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250 Oude vergunningaanvragen
voor bouwprojecten afgehandeld
Aalsmeer - De gemeente heeft de
opgelopen maanden achterstanden
in het behandelen van oude bouwvergunningen weggewerkt. Begin
2010 lagen er maar liefst 250 oude
aanvragen van particulieren en bedrijven om te mogen bouwen. De
aanvragen stamden uit de periode 2003 tot en met 2009. Het probleem bij het verwerken van die oude bouwaanvragen was dat er geen
goed kader was waaraan de aanvragen getoetst konden worden. De
bestemmingsplannen waren verouderd waardoor het moeilijk werd om
een bouwaanvraag te beoordelen.
Verantwoordelijk wethouder Gertjan
van der Hoeven: “Toen dit college in
2010 van start is gegaan, was één
van onze prioriteiten het wegwerken van die oude vergunningaanvragen. Ik vind het zeer onwenselijk
dat burgers en ondernemers zo lang
op antwoord van de gemeente moeten wachten. Vanaf 2010 hebben we
daarom gericht menskracht, geld en

tijd gestopt in het wegwerken van
de oude bouwaanvragen. En het is
gelukt. Eind 2012 zijn alle oude vergunningprocedures door de gemeente afgehandeld.” Met de invoering van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) in
2010 zijn de wettelijke eisen aan de
snelheid waarmee vergunningsprocedures moeten worden afgehandeld, sterk aangescherpt. Naast het
wegwerken van de oude vergunningaanvragen heeft de gemeente daarom geïnvesteerd in werkprocessen en protocollen die snelle en adequate dienstverlening mogelijk maken. Van der Hoeven: “Om
te voorkomen dat nieuwe achterstanden kunnen ontstaan, is de gemeente in sommige opzichten zakelijker geworden. Dat betekent dat
we ook wat vaker vergunningaanvragen weigeren of buiten behandeling stellen. Ik snap dat het niet
leuk is voor aanvragers om een negatief antwoord te krijgen, maar het
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Echtpaar Van der Sluis al
65 jaar samen gelukkig
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Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 27
november was het precies 65 jaar
geleden dat Martin van der Sluis
en Anna van der Vaart elkaar het
jawoord gaven in Nieuwveen. Inmiddels woont het bruidspaar alweer 58 jaar in Aalsmeer, sinds een
jaar of twee in het zorgcentrum. De
feestdag begon met een gelukswens van Hare Majesteit de Koningin en in de middag kwam burgemeester Theo van Eijk het briljanten paar feliciteren. Hij arriveerde met een prachtig boeket bloemen namens de gemeente en een

Controleur door
hond gebeten
Kudelstaart - Op woensdag 21 november rond twee uur in de middag is een controleur van het Waterschap gebeten door een herder. De controleur had zich gemeld
bij de bewoners aan de Herenweg.
Omdat geen bezwaar werd gegeven, stapte hij het terrein op. Op dat
moment rende de hond hem tegemoet en beet de controleur in zijn
bovenbeen. De man is naar de dokter gebracht.
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kopie van de originele trouwakte. “Die zie je normaal nooit meer,
verdwijnen in de kluis van het gemeentehuis”, legde de eerste burger
uit. De akte leverde leuke herinneringen op. Uithoornaar Martin van
der Sluis was 28 jaar toen hij trouwde met zijn toen 23-jarige Anna van
der Vaart uit Nieuwveen. De getuigen waren de beide broers van het
paar. Broer Jan van Martin was toen
36 en van beroep timmerman. Anna
werd weggegeven door broer Gerrit van 29 jaar en slager van beroep.
Martin is zijn hele leven kapper ge-

