de eindstand 
van 21-38 kon de A1 dik tevreden 
zijn. Op de laatste zondag van no-
vember moesten de jongens van 
de B1 van FIQAS Aalsmeer aantre-
den tegen SDS in Eemnes. De jon-
gens van Aalsmeer lieten een aan-
tal staaltjes fraai handbal laten zien 
waardoor ze de rust in konden met 
een voorsprong van 11–7. Met een 
eindstand van 17–31 was FIQAS 
Aalsmeer de ruime winnaar van dit 
treffen. Het afgelopen weekend de-
den de D-jongens teams van FIQAS 
Aalsmeer het ook prima. In Amster-
dam wist D1 te winnen van Zeeburg. 
Het zou een pittige pot worden, 
want bij rust was de voorsprong pas 
minimaal: 5-4. Maar het waren toch 
de Aalsmeerse D’tjes die uiteinde-

lijk met de punten naar huis gin-
gen: 10-9. Op zondag moest de D3 
een wedstrijd spelen bij Westsite en 
het was opnieuw een meidenteam. 
De ploegen gingen rusten bij een 
2-4 tussenstand. Na de rust maakte 
Matt met een prachtige en het vijf-
de doelpunt. En de jongens hielden 
stand en gingen met een 8-4 over-
winning naar huis. Komende zater-
dag spelen beide jongens D-teams 
thuis: de D1 om 10.00 tegen de ei-
gen D2 van FIQAS Aalsmeer, de D3 
om 10.50 uur tegen Almere.

Meidenteams winnen ook
Zondag 27 november reisden de 
meiden van FIQAS A1 af naar Die-
men om hun poule wedstrijd te spe-
len tegen Zeeburg. FIQAS staat na 
vijf wedstrijden bovenaan terwijl 
Zeeburg op de negende (een na 
laatste) plaats staat. Door de bal 
snel te spelen en goed druk te zet-
ten lukte het ook nog om voor de 
rust een voorsprong op te bouwen: 
6-15. Na rust werd er doorgegaan 
op dezelfde manier. Bal snel spe-
len, druk zetten en vooral kansen 
uit spelen. De eindstand werd 13-
29 en dit bleek meteen de grootste 
uit-overwinning te zijn. 

Ook de meiden B1 wisten afgelo-
pen zondag hun wedstrijd tegen Vi-
do in Purmerend te winnen. Door 
deze overwinning speelden de mei-
den van FIQAS zich in de top 3 van 
de jeugddivisie en dat is een hele 
prestatie als debutant op dit niveau.

Afgelopen zaterdag bracht sinterklaas een bezoek aan Het Boekhuis. Vele 
kinderhandjes heeft de goedheiligman geschud. Foto: www.kicksfotos.nl. 

Demonstratie van spellen
Aalsmeer - Sinds enige tijd ver-
koopt het Boekhuis ook legpuzzels 
en spellen voor volwassenen en kin-
deren. Niet het aanbod dat overal te 
koop is, maar een onderscheidend 

en educatief assortiment. Aanstaan-
de zaterdag 3 december wordt tus-
sen 13.00 en 16.00 uur een spellen-
demonstratie gegeven in Het Boek-
huis in de Zijdstraat. 
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Tafeltennis
Nederlaag Bloemenlust 1 
tegen kampioen US 7
Aalsmeer - Bloemenlust 1 moest 
op vrijdagavond op bezoek bij aan-
staande kampioen US 7 en kwam 
al snel op een 4-0 achterstand na 
nederlagen van Brian van de Heu-
vel, Hervé Pantegnies en Ed Cou-
wenberg en het duo Brian en Hervé 
verloren dubbelspel. Brian wist ver-
volgens het eerste punt vrij makke-
lijk binnen te halen, waarna Ed te-
gen hun beste speler kansloos ten 
onder ging. De volgende twee par-
tijen werden door zowel Hervé als 
Ed na twee games voorsprong als-
nog in vijf games verloren, waarbij 
Ed helaas een 5-1 voorsprong in de 
vijfde game niet kon vasthouden. 
Hierdoor verscheen er een dikke 
7-1 achterstand op het scorebord, 
maar gelukkig wist Brian in de ne-
gende partij het tweede punt bin-
nen te halen, waardoor Bloemenlust 
1 zich definitief in de tweede klas 
handhaaft. Hervé kon het in de laat-
ste partij tegen de beste man van 
US ook niet bolwerken, zodat Bloe-
menlust met een 8-2 nederlaag te-
rug naar Aalsmeer gestuurd werd. 
Voor Bloemenlust 2 wordt het erg 
moeilijk om in de laatste wedstrijd 
degradatie uit de derde klasse te 
ontlopen, ondanks een 6-4 zege 
op naaste concurrent Fusia 2. Voor 
aanvang bedroeg de achterstand 
vijf punten en die is met deze over-
winning teruggebracht naar drie. 
De avond begon weinig bemoe-
digend met een 1-4 achterstand, 
maar vervolgens werden alle res-
terende 5 partijen in het voordeel 
van Bloemenlust beslist. De uitslag 
van hekkensluiter Bloemenlust 3 te-

gen de nummer twee, Amstelveen 
5, een ruime 8-2 nederlaag, doet 
denken dat de Aalsmeerders kans-
loos waren. Dat diverse partijen pas 
in vier en vijf games beslecht wer-
den en met gamestanden van 12-
10 en 13-11, geeft aan dat de wer-
kelijkheid toch iets anders was. On-
danks het behoorlijke spel betekent 
dit 8-2 verlies jammer genoeg het 
laatste en beslissende zetje voor 
degradatie naar de zesde klasse. 
In de thuiswedstrijd van Bloemen-
lust 4 tegen Amsterdam ‘78 11 wa-
ren Horst Krassen en Phippe Mon-
nier de enige Aalsmeerders die een 
partij wisten te winnen. Peter Velle-
man verloor al zijn partijen inclusief 
het dubbelspel samen met Philip-
pe. Philppe was nog wel erg dicht 
bij een tweede zege, maar na een 
voorsprong van 5-1 in de beslissen-
de vijfde game keerde de kansen en 
verloor hij helaas alsnog met 7-11. 
Ondanks deze 2-8 nederlaag heeft 
Bloemenlust 4 zich alvast knap ge-
handhaafd in de vijfde klasse, want 
met nog een wedstrijd te spelen is 
de marge met de laatste plaats ruim 
voldoende met 16 punten. In een 
merkwaardig verlopen duel haal-
de Bloemenlust 5 tegen Deneba 1 
uit Amsterdam zijn eerste overwin-
ning van het seizoen. De 6-4 ze-
ge kwam vooral tot stand door-
dat Deneba met slechts twee spe-
lers kwam opdagen. Ondanks deze 
overwinning is Bloemenlust 5 gede-
gradeerd, want met nog 1 wedstrijd 
te spelen is de achterstand op het 
boven hen staande Sporting SDO 3 
met 12 punten niet meer in te halen.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 3 december
AALSMEER
WV-HEDW 1 -Aalsmeer 1 14.30 u
Swift 3 - Aalsmeer 2 14.30 u
Huizen 2 - Aalsmeer 3 12.00 u
Aalsmeer 5 – AMVJ 6 14.30 u
RKAVIC 5 - Aalsmeer 6 12.30 u
Aalsmeer /RKAVVet.1 – AGB Vet.2 14.30 u

Dames
Ouderkerk DA.2 - Aalsmeer DA.1 12.30 u

R.K.A.V.
Meisjes
RKAV MA.1 – Forza Almere.MA.1 12.30 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
J.A.United A2 – Eemboys A1 12.00 u
J.A.United B2 – Olympia Haarlem B2 12.30 u
Elinkwijk C2 - J.A.United C1 13.15 u
SCW C2 - J.A.United C3 11.00 u
J.A.United C4 – VVC C4 11.00 u