lijkt me nog veel vervelender wanneer burgers lang in onzekerheid
blijven omdat een duidelijk antwoord uitblijft.”
Update bestemmingsplannen
Belangrijke voorwaarde voor het
voortvarend kunnen afhandelen
van vergunningaanvragen is het
up to date maken van de bestemmingsplannen. In 2010 is eveneens
gestart met een grootschalig programma om alle Aalsmeerse bestemmingsplannen te actualiseren.
Wethouder Van der Hoeven, tevens
wethouder RO en handhaving: “We
zijn al een eind op streek en ik verwacht dat in de zomer van 2013 dat
ook helemaal op orde is. Alle bestemmingsplannen zijn dan geactualiseerd. En goede, actuele bestemmingsplannen zijn niet alleen nodig voor het beoordelen van bouwaanvragen, maar ook om te kunnen
handhaven. Daarmee zijn we nu dus
ook gestart.”
weest. Eerst dames- en herenkapper, maar omdat hij het vroege scheren van de heren voor de kerkdienst
op zondag zat werd, besloot hij alleen nog maar dames te kappen. Na
in Nieuwveen en Wilnis gewoond te
hebben, verhuisde het stel, inmiddels met hun twee jongens en een
dochter, naar Aalsmeer waar aan de
Machineweg een kapsalon geopend
werd. Zoon Henk en zus Annie volgden hun vader op in het kappersvak. Henk verruilde na een paar jaar
de schaar voor een baan op Schiphol, Annie is nog steeds kapster. Het
briljanten paar zijn inmiddels de gelukkige grootouders van vijf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Tot voor kort mocht Martin
graag biljarten, maar omdat het om
de tafel lopen te zwaar werd, is hij
overgegaan op klaverjassen. En hij
wil nog wel eens een ‘potje’ sjoelen, Anna zingt heel graag. Eigenlijk heeft het paar een latrelatie, ze
wonen namelijk niet bij elkaar. Hij
woont in een aanleunwoning van
zorgcentrum Aelsmeer en zij in Rozenholm. Ze hebben wel een unieke
relatie, want elke middag wordt Anna naar Martin gebracht en na zo’n
twee uur weer opgehaald en in de
avond stapt hij op zijn scootmobiel
en rijdt binnendoor naar zijn vrouw
voor een gezellig kopje koffie.
Hun grootste wens? Weer samen
wonen en volgens de kinderen gaat
deze wens binnenkort in vervulling.
Hopelijk kunnen Martin (93) en Anna (88) nog vele jaren samen zijn!
Door Jacqueline Kristelijn

Hasselblad camera uit woning weg
Aalsmeer - In de nacht van
woensdag 21 november is ingebroken in een woning aan de Machineweg. Om binnen te komen
hebben de dieven aan de achterzijde van het huis een raam opengebroken. De gehele woning is

doorzocht. Uit de woonkamer is
een Hasselblad camera met toebehoren in een speciale tas van
dit merk gestolen. Ook zijn de inbrekers er vandoor gegaan met
een laptop, een horloge, een i
Phone en diverse sieraden.
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Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.
nl. Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.
ApotHeek
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) Laan van de Helende
Meesters 8 Amstelveen,
tel: 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Apotheek Groen
Nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel:
500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Apotheek Groen kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
tANDArts
In geval van klachten buiten de
praktijkuren raadpleeg de mededelingen op het antwoordapp.
van uw eigen tandarts.
slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en
emotionele ondersteuning aan
slachtoffers en betrokkenen van
misdrijven en verkeersongevallen.
U kunt bij ons terecht op verschil.
spreekuren in de regio, zonder
wachtlijst. Bel voor een afspraak
of voor meer info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