Pupillen
DWV D1 - J.A.United D1 9.30 u
Arsenal 2 - J.A.United D2 9.30 u
Hoofddorp D5 - J.A.United D3 11.30 u
Hoofddorp D7 - J.A.United D4 10.00 u
J.A.United D5 – HBC D5 11.15 u
J.A.United D6 – Velsen D5 11.15 u
Overbos E2 - J.A.United E1 8.45 u
KDO E1 - J.A.United E2 11.15 u
AFC E9 - J.A.United E3 9.00 u
Hillegom E3 - J.A.United E4 9.30 u
J.A.United E5 – Pancratius E9 9.30 u
J.A.United E6 – BSM E4 9.30 u
J.A.United E8 – Hillegom E5 9.30 u
IJburg E10 - J.A.United E9 10.30 u
J.A.United E10 – Concordia E5 11.00 u
Ouderkerk F1 - J.A.United F1 9.00 u
Roda’23 F3 - J.A.United F2 9.00 u
J.A.United F3 – FC.Amsterdam F1 9.00 u
RKDES F3 - J.A.United F5 9.30 u
TABA F6 - J.A.United F6G 9.00 u
J.A.United F7 – Ouderkerk F6 9.00 u
J.A.United F8 – Legm.vogels F11 9.00 u
J.A.United F9 – RKAVIC F4 9.00 u
RKDES F9 - J.A.United F10 11.00 u
DCG F7 - J.A.United F11 9.30 u

Meisjes
TABA MB.2 - J.A.United MB.1 11.00 u
J.A.United MC.1 – Zwanenburg MC.1 12.30 u
J.A.United MC.2 – KDO MC.1 11.00 u
J.A.United MD.1 – SCW MD.1 11.15 u
Kon.HFC ME.1 - J.A.United ME.1 9.45 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES D1 – Hoofddorp D2 13.00 u
RKDES D2 – Hillegom D3 9.30 u
RKDES D3 – Geel Wit D2 11.00 u
Legm.vogels E2 - RKDES E1 11.00 u
Roda’23 E3 - RKDES E2 9.00 u
Roda’23 E8 - RKDES E3 10.15 u
RKDES E4 – AFC E 12 9.30 u
RKDES E5 – RAP E3 11.00 u
NFC/Brommer E 4 - RKDES E6 10.45 u
Ouderkerk E 10 - RKDES E7 11.15 u
RKDES E8 – Ouderkerk E 11 9.30 u
Roda’23 F1 - RKDES F1 9.00 u
RKDES F3 – J.A.United F5 9.30 u
Nw.Sloten F2 - RKDES F4 10.15 u
RKDES F5 – RKDES F6 11.00 u
RKDES F7 – RKAVIC F3 9.30 u

Sp.Martinus F5 - RKDES F8 9.00 u
RKDES F9 – J.A.United F 10 11.00 u

Dames
Muiden DA.1 - RKDES DA.1 14.00 u
RKDES DA.2 – Altius D.A.1 13.00 u

Meisjes
RKDES MB.1 – OSV MB.1 11.00 U
RKDES MC.1 – Roda’23 MC.2 13.00 u
Legm.vogels MD.1 - RKDES MD.1 11.00 u
RKDES ME.1 – Onze Gazellen ME.2 11.00 u

S.C.W.
RKAVIC 1 - SCW 1 14.30 u
SCW 2 – Sp.Martinus 2 12.00 u
SCW 3 – Swift 8 14.00 u
Ouderkerk 6 - SCW 4 14.30 u
Arsenal Vet.1 - SCW Vet.2 14.30 u
Castricum Vet.1 - SCW Vet.3 14.30 u

Junioren
SCW A1 – Laren 99 A1 10.00 u
Hoogland A3 - SCW A2 13.30 u
FC Amsterdam B2 - SCW B1 11.00 u
SCW C1 – DWS C2 11.15 u
SCW C2 – J.A.United C3 11.00 u

Pupillen
F.C.Amsterdam D2 - SCW D1 9.00 u
SCW D2 – Hoofddorp D9 9.00 u
RKAVIC E2 - SCW E1 9.15 u
SCW E2 – Overbos E8 9.00 u
JOS/Watergr.meer E6 - SCW E3 9.00 u
SCW E4 – HSV’69 E2 9.00 u
Concordia F2 - SCW F1 9.00 u
SCW F2 – WV-HEDW F5 9.00 u
Badhoevedorp F1 - SCW F3 9.30 u
Zwanenburg F5 - SCW F4 9.00 u
SCW F5M – AMVJ F3 9.00 u

Dames
DVVA DA 3 - SCW DA.1 10.30 u

Meisjes
Waterwijk MC.2 - SCW MC.1 10.30 u
J.A.United MD.1 - SCW MD.1 11.15 u

Zondag 4 december
R.K.A.V.
Arsenal 1 - RKAV 1 14.30 u
Sloterdijk 2 - RKAV 2 12.30 u
Arsenal 7 - RKAV 3 16.30 u
RKAV 4 – Buitenveldert 7 11.30 u
RKAV 5 – ABNAMRO 2 11.30 u
Ouderkerk 4 - RKAV 6 12.00 u
RKDES 6 - RKAV 7 14.00 u

Dames
Sp.Martinus DA.1 - RKAV DA.1 14.30 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – Sp.Martinus 1 14.00 u
Velsen 2 - RKDES 2 11.00 u
RKDES 3 – KDO 2 14.00 u
RKDES 4 – Waterwijk 3 12.00 u
Sloten/Rivalen 3 - RKDES 5 12.00 u
RKDES 6 – RKAV 7 14.00 u

Junioren
Roda’23 A2 - RKDES A1 12.00 u
RKDES A2 – Hoofddorp A4 12.00 u
RKDES B1 – TABA B1 12.00 u
RKDES C1 – Buitenveldert C2 10.00 u
Monnickendam C2 - RKDES C2 11.00 u
Roda’23 C8 - RKDES C3 10.00 u

Regen en veel wind tijdens 
jaarlijkse Ringvaartloop
Aalsmeer - Op zondag 27 novem-
ber organiseerde AV Aalsmeer de 
jaarlijkse Ringvaartloop, met dit jaar 
een nieuw parcours voor de afstand 
van de 10 Engelse mijl (16,1 kilome-
ter). De lopers hadden te kampen 
met forse wind en regenbuien waar-
door het een zware loop werd. De 
heenweg over de Aalsmeerderweg 
en de Takkade was wind mee, maar 
op de terugweg door het natuurge-
bied van de Schinkelpolder werd 
het steeds zwaarder. De twee snel-
le Marokkaanse lopers Said en Aziz 
Kanfaoui leken hier echter niet veel 
last van te hebben, want zij finishten 
binnen het uur in 58:07. Een derde 
plaats was voor Michael Woerden 
uit Mijdrecht in een tijd van 58:25. 
Bij de dames was het Christine Tan-
guy in een tijd van 1:16 die een 
mooie tijd neerzette en daarmee 
met de eer en het prijzengeld aan 
de haal ging. De tweede dame was 
Selma Smit uit Hoofddorp die op 
1:18 finishte, gevolgd door Miranda 
van der Voort uit Nieuwkoop de der-
de werd. Zij wonnen het prijzengeld, 
cadeaubonnen, bekers en bloemen. 
Op de 5 kilometer, via de Molenvliet, 
was het nog droog, maar hadden de 
81 deelnemers ook last van de har-
de wind. Ondanks dat was Marijke 
Kroon uit Vinkeveen met 22:23 toch 
sneller dan vorig jaar en behaal-
de daarmee de eerste plaats bij de 
dames, gevolgd door Evelien Zand-
vliet uit Haarlem met 24:31 en Marja 
Breedijk uit Uithoorn in een tijd van 
26:14. Bij de heren was Erwin Koop-
stra uit Aalsmeer in een tijd van 
17:12 als eerste over de finish. Een 
snelle tijd op de 5 kilometer, Sjoerd 
Heemskerk uit Uithoorn werd twee-
de en zat maar 30 seconden ach-
ter hem, tot slot kwam Sander Eijs 
uit Nieuwkoop in een tijd van 18:49 
over de finish.