KERKDIENSTEN
Zondag
2 december
Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst met J.M. Abrahamse. Tevens crèche, peuterdienst en
metamorfose.
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart om
10u. Spreker Joost Vervark. Tevens
speciale dienst voor kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u.
met ds. J. Markus en 18.30u. ds. A.
Versluis.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag om 10u.
dienst met ds. Liesbet Geijlvoet.
Collecte voor adventproject. Opvang allerkleinsten en zondagsschool.
Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag diensten om 10u. en
18.30u. met ds. J. van Popering.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag dienst om 10u. met ds. E.J.
Westerman. Organist: W. Spaargaren.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag 10u. dienst met ds.
C.G. Graafland. Organist: J. Piet.
Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag samenkomst met dovenvertolking en vertaling in Engels.
Aparte bijeenkomst voor kinderen.
Om 10u. samenkomst met spreker
.
Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag diensten
om 10u. en 16.30u., ds. K. Muller.
RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Zaterdag in Kloosterhof om 17u. woord
communieviering, N. Kuiper. Zondag om 10.30u. in kerk Eucharistieviering met L. Seeboldt mmv klein
koor. Zondag om 14u. Poolse dienst
met Christoff.

DiereNArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer,
tel: 326734. Voor spoedgevallen
buiten de openingstijden,
tel. 560627. www.dierenartsenpraktijkuithoorn-aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudestaart, tel:
324643; Nokweg 12 Leimuiden,
tel: 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel: 346721,
www.ranzijndierenarts.nl
olGA
overleg lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen,
tel: 020-3453429,
www.olga-amstelland.nl

Adventsproject Doopsgezinde
Gemeente voor SMALL
Aalsmeer - Het doel waar de komende adventstijd in de Doopsgezinde Gemeente voor zal worden
gecollecteerd is ver van hier, namelijk in Nepal in Azië. Nepal ligt ingeklemd tussen India en Tibet en is
vooral bekend om het Himalayagebergte. Maar Nepal kent ook problemen: er zijn veel vluchtelingen uit
Tibet, er heerst een burgeroorlog en
er is grote armoede, vooral op het
platteland waar bijna de helft van de
kinderen ondervoed is. In Kathmandu, de hoofdstad van Nepal, staat
het Kanti Kinderziekenhuis, het enige kinderziekenhuis in Nepal, met
250 bedden. Er is een oncologieafdeling met 10-14 bedden. Acute
Lymfatische Leukemie (ALL) is de
meest voorkomende vorm van kanker bij kinderen en dat is in Nepal
niet anders. Wat wel anders is, is dat
de meeste mensen in Nepal de behandeling van deze ziekte voor hun
kind niet kunnen betalen. Een groep
coassistenten die in het Kanti Kinderziekenhuis stage hebben gelo-

pen, hebben daartoe een stichting
opgericht: SMALL, Stichting Medicine for ALL. De stichting zorgt ervoor dat de behandeling van kinderen met ALL in Nepal betaald wordt
als de ouders daartoe niet in staat
zijn. Sommige ouders betalen een
gedeelte zelf. De totale behandeling, vaak een combinatie van chemotherapie en bestraling, duurt tussen de 24 en 36 maanden en kost
in Nepal 350 dollar, wat daar een
gigantisch bedrag is (ter vergelijking: het gemiddelde jaarinkomen
van het hoofd van een gezin in Nepal bedraagt 240 dollar, op het platteland zelfs 110 dollar).
De mogelijkheid van een behandeling geeft de kinderen, die anders bijna zeker zouden overlijden,
een kans op genezing van meer dan
75%. Er zal vier keer gecollecteerd
worden, op de vier adventszondagen, te beginnen op 2 december.
Voor meer info via de websites medicineforall.nl of dgaalsmeer.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

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst, ds. Jac. van
Veen. Tevens 10u. tienerdienst.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag 10u. dienst, adventszondag.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag
10.30u. viering mmv koor.
Begra Bijbelstudie
Maandag 3 december in Heliomare, Zwarteweg 98 om 20u. met drs.
Bert Piet.
Evangeliesatiekring
Bijbelstudie in gebouw Seringenhorst, Parklaan 26a. Dinsdag 4 december ‘Bergen in de Bijbel’ met
P.A. Slagter uit Wijk bij Duurstede.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen
voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u.
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel
99.0 en ether 105.9.