Enthousiast voor kidsrun
Om 11.10 uur startte de Kidsrun van 

één kilometer op de atletiekbaan. Er 
waren 23 jonge lopertjes enthousi-
ast voor deze afstand en er werd al 
na 3:59 afgeklokt voor Naomi Ver-
hoef uit Aalsmeer. Zij mocht de eer-
ste prijs in ontvangst nemen. Kim-
berly Colijn en Marije Wentzel ein-
digden als tweede en derde meisje 
in resp. 4:23 en 4:24. Zij zijn lid van 
atletiekvereniging Aalsmeer en heb-
ben laten zien dat trainen zijn vruch-
ten afwerpt. De meiden gingen met 
een mooie beker, een warme muts 
en een bos bloemen naar huis. Bij 
de jongens was het Geregory ’t 
Hoen uit Rijsenhout die met de eer 
ging strijken, hij kwam na 3:51 over 
de finish, gevolgd door Mark Noor-
dermeer in 3:56 en Milan Biesheu-
vel uit Aalsmeer in een tijd van 3:59. 

Direct uitslagen
Doordat er gebruikt gemaakt werd 
van de elektronische tijdsregistra-
tie, stonden de uitslagen al direct 
na de wedstrijd op de website en 
zijn zowel op www.uitlagen.nl als 
op www.ringvaartloop.nl en via een 
link op www.avaalsmeer.nl terug te 
vinden. Mocht je nu vergeten zijn 
je chip af te doen, dan kun je de-
ze nog inleveren bij de organisatie 
van de Ringvaartloop of sturen naar 
Postbus 342, 1430 AH Aalsmeer. Ie-
dereen die enthousiast geworden is 
kan een keer mee doen bij Atletiek-
vereniging Aalsmeer aan de Sport-
laan 43a. Volwassenen zijn van har-
te welkom op maandag en vrijdag 
van 19.30 tot 20.30 uur en de jeugd 
op dinsdag en donderdag vanaf 
18.30uur. Kijk op de website voor 
meer informatie of stuur een mail 
naar info@avaalsmeer.nl. Dankzij de 
hulp van bijna 50 vrijwilligers is het 
weer een hele geslaagde loop ge-
worden. De atletiekvereniging is blij 
met de medewerking van iedereen 
die het mogelijk gemaakt heeft de-
ze loop te organiseren. Hartelijk be-
dankt allemaal en tot volgend jaar!

De Ringvaartloop startte op de baan van atletiekvereniging Aalsmeer. 
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Zwemcompetitie Oceanus
Cup blijft in Aalsmeer
Aalsmeer - De Stichting Vrienden 
van Oceanus organiseerde ook dit 
jaar weer de Oceanuscup. Meestal 
wordt deze gezwommen in februa-
ri, maar dit keer vanwege een druk-
ke kalender vooruitgeschoven naar 
eind november. Een week voor het 
open NK waren lang niet alle ploe-
gen compleet, ook de twee teams 
van Oceanus niet. Maar de thuis-
ploeg bleek overall toch sterker dan 
de nummer twee en drie, hoofd-
klassers DAW Alkmaar en De Co-
lumbiaan uit Voorhout. 

Dat leverde in ieder geval een leuk 
bedrag op voor de clubkas. Ook 
individueel waren er (geld)prij-
zen te verdienen. En dat was na-
tuurlijk heel leuk voor bijvoorbeeld 
Wessel de Jong (twee keer eerste 
en één keer tweede), Dennis Wee-
ning (twee keer eerste), Michelle 
Meulenbroek (één keer eerste en 
twee keer tweede), Vincent Mool-
huijsen (één keer eerste, één keer 
tweede en twee keer derde), Lian-
ne Bouwmeester en Chantal Gro-
ve (beide één keer eerste en één 
keer tweede), Jeffrey Reijnders en 
Bart Sommeling (één keer tweede 
en één keer derde), Tamara Grove, 
Rick de Mercado en Thomas Verou-
den (één keer tweede). Individueel 
maakte Lianne Bouwmeester in-
druk met 1.26.96 op de 100 school-
slag, waarmee ze weer een NJK li-
miet binnenhaalde, Arjan Bellaart 
verraste met snelle tijden op de 
vlinderslag en rugslag, Eva van der 
Born liet een stijgende lijn zien op 
rug- en schoolslag, Daniëlle Brou-
wer bevestigde haar schoolslag-
talent, Chantal en Tamara Grove, 
Beau van der Jagt, Michelle Meu-
lenbroek, Anouk van Noord, Tess 
Pagano Mirani en Simone Huisman 
noteerden een persoonlijk record 
op de vlinderslag, Wessel de Jong 
liet zien op alle slagen te kunnen 
schitteren, Nina van Mastwijk, Lu-
lu-May Verbeek en Aage Vermee-
ren zwommen twee keer een prima 

persoonlijk record, Rick de Merca-
do benaderde nu ook op de 100 vrij 
de NK limiet, Marit Plat zwom een 
prima 1.05.98 op de vrijeslag, Bart 
Sommeling verbeterde zich op die 
afstand tot 1.01.75, Yves-Maurice 
Vork verloor nipt de strijd met zijn 
zus Fabienne op de vrijeslag, maar 
wel een dik persoonlijk record voor 
hem en Thomas Weening liet zien 
een prima invaller te zijn met dik-
ke persoonlijke records op zowel de 
rugslag als de vrijeslag. Op de rug-
slag waren er nog persoonlijke re-
cords voor Jens van Bakel, Tamara 
Grove, Beau van der Jagt, Michel-
le Meulenbroek en Fabienne Vork. 
Komend weekeind zijn in Eindho-
ven de Open Nederlandse Kam-
pioenschappen, tevens Olympisch 
Kwalificatietoernooi. 

Voor Oceanus komen daar aan de 
start Tamara Grove (vrijeslag en 50 
vlinder), Mirjam de Koning (vrijes-
lag, wisselslag en rugslag), Vincent 
Moolhuijsen (vrijeslag en wissel-
slag) en Bart Sommeling (1500 vrij). 

Lianne Bouwmeester maakte indruk 
met de schoolslag.

Poel’s Eye in het Dorpshuis
Bak BV wint 4tallen toernooi
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag was er een dartstoernooi in het 
Dorpshuis van Kudelstaart. Het was 
dus geen gewone speelavond op de 
vrijdag, maar één van de vijf ander-
soortige toernooien op de zaterdag. 
Dit keer was het viertallen toernooi 
aan de beurt. Het was weer een bij-
zonder toernooi met een totaal an-
dere beleving dan gebruikelijk. Acht 
darters voor een dartsbord, die el-
kaar aanmoedigden, gaf een ande-
re sfeer dan het gebruikelijke één 
tegen één systeem. Ook de wed-
strijd opzet in de poules was totaal 
anders. De wedstrijd werd begon-
nen met het ene halve viertal tegen 
het andere halve team. Oftewel twee 
tegen twee, een koppel wedstrijd. 
Slechts één leg, maar wel vanaf 

701 in plaats vanaf 501. Hierna wa-
ren de overige spelers aan de beurt, 
dus nogmaals één koppel leg 701. 
De derde leg was dan eindelijk het 
hele team samen tegen het andere 
team vanaf 1001. In de winnaarron-
de werd dit best of five, in de ver-
liezerronde best of three. Hier werd 
wel een inschattingsfout gemaakt, 
want dit bleek uiteindelijk iets te 
lang te duren. Toen de dampen dan 
toch waren opgetrokken bleken AF-
CA en Westers Zooitje in de halve fi-
nale van de winnaarronde te zijn ge-
strand. AFCA was als enig team uni-
form gekleed (in Ajax shirts), maar 
dat hielp het team, bestaande uit 
Hubert Jurka, Marco Cornelisse, 
Willem en Davey Monsees, net niet 
in de finale. Ook Westers Zooitje, 

bestaande uit Gilbert van Eijk, Vic-
tor van Schie, Rene Boon en een an-
dere westerling, strandde in de hal-
ve finale. De finale ging uiteinde-
lijk tussen twee dartsteams uit De 
Kwakel. Beide teams hadden echter 
wel (een) gast speler(s). Rick Kruit 
speelde tussen de Bak BV-ers Ky-
lian Broere, Rene Kruit en Bak. Len-
ny Vork en Joris Voorn gingen op 
in het team van The Classics, be-
staande uit Ilona Bak en Peter van 
de Laarse. Uiteindelijk won het team 
van Bak BV de finale. In de verlie-
zerronde ging de finale tussen het 
Dream Team en Op bord vijf. De 
naamstelling van dit team zorgde 
voor enige verwarring op de avond, 
maar uiteindelijk bleek het team, be-
staande uit, Mike Miltenburg, Buur-
man, Piet van Overbruggen en Mi-
chel van Galen, zelf de kluts kwijt te 
zijn en moest zij genoegen nemen 
met de tweede plaats. Het Dream 
Team, bestaande uit Bertus Krijgs-

man, Remco Maarse, Rob Braam en 
Huib Gootjes, werd de uiteindelijke 
winnaar van de verliezerronde. Al 
met al was het weer een geslaagde 
avond. Tussendoor werd ook het Tri-
ple Pot spel gespeeld. Iedereen kon 
voor één euro een lootje kopen met 
kans op deelname. Uit de verkocht 
lootjes werd Willem Monsees geloot 
om drie pijlen te gooien op een trai-
ningsdartsbord. Dit bord had klei-
nere vakjes dan een gewoon darts-
bord. De twintig-zijdige dobbelsteen 
wees Triple 17 aan als het te raken 
getal. Per geraakte Triple was tach-
tig euro te verdienen. Helaas luk-
te het Willem niet. Op de website 
www.poelseye.nl is het filmpje te-
rug zien. De volgende dartsactiviteit 
bij de Poel’s Eye is weer een gewone 
speelavond op vrijdag 9 december 
in het Dorpshuis van Kudelstaart. De 
inschrijving sluit om 19.45 uur, deel-
name kost drie en halve euro en de 
minimum leeftijd is 15 jaar.

Kaartavond bij 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Vrijdag 2 december is 
er weer gewoon kaarten bij buurt-
vereniging Hornmeer in de Roer-
domplaan 3. De zaal van het buurt-
huis gaat open om 19.30 uur, van-
af 20.00 uur worden vervolgens de 
kaarten verdeeld. Iedere liefhebber 
is van harte welkom. Het koppel-
kaarten op 25 november is gewon-
nen door Thijs Fokker en Henk Been 
met 5732 punten, gevolgd door An-
ton van de Polder en Piet van Zuiver-

Klaverjasavond in 
Het Middelpunt

Aalsmeer - Op donderdag 8 de-
cember houdt buurtvereniging Oost 
Einde weer een gezellige klaverjas-
avond voor liefhebbers. Om 19.30 
uur staan koffie en thee klaar in Het 
Middelpunt in de Wilhelminastraat. 
Vanaf 20.00 uur worden de kaarten 
verdeeld. De laatste klaverjasavond 
dit jaar is op 22 december. Een heel 
bijzondere kerstklaverjas met bij-
zondere prijzen staat deze avond op 
het programma. Het klaverjassen op 
24 november is gewonnen door Tiny 
van de Made met 5176 punten, op 
twee mevrouw van Bemmelen met 
5155 punten en op drie Tiny Buwal-
da met 5137 punten. De marsenprijs 
is uitgereikt aan Joost Tameris en de 
poedelprijs mocht Hans Dolk met 
3920 punten mee naar huis nemen.

Klaverjassen bij 
Oude Spoorbaan
Aalsmeer - Op donderdag 8 de-
cember organiseert buurtvereniging 
De Oude Spoorbaan voor liefhebbers 
een klaverjasavond. Vanaf 19.30 uur 
worden de kaarten verdeeld in ge-
bouw ‘t Anker aan de Oosteinderweg 
273a. Het klaverjassen op 24 novem-
ber is gewonnen door Irma Man-
demaker met 7470 punten, gevolgd 
door Gre van Heteren met 7059 en 
Pieta Strooker met 6786 punten.

den met 5513 punten en Miep Bloe-
men en Krijna Verhoef met 5088 pun-
ten. De poedelprijs is uitgereikt aan 
Paul van Aalst en Antoon van Rijn 
met 3467 punten. De beste jokeraar 
deze avond was Loes van de Terp 
met 224 punten. 

Eerste plaats voor Brandon Vijzelaar 
bij handboogschieten Noord-Holland 
Kudelstaart - Zaterdag 26 november 
vond in de accommodatie van Hand-
boogvereniging Target de afsluitende 
wedstrijd plaats van de regiocompe-
titie Noord-Holland. Deze wedstrijd 
zou oorspronkelijk georganiseerd 
worden in Santpoort, maar kon om 
organisatorische problemen op het 
laatste moment niet doorgaan. In al-
lerijl werd verzocht of Target de or-
ganisatie voor haar rekening kon ne-
men. Na snel wat vrijwilligers te heb-
ben opgetrommeld kon er toch ge-
schoten worden door de aanwezige 
jeugdige schutters. De leeftijden vari-
eerden van 12 tot 17 jaar en er waren 
zowel meisjes als jongens. In de klas-
se Cadetten (15 tot 17 jaar) was Bran-
don Vijzelaar (schutter van HBV Tar-
get) de beste met een totaalresultaat 
van 1584 punten over zes wedstrijden. 
Dit betekent een gemiddelde van 8,8 
per schot waar 10 de maximale score 
betekent. Brandon is een talent in de 
handboogsport en schiet zelfs mee in 

het Nederlandse team in zijn klasse. 
Interesse in de handboogsport? Ben 
je minimaal 12 jaar, kom dan gerust 
eens lang bij Handboogvereniging 
Target aan de Wim Kandreef. In maart 
2012 start HBV Target weer met een 
beginnerscursus. Meer info op de si-
te: www.hbvtarget.nl.
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Waterpolocompetitie
Oceanus Heren 1 redt het 
niet tegen De Robben
Aalsmeer - Na de straffe neder-
laag tegen UZSC vorige week wa-
ren de heren van Oceanus erop ge-
brand om tegen De Robben 2 uit 
Hilversum een beter resultaat neer 
te zetten. De Robben heeft een zeer 
gerenommeerd team met een aan-
tal oud-hoofdklasse spelers. Alle-
maal een jaartje ouder geworden, 
maar nog prima in conditie en bo-
vendien zeer geslepen. De Robben 
startte furieus en kwamen snel met 
2-0 voor. Het was Ronald Donker 
die uit een man meer de aansluiting 
wist te maken. De Robben was in 
de eerstvolgende aanval weer suc-
cesvol, maar daarna kreeg Oceanus 
weer een man meer. Via een aan-
gooi vanaf de vleugel scoorde Her-
man van Zijverden met een mooie 
intikker. Helaas wist De Robben hier 
nog twee doelpunten tegenover te 
zetten en werd de eerste periode 
met een 5-2 achterstand afgeslo-
ten. In de tweede periode was het 
krachtsverschil kleiner, al wisten de 
Hilversummers deze toch met 3-2 
te winnen, zodat het na een helft 
8-4 was. In deze periode scoorden 
voor Oceanus Dennis Reijnders met 
een goed gemikt afstandsschot en 
Quintus Spruijt uit een strafworp. 
In de derde periode was te mer-
ken dat de mannen van De Robben 
een jaartje ouder worden en dat ze 
bovendien maar twee wissels had-

den. Oceanus begon steeds beter 
in de wedstrijd te komen en wist de 
meeste kansen om te zetten in een 
doelpunt. Het waren Quintus (2x) 
en Jos Vergeer die de spanning in 
de wedstrijd terug brachten: 7-8. 
De Robben liepen weer een puntje 
uit, maar Ronald maakte zijn twee-
de van de wedstrijd: 8-9. Helaas wist 
De Robben twee seconden voor het 
einde van het partje er toch nog een 
in te prikken. Oceanus ging de laat-
ste periode met veel vertrouwen in, 
maar kon niet meer voor de omme-
keer zorgen. Alleen Jos wist nog een 
keer te scoren en de stand op 9-11 
te brengen, maar verder kwam het 
niet meer. Na de 9-12 was de hoop 
op een goede afloop verdwenen en 
wist De Robben zelfs nog uit te lo-
pen naar een wat geflatteerde 9-15 
overwinning. 
Dames 1 is bezig aan een dijk van 
een seizoen en wist afgelopen zater-
dag De Ham aan de zegekar te bin-
den: 7-4. Ook Heren 2 speelde een 
gedegen wedstrijd en won met 10-4 
van Alliance/ZWV-Nereus. Ten slot-
te is ook Dames 2 bezig aan een op-
merkelijk goed seizoen. Na een hele 
ruime 16-2 overwinning op AZSV-
Spons doen de dames nog volop 
mee voor het kampioenschap. Kijk 
voor alle andere uitslagen, standen 
en overige informatie op www.zsc-
oceanus.nl.

Zaalkorfbal
VZOD in laatste seconde 
langs sterk DOS
Kudelstaart - In tegenstelling tot 
vorige week, toen tegen ZKC’31 
de wedstrijd in het eerste kwart uit 
handen werd gegeven, stond af-
gelopen zaterdag een geconcen-
treerde hoofdmacht van VZOD aan 
de start in de Proosdijhal tegen het 
op de tweede plaats staande DOS. 
VZOD trad aan met routinier Mar-
tijn Vervark voor de afwezige Wou-
ter Vermeulen. Ondanks de druk van 
de verdediging kon niet voorkomen 
worden dat de gasten uit Westbroek 
een 0-1 voorsprong namen. Het ant-
woord van de thuisploeg kwam di-
rect via Josine Verburg die met de 
eerste van haar vijf doelpunten in de-
ze wedstrijd een gelijke stand op het 
scorebord zette. VZOD/vdBoon had 
daarna de kans om op voorsprong te 
komen, maar de terecht toegeken-
de strafworp werd door Willem Mast 
niet benut. Daarna wist DOS de korf 
wel twee maal te treffen en zo was 
de stand na 8 minuten spelen 1-3. 
Na de vakwissel was het wederom 
Josine Verburg die de aansluitings-
treffer binnen schoot. VZOD schuw-
de de persoonlijke duels niet en liet 
zien dat het bereid was de huid duur 
te verkopen. Dit had tot gevolg dat 
de spelers in de ogen van de, ove-
rigens goed leidende, scheidsrech-
ter daarbij soms iets te ver gingen. 
Dit leverde de bezoekers twee straf-
worpen op die feilloos benut werden. 
VZOD had gedurende deze fase van 
de wedstrijd geen geluk met de af-
werking en enkele goede kansen 
werden niet verzilverd. Toch wist de 
thuisploeg de achterstand beperkt te 
houden via een doelpunt van Nils van 
Os en strafte de ervaren Martijn Ver-
vark zijn voorverdedigende tegen-
stander met een mooie omdraaibal 
af. Twintig seconden voor het verstrij-
ken van de eerste helft leek de rust-
stand 7-9 te worden. DOS vergrootte 
de voorsprong via een afstandschot 
naar 3 punten in de laatste seconde 
van de eerste helft. VZOD/vd Boon 
mocht de bal nog midden uit nemen 
maar direct daarna klonk het rustsig-
naal, stand 7-10. Na de rust een ef-
fectiever spelend VZOD. De rebound 
werd beter neergezet onder de korf 
en daardoor duurden de aanvallen 
langer. Een uitgespeelde aanval: Bart 
Verheul kwam vrij door maar de te-
genstander van Nils van Os nam 
over waarna Bart de bal naar de vrij 
onder de korf staande Nils speelde 
die deze kans fraai afrondde. VZOD 
was de tweede helft duidelijk de be-
tere ploeg, en kroop door doelpun-
ten van Willem Mast en Anne Ver-
heul langzaam dichterbij, en kwam 

na 47 minuten voor de eerste keer in 
de tweede helft langszij: 10-10. Aan-
vallend konden de bezoekers geen 
vuist meer maken en vooral het ver-
dedigingsvak van VZOD, met Wil-
lem Mast, Martijn Vervark, Anne Ver-
heul en Anika van Os, verdient een 
compliment omdat zij in staat wa-
ren de tegenstander 18 minuten 
lang het scoren te beletten. De aan-
val had hierdoor de gelegenheid om 
de wedstrijd naar zich toe te trekken 
en deed dit ook via doelpunten van 
Josine Verburg en Dineke Wester-
hof: 12-10. Zo stond VZOD 4 minu-
ten voor het einde van de wedstrijd 
voor het eerst op voorsprong. Direct 
na de vakwissel wist DOS de nog van 
hun voorsprong genietende thuis-
ploeg weer wakker te schudden: 11-
12. Toen DOS, met nog twee minuten 
te spelen, de stand via een afstand-
schot gelijk bracht was niet te voor-
spellen welke ploeg aan het langste 
eind zou trekken deze wedstrijd. De 
eerder genoemde sterke verdediging 
gaf de tegenstander geen kans en 
VZOD ging vol voor de overwinning. 
In de laatste 15 seconden van de ex-
tra tijd, die werd toegekend vanwege 
een blessurebehandeling van Dineke 
Westerhof, werd Nils van Os foutief 
afgestopt door zijn tegenstander. De 
daarop toegekende strafworp werd 
door Bart Verheul koel afgemaakt: 
13-12. Na het laatste fluitsignaal 
was de vreugde aan Kudelstaartse 
kant uiteraard groot. “Gelukkig ma-
ken we mentale groei door, waar-
door we ook aan het einde van de 
wedstrijd de rust konden bewaren”, 
aldus coach Frits Visser. Overige uit-
slagen: VZOD 2-DOS 2 14-17, OVVO 
5-VZOD 3 19-8, VZOD A1-De Vinken 
A1 9-11, VZOD B1-Atlantis B2 14-
2, VZOD C1-ZKV C2 7-2, VZOD D1-
BEP D2 3-4, VZOD D2-EKVA D4 14-
1, Fiducia E2-VZOD E1 3-8, Blauw-
Wit E1-VZOD E2 7-3.

Dineke Westerhof, prima gespeeld!

Finale onderlinge wedstrijden trampolinespringen

Melvin Dokter beste heer, 
Robin van As beste dame!
Aalsmeer - Meer dan 100 leden telt 
de productgroep Trampolinesprin-
gen van SV Omnia 2000 inmiddels. 
Op maandag 21 november was de fi-
nale van de onderlinge wedstrijden. 
Alle trampolinespringers stonden af-
gelopen week in de Proosdijhal pa-
raat omdat de productgroep en de 
leiding het idee hadden geopperd 
om alles op één dag te houden. Dit 
omdat dan ook onze jonge springers 
konden zien waar ze naar toe kun-
nen groeien in de toekomst. Het was 
even een georganiseer maar de re-
sultaten mochten er zijn. Er waren 
verschillende prijzen te verdienen. 
Er zijn prijzen voor de eerste drie in 
iedere leeftijdscategorie, een beker 
voor de beste dame en beste heer 
en dan nog een netheidsbeker. Alle 
wedstrijden van 2011 bij elkaar op-
geteld leverde de beste heer en bes-
te dame op. De titel beste heer is dit 
keer voor Melvin Dokter en Robin 

van As mag zich dit jaar beste da-
me noemen. De netheidsbeker is dit 
jaar gewonnen door Serena Arend-
zen. De resultaten van twee voor-
wedstrijden en de finalewedstrijd 
zijn te vinden op de website. Om de 
organisatie de gelegenheid te geven 
alle diploma’s uit te schrijven en al-
le punten te tellen is er door de lei-
ding een klein demonstratie gege-
ven door verschillende springers om 
een indruk te geven waar trampoli-
nespringen om gaat. Dus verschil-
lende soorten salto’s, barani’s, dub-
bele salto’s en nog ingewikkelde-
re sprongen. Ook oefeningen van 
tien verschillende sprongen, een fun 
synchroon koppel en al een tipje van 
wat het kerstsynchroon toernooi op 
19 december in de Proosdijhal gaat 
laten zien. Nadat de winnaars hun 
beker in ontvangst hebben mogen 
nemen was er voor iedereen ook 
nog een diploma en wat lekkers.

SV Omnia succesvol bij rayonwedstrijden

Goud voor turnster Nilou
Aalsmeer - Op zondag 27 novem-
ber werd door het rayon Amster-
dam de eerste voorwedstrijd ge-
organiseerd in de Turnace Hall of 
Gymnnastics in Amsterdam-Sloten. 
SV Omnia 2000 nam met 21 turn-
sters deel in de vierde, vijfde en zes-
de divisie. In de vierde divisie pupil-
len 1, niveau 9 turnde Noa Sangers 
een goede wedstrijd en eindigde op 
de 5e plaats waarvoor zij een me-
daille kreeg. Bij pupillen 2, niveau 8 
turnden Guoxin Verhoef en Lindsay 
Commandeur. Zij moesten in hun 
vrije oefening op muziek een arabier 
flick-flack uitvoeren. Dit hebben zij 
wel gedaan maar met hulp. Dit levert 
1 minpunt op maar altijd beter dan 
dit onderdeel weg te laten. Guoxin 
en Lindsay eindigden resp. op de 3e 
en 4e plaats. Een mooi resultaat. In 
de vijfde divisie turnden 15 turnsters 
van SV Omnia 2000 waarvan 10 hun 
debuut maakten. In de categorie in-
stap, niveau 11 turnden Isa Verzeil-
berg, Ilonca Jongkind, Noor Tetteroo 
en Anouk Dekkers in een veld van 
27 deelneemster Anouk eindigde op 
de 13e plaats, Noor op de 6e plaats. 
Ilonca en Isa wonnen resp. de bron-
zen en zilveren medaille. Een prach-
tig resultaat. In de categorie pupil-
len 1, niveau 10 turnden Tessa Ne-
derstigt en Shania Bleeker. Zij wer-
den resp. 4e en 9e in een veld van 
30 deelneemsters. Shania ontving 
voor de 4e plaats een medaille. 
Nienke van Dok had helaas tijdens 
de laatste training een blessure op-
gelopen en kon dus niet meedoen. 
In de categorie pupillen 2, niveau 9 
turnden vier turnsters van SV Omnia 
2000: Leonie Helling werd 8e, Nat-
halie Grebe werd 6e, Richelle Dek-
kers werd 4e waarvoor ze een me-
daille ontving, en Jasmin Aileen ein-
digde op de 2e plaats en won dus 
de zilveren medaille. In de catego-
rie jeugd, niveau 8 keuze-oefenstof 
turnden vijf turnsters van SV Omnia: 

Esmée Maarssen eindigde op de 
21e plaats, Lotte van Heteren op de 
20e plaats. Veerle de Jong werd 14e, 
Esther Veenstra 8e en Kim Neder-
stigt won de bronzen medaille. In de 
zesde divisie categorie senioren, ni-
veau 7 drie turnsters van SV Omnia: 
Tanya Karoui werd 6e, Kirsten Kniep 
eindigde op de 5e plaats en Nilou 
Spring in ’t Veld leverde de hoogste 
prestatie van SV Omnia 2000, want 
zij wist met het behalen van de 1e 
plaats de gouden medaille te be-
machtigen. De trainsters Anneke 
Nap, Ilse Vergoossen en Gerda Koc-
kelkorn kunnen terugkijken op een 
zeer geslaagde rayonwedstrijd: Van 
de 21 turnsters behaalden er 9 een 
medaille. 
De turnsters gaan zich nu voorbe-
reiden op hun eerste wedstrijd van 
de onderlinge competitie, die op 
woensdag 14 en donderdag 15 de-
cember gehouden wordt in gymzaal 
De Baccara.

Handbal Eredivisie
Belangrijke punten voor FIQAS
Aalsmeer - De mannen van FI-
QAS Aalsmeer moesten zaterdag 
naar Panningen voor een uitwed-
strijd bij Eurotech/Bevo. Wedstrij-
den tussen beide ploegen zijn al-
tijd erg spannend, zo werd de thuis-
wedstrijd eerder in het seizoen bij-
voorbeeld pas in de slotfase door 
de Aalsmeerders gewonnen: 25-23. 
Deze avond leek het aanvankelijk 
minder spannend te worden, want 
na een nog gelijkopgaand begin: 
2-2, liep FIQAS makkelijk eigen-
lijk vrij gemakkelijk uit naar 4-13. 
Waar bij de tegenstander het tem-
po omlaag ging en veel balverlies 
werd geleden, liep bij de Aalsmeer-
ders echt álles goed. Gaby Birjova-
nu stopte alle ballen en aanvallend 
ging het soepel. Toch kon Bevo in 
de slotfase nog wel iets terugko-
men en zo gingen de ploegen rus-
ten bij een 10-15 tussenstand. Na 
rust ging FIQAS Aalsmeer opnieuw 
uitstekend van start en bouwde de 
voorsprong weer uit naar de eerde-
re marge van negen: 21-12. Daarna 
herpakte Bevo zich, maar leek er in 
eerste instantie nog geen vuiltje aan 
de lucht: 24-16. De Noorlimburgers 

gaven echter nog niet op en vochten 
zich opnieuw sterk terug in de wed-
strijd, terwijl de doelpuntenmachine 
aan Aalsmeerse kant even stokte: 
24-22. Maar FIQAS Aalsmeer her-
stelde zich. Gaby zorgde voor een 
paar fantastische reddingen en dat 
gaf even wat lucht: 28-24 met nog 
vier minuten op de klok. Op dat mo-
ment werd echter een strafworp ge-
stopt door de keeper van Bevo en 
vlak voor tijd werd het zelfs nog 
even 28-27. Remco van Dam maak-
te gelukkig aan alle onzekerheid 
een eind door de 29-27 binnen te 
schieten en de punten veilig te stel-
len voor FIQAS Aalsmeer. Hiermee 
komt de ploeg in de stand gelijk met 
Bevo en Quintus (wel één wedstrijd 
minder gespeeld) en houdt volop 
kans bij de eerste zes te eindigen. 

Komende zaterdag 3 december 
komt Hellas op bezoek in de Bloem-
hof, een ploeg die het de laatste we-
ken steeds beter doet (en bijvoor-
beeld van Quintus en HA R&O won). 
Deze wedstrijd begint om 20.45 uur 
en uiteraard is publiek van harte 
welkom.

Handbal Eerste Divisie
Dames FIQAS Aalsmeer 
pakken de draad weer op
Aalsmeer - De dames van FIQAS 
Aalsmeer hebben, na de verliespar-
tij van een week eerder, zaterdag 
de draad weer opgepakt. “Ze baal-
den toen echt als een stekker”, ver-
telt trainer/coach Zoran Jovanovic, 
“maar zoiets kan nu eenmaal ge-
beuren. De ploeg sukkelde al een 
paar weken met de vorm en ieder-
een wil van de koploper winnen. 
Ik neem de meiden dan ook niets 
kwalijk. Zaterdag was het trouwens 
al net zo met de tegenstander: die 
waren er enorm op gebrand om van 
ons te winnen, de hele zaal zat bom-
vol!” Toch herpakten de Aalsmeerse 
dames zich prima tegen het veel la-
ger geplaatste DSVD. Het begin van 
de wedstrijd liep het misschien nog 
wat stroef, FIQAS Aalsmeer kwam 
wel meteen op voorsprong en be-
hield die ook. Bij rust was het 11-
14, in de tweede helft schakelden de 
Aalsmeerse dames nog een tandje 
bij en gooiden het tempo omhoog. 
Door het eigen snelle spelletje te 
spelen werd er al snel een marge 

van tien doelpunten opgebouwd. 
Daarna werd er iets gas teruggeno-
men en nam FIQAS Aalsmeer meer 
tijd om de aanvallen op te bouwen. 
Het verschil bleef vervolgens tussen 
de zeven en negen treffers schom-
melen. Opbouwspeelsters Teun-
tje Schaefers en Yessica v.d. Kroon 
konden wat rust namen. Anderen, 
als Anieke Aarts en Ingrid Kuiper, 
namen hun plaats in en pakten dat 
prima op. 
Ook hoekspeelster Tessa de Graaf 
speelde een goede wedstrijd en zo 
werd het uiteindelijk 31-23 voor FI-
QAS Aalsmeer dat resp. vier, vijf en 
zes punten voorsprong houdt op de 
achtervolgers V&L, D.O.S. en Fore-
holte (dat dik bij V&L verloor). Ko-
mende zaterdag 3 december komt 
het tweede team van V.O.C. op be-
zoek in de Bloemhof aan de Horn-
weg. De wedstrijd begint om 18.45 
uur en publiek is welkom. Dinsdag 6 
december wacht de dames een be-
kerwedstrijd uit tegen Havas vanaf 
20.00 uur.

Rijsenhout - Na een aantal ja-
ren was eindelijk de landelijke ma-
rathon weer terug op de thuisbaan 
in Haarlem. En hoe! Een knotsgek-
ke avond met spannende wedstrij-
den, razend enthousiast publiek rij-
en dik langs de baan, gezelligheid 
alom en een prima verlopen organi-
satie. De Stichting Schaats Promo-
tie West Nederland met voorzitter 
Peter Baars heeft achter de scher-
men heel veel werk verzet om deze 
avond tot een groot succes te maken 
en is daarin uitstekend geslaagd. De 
KNSB kan met deze succesvolle in-
vulling de komende jaren niet meer 
om Haarlem heen op de marathon-
kalender. Een wedstrijd op de thuis-
baan heeft altijd iets extra’s. Spon-
soren met tenten en genodigden. 
Veel publiek speciaal gekomen voor 
de thuisrijders en dus veel gezellig-
heid en extra aanmoedigingen. Al-
le ingrediënten voor de schaatsers 
van IJsclub De Blauwe Beugel die 
op dit landelijke niveau uitkomen 
om er een extra tandje bij te schake-
len en eens wat te laten zien! Helaas 
nog geen DBB rijders in de Top Divi-
sie, maar dat gaat vast niet heel lang 
meer duren. Daarentegen wel in de 
Eerste Divisie wedstrijd waarin start-
ten Mats Stoltenborg, Stef Zwitser en 
Bart van der Vlugt (uitkomend voor 
schaatsteamhaarlem.nl), Jasper van 
Tol (team Romex Restate) en Michiel 

Maerten (Goesting). Bij de dames 
moest Marleen Elstgeest verstek la-
ten gaan vanwege een blessure. De 
mannen in de Eerste Divisie maak-
ten er een spannende wedstrijd van. 
Een mooie uitslag voor Bart van der 
Vlugt dit keer met een vierde plaats, 
wat tevens goed was voor de titel 
Noord-Hollands kampioen die ook 
dit weekend werd uitgereikt. Mats 
Stoltenborg eindigde in de peloton-
sprint op een achttiende plaats, ter-
wijl Stef Zwitser en Michiel Maerten 
de strijd helaas vroegtijdig moesten 
staken. Jasper van Tol finishte ook 
goed als vijfde van het peloton, maar 
werd helaas gedeclasseerd door een 
niet werkende transponder. 

Wedstrijden jeugd
Lasse Kannegieter en Erik Kramer 
mochten afgelopen weekend mee-
doen aan een gewestelijke wedstrijd 
voor pupillen in Haarlem. Lasse reed 
49.47 en 1.39.99 op de 500 en 1000 
meter. Erik Kramer kwam nog tot 
48.30 op de 500 meter, maar moest 
zijn 1000 meter helaas laten schie-
ten door een lichte blessure. Bij het 
Gewestelijk kampioenschap allround 
afgelopen zaterdag op de baan in 
Hoorn reed Nicky van Leeuwen 
44.38 (500 meter) en 2.12.38 (1500 
meter), goed voor een mooie zeven-
de plaats in het eindklassement. Bij 
de ploegenachtervolging eindigde 
Nicky met haar team op het podium 
op een derde plaats. Menno Kramer 
moest na 39.68 op de 500 meter he-
laas opgeven door een lichte blessu-
re. Een dag later werd het geweste-
lijk kampioenschap Supersprint ge-
reden op de baan in Alkmaar. Nicky 
van Leeuwen is meer de specialist op 
de langere afstanden maar reed uit-
stekende tijden, zelfs een persoonlijk 
record, op deze dubbele 100 en 300 
meter, goed voor een overall acht-
ste klassering. Voor meer informatie 
omtrent (schaats) nieuws, uitslagen, 
verslagen en evenementen heeft IJs-
club De Blauwe Beugel een actieve 
website die te raadplegen is via: ht-
tp://www.ijsclubdeblauwebeugel.nl.

Landelijk marathoncircuit 
terug in Haarlem

Sportvereniging Omnia 2000
Trampolinespringers naar NK
Aalsmeer - De laatste plaatsings-
wedstrijd voor de trampoline springers 
heeft plaatsgevonden op 19 november 
in de Proosdijhal te Kudelstaart. Voor 
sommige teams, en dit geldt voor al-
le verenigingen, was dit de laatste 
wedstrijd om te proberen een plaats-
je te veroveren voor het NK springen 
op 10 december in Ermelo. Nadat alle 
springers zich hadden ingesprongen 
begon de wedstrijd met de E-klasse, 
waarin team E7 met Donnatella, Tanja, 
Dian en Marcella deelnam. Het team 
heeft alle oefeningen uitgesprongen, 
de jury was overtuigd en beloonde het 
team met goud met 207,7 punten. Het 
tweede E-team, E6 met Bonita, Wendy, 
Joyce en Anouk, liet aan de jury zien 
dat zij ook mooie sprongen kan ma-

ken. Met een totaal van 204,9 punten 
werd de derde plaats behaald. Vervol-
gens was het de beurt aan team E5 
met Fleur, Esther en Marlies. Deze da-
mes springen toch wel moeilijke oe-
feningen die zij goed en keurig heb-
ben gesprongen. Met 199,8 punten 
zijn zij vierde geworden. Het laatste 
team, E8 met Sam, Denise, Maxine en 
Teun, heeft hard zijn best gedaan en is 
met 188,3 punten zevende geworden. 
In de D-klasse namen twee teams van 
SV Omnia 2000 deel. 

Het gemengde D4-team met Eliane, 
Don, Matthias en Serena heeft de ju-
ry laten zien dat zij keurig kan sprin-
gen. Het team werd met 212,10 pun-
ten tweede. De D3 met Naomi, Sharo-

na en Sanne v V. heeft ook haar ui-
terste best gedaan. Met 184,9 punten 
heeft de D3 een zesde plaats bereikt. 
In de klasse C teams heeft de C1 van 
SV Omnia 2000 met Marvin, Sabine, 
Bente en Max keurige oefeningen la-
ten. Met 228,9 punten werd de derde 
plaats behaald. Team C2 met Danisha, 
Mila, Sanne S. en Ebbie bereikte to-
taal van 222,3 punten, goed voor een 
zesde plaats. Nu alle drie de plaat-
singswedstrijden plaats hebben ge-
vonden en de uitslagen bekend zijn, 
is ook bekend wie er door mag naar 
de finale. Door zijn de teams E7, D4, 
C1 en C2.
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Wereldgehandicaptendag 
aanstaande zaterdag
Aalsmeer - 3 December is door de 
Verenigde Naties uitgeroepen tot 
Wereldgehandicaptendag. Tijdens 
deze dag gaat alle aandacht uit 
naar gelijke kansen en rechten voor 
mensen met een functiebeperking. 
Het thema dit jaar is inclusie, wat in-
houdt dat mensen met een beper-
king binnen de samenleving geïnte-
greerd worden. Sport is een belang-
rijk middel om dit te bereiken en ook 
een goed voorbeeld waarbij dit ge-
beurt. Dit kan bijvoorbeeld door pro-
jecten als Scool on Wheels, waar-
bij kinderen zonder beperking door 
middel van sport leren hoe het is om 
in een rolstoel te zitten. Maar ook 
mensen met een beperking doen 
veel aan sport. Tijdens het sporten 
wordt er samengewerkt en worden 
vriendschappen gesloten. Iedereen 
kan op zijn of haar eigen niveau op 
topniveau presteren in de sport! Bij 
Sportservice Noord-Holland zijn al-
le verenigingen in de provincie met 
een sportaanbod voor mensen met 
een beperking bekend. Hierbij gaat 
het zowel om reguliere verenigingen 
waarin mensen met een beperking 
geïntegreerd sporten met het regu-
liere team als om speciaal voor de 
doelgroep opgerichte teams of ver-
enigingen. Er zijn verenigingen met 
groepen die op een lagere inten-
siteit sporten en groepen die met 
aangepaste sportmaterialen werken 
zodat iedereen op zijn/haar niveau 
mee kan doen. Maar ook rolstoel-

sportverenigingen die het mogelijk 
maken dat mensen alles uit zich-
zelf en hun rolstoel halen. In deze 
regio kan men in een rolstoel dan-
sen, basketballen, tennissen, fitnes-
sen en wandelen of vanuit de rol-
stoel op een paard stappen, in een 
zitski plaatsnemen of in een zwem-
bad duiken. Voor ieder wat wils! 
Zo kunnen bij de zwemvereniging 
mensen die net hun diploma heb-
ben terecht, maar wordt er vanuit 
dezelfde vereniging ook een Euro-
pees kampioen geleverd. In de re-
gio zit ook de oudste rolstoeldans-
vereniging van Nederland, die vol-
gende maand haar 30-jarig bestaan 
viert. Bij deze vereniging kunnen lo-
pers en rollers van verschillende ni-
veaus terecht om wekelijks samen 
te gaan swingen. Zo zijn er nog vele 
mogelijkheden. Alle informatie over 
deze rolstoelsporten of andere spor-
ten voor mensen met een beperking 
is aanwezig bij Sportservice Noord-
Holland. Wikke van Stam is de re-
giomedewerker in de regio Amstel 
en Meerlanden en kan verwijzen 
naar en informatie geven over één 
van de 120 sportactiviteiten waar 
mensen met een beperking in deze 
regio kunnen sporten en bewegen. 
Zij is te bereiken via 023-5576955 of 
via wvanstam@sportservicenoord-
holland.nl. Voor een uitgebreid over-
zicht met aangepaste sportmoge-
lijkheden kan de website www.aan-
gepastsporten.info bezocht worden. 

Geslaagd 55+ toernooi bij 
tennisvereniging All Out
Aalsmeer - Een pluim voor Rinus 
de Jong, Aad Bakker en iedereen die 
meegeholpen heeft om het 55 plus 
tennistoernooi te doen slagen. Dit 
toernooi heeft plaatsgevonden op za-
terdagavond 19 november bij All Out. 
Er waren 32 enthousiaste deelnemers, 
die in 8 poules van 4 personen wa-
ren ingedeeld. Het was een heerlijke 
tennisavond waar hard om de punten 
werd gestreden. Poule twee is als win-
naar geëindigd en dit team bestond 
uit Jack Poley, Jan Verweij, Gerda Of-
man en Tonnie Vermeulen. De loterij 
die volgde na het tennissen was zeer 
hilarisch en geslaagd. Velen gingen 
met mooie prijzen naar huis. De prij-
zen waren beschikbaar gesteld door 
diverse bedrijven uit Aalsmeer.

Goud, zilver en brons voor 
leden sportschool Wassanim
Aalsmeer - Afgelopen zondag 27 
november was voor de leden van 
sportschool Wassanim een dag om 
niet te vergeten. In een met twaalf 
nationaliteiten bezet internationaal 
toernooi, waaronder ook Team USA 
, werd goud behaald door Lulu Ji-
ang, zilver was er voor Lucas Onclin 
en brons voor de debuterende 7-jari-

ge Floor Sparnaaij . Ook Joep Spar-
naaij was prima bezig. Hij miste net 
het podium, maar heeft net als de 
anderen zwaar respect afgedwon-
gen. Uiteraard is hoofdinstructeur 
Johan van de Nald bijzonder trots 
op zijn leerlingen. Voor informatie en 
foto’s: www.wassanim.nl of bel 06-
51987470.

Tennistoernooi 
in kerstvakantie

Aalsmeer - Van zaterdag 24 decem-
ber tot en met zondag 8 januari wordt 
het jaarlijkse kersttennistoernooi voor 
de jeugd en voor senioren georgani-
seerd. Jongens en meiden tot en met 
16 jaar kunnen zich opgeven. De se-
nioren gaan wedstrijden spelen op 
sterkte drie tot en met acht. Opgeven 
kan via de website toernooiklapper.nl. 
Inschrijven kan tot 16 december. Het 
toernooi wordt gespeeld in Health & 
Sports Club in de Beethovenlaan.

Grote clubactie geslaagd
Aalsmeer - Dit jaar heeft SV Omnia 
2000 opnieuw een geslaagde club-
actie met een hoge opbrengst. Veel 
kinderen zijn op pad geweest om te 
vragen aan mensen of zij loten wil-
den kopen voor de grote clubactie 
en dat is met succes gelukt. Om alle 
gegevens te verwerken in de com-
puter heeft de vereniging hulp ge-
had van acht vrijwilligers die alle 
namen hebben ingevoerd van de lo-
tenkopers. De drie lotenverkopers, 
die de meeste loten hebben ver-

kocht, worden bij deze in het zon-
netje gezet. Serena Arendzen wist 
maar liefst 167 loten te verkopen, 
Pascalle van Galen en Norah van 
Kooij waren goed voor 119 loten en 
Josine Robbe wist 54 loten aan de 
man/vrouw te brengen. 
De dames hebben inmiddels hun 
prijs ontvangen. De trekking van de 
grote clubactie heeft op 24 novem-
ber plaatsgevonden. Iets gewon-
nen? Kijk hiervoor op www.clubac-
tie.nl. 

Schaakcompetitie
Matige start AAS 2 en AAS 3
Aalsmeer - Het tweede en derde 
team van schaakclub AAS zijn de ex-
terne competities matig gestart. Het 
tweede team (uitkomend in de pro-
motieklasse van de Leidse Schaak-
bond) is begonnen met een neder-
laag en een overwinning, terwijl AAS 
3 (een klasse lager) het met slechts 
één gelijkspel uit twee wedstrijden 
moet doen. De nederlaag van AAS 
2 tegen Philidor 2 was verrassend 
te noemen, op veel borden hadden 
de Azen op papier het overwicht, 
helAAS bleek daar tijdens de wed-
strijd niet al teveel van. Henk Noord-
hoek en Simon Groot liepen tegen 
een nederlaag aan, terwijl hier juist 
van een groot ratingoverwicht sprake 
was. De nederlagen van Dave Looij-
er en Paul Karis waren wat norma-
ler. De overwinningen van Ben de 

Leur en Willem Hensbergen konden 
niet voorkomen dat de wedstrijd ver-
loren ging, Bob Feis en Olaf Cliteur 
moesten met remise genoegen ne-
men. De revanche kwam tegen het 
jeugdige (eerste) team van Leider-
dorp, daar werd met 5-3 van gewon-
nen. Henk Noordhoek, Bob Feis, Da-
ve Looijer en Sipco Schimmel had-
den geleerd van de vorige ronde en 
scoorden dit keer het punt, aange-
vuld met remises van Simon Groot 
en Boudewijn Eijsvogel. Ben de Leur 
en Willem Hensbergen moesten het 
dit keer met een nederlaag doen, zo-
dat met zeker kan zeggen dat de rol-
len omgedraaid leken binnen het 
team, ten opzichte van de vorige ron-
de. AAS 3 kon het in de eerste ronde 
niet bolwerken tegen het meer erva-
ren team van Leithen 2. Sipco Schim-

mel was de enige die het volle pond 
binnenhaalde, nederlagen van Paul 
Karis, Nico van Ruiten en John van 
der Hoeven bezegelden het lot van 
het team. Veel remise deze match, 
Henk van Leeuwen, Cheryl Looij-
er, Martin van Zaanen en Henk-Jan 
Ramaker hielden de partijen binnen 
de remise marge. Het eerste match-
punt kwam in de wedstrijd tegen 
Philidor 3. Dirk Goes en Richard Pil-
ler konden deze ronde wel meespe-
len en scoorden ook gelijk belangrij-
ke punten. Henk van Leeuwen was 
de derde die de winst mee kon ne-
men naar huis. Cheryl Looijer en Sip-
co Schimmel haalden met solide spel 
een halfje binnen, waarmee de 4-4 
gewaarborgd was. Paul Karis, Mar-

tin van Zaanen en Tom van der Zee 
konden het totaal niet uitbreiden, zo-
dat dit ook de einduitslag was. Voor 
AAS 2 zal het nu lastig worden om 
mee te gaan draaien voor het kam-
pioenschap, met nog vijf ronden te 
gaan kan het natuurlijk nog wel. 
AAS 3 zal het lastig krijgen in de 
strijd tegen degradatie, de opgaan-
de lijn zit er echter wel in. Schaak-
club AAS schaakt van begin septem-
ber tot eind mei op de vrijdagavond 
in de Doopsgezinde Kerk in de Zijd-
straat 53, tel. 0297-326326. Training 
en les wordt gegeven van 19.00 tot 
20.00 uur, daarna volgt de competitie 
tot 01.00 uur. Voor informatie: 0297-
324459 of 0297-268954. Homepage: 
http://www.aas.leisb.org.