Discussiemiddag
over reanimeren
Aalsmeer - Afgelopen woensdag kwam Jan Dreschler, directeur van Zorgcentrum Aelsmeer,
in buurthuis Hornmeer voor de
leden van de ANBO en de PCOB
een lezing houden over het thema reanimeren. Een zeer boeiend verhaal, hetgeen elke dag
voor kan komen. De oorzaken
van een hartstilstand werden belicht. Maar als het gebeurt wat
dan? Snel 112 bellen of is er een
andere wens? Vragen over het
levenseinde zijn zeer persoonlijk.
Er over praten is niet gemakkelijk.
Toch is het van groot belang om
tijdig na te denken over de confronterende vraag wat je wel en
niet zou willen rond het sterven.
Een zeer levendige discussie ontstond, waarbij ook broeder Ruud
van Bodegraven van de ambulancedienst en twee vrijwilligers
van het AED-team uit Aalsmeer
de aanwezigen van goede informatie konden voorzien. Geïnteresseerd? Op 24 januari houdt
de PCOB in het Zorgcentrum ook
een middag over dit onderwerp.

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

Vermist.
- Anne Frankstraat: Grijs-zwarte cyperse poes met wit befje en witte
sokjes voor en achter. Zij heeft een chip en heet Whoopie.
- Rijsenhout, Aalsmeerderweg: Twee poezen. Zwart-witte poes van 3
jaar en een cyperse kater.
- Kudelstaartseweg: Egaal lichtbruin hangoor konijn. Babbel. 7 maanden oud.
- Kerkweg: Zwarte poes met een paar witte haartjes op borst en buik.
Ze heet Emmy.
- Omgeving Julianalaan: Rode kater met witte vlekken en witte voetjes.
Heeft een zwart bandje om waaraan een naamkokertjes is bevestigd.
Heet Kwibus.
Gevonden:
- Linnaeuslaan: Cyperse poes met wit
befje, twee witte achterpoten, een teen
van voorpoot wit, vrij groot.
- Oosteinderweg: Middel grote poes.
Kop en staart cypers maar verder wit.
Goed tehuis gezocht
Lieve sociale zwart-witte kitten.

Zondag weer Tuinen in Japan
- Vanavond, donderdag 29
inloop 65+ Aalsmeer
november, komt Bert Vermeijden, be-

klAcHteN
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555.
Milieuklachten, tel: 023-5310200.
VerloskuNDiGeN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel: 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

Is uw huisdier
zoek?

Wethouder Ad Verburg, Rob Geleijn van FIQAS, Theodore van Houten en Jan
van Veen van het project ‘De oorlog in jouw dorp’.

Cheque Ondernemersprijs voor
project ‘De oorlog in jouw dorp’
Aalsmeer - Rob Geleijn heeft een
cheque van 1000 euro aan het project ‘De oorlog in jouw dorp’ gegeven.
Hij is directeur en eigenaar van FIQAS
Software BV. Dit bedrijf heeft onlangs
in de categorie MKB Groot de prijs
van beste Onderneming 2012 gekregen. Rob Geleijn: “Dit mooie project
van Theodore van Houten sprak me
meteen aan. Kinderen laten leren van
de geschiedenis is belangrijk. Daar
zitten ook zaken bij als betrokkenheid
en verdraagzaamheid. Ook in deze tijd
nog belangrijke thema’s. Ik wil dan
ook graag het bedrag dat ik schenk
met nog eens 1000 euro ophogen
vanuit FIQAS.’ Wethouder Rik Rolleman van Onderwijs: “Namens het college wil de gemeente ook een bedrag
van 2500 euro bijdragen aan dit leerzame project waar alle Aalsmeerse
scholen aan mee gaan werken.” Theodore van Houten: “Ik ben trots en zeer
dankbaar dat Rob Geleijn van FIQAS
en gemeente Aalsmeer deze mooie
bedragen in ons project willen steken.
‘De oorlog in jouw dorp’ is een lespakket – een uitvoerig schoolboek - dat
de geschiedenis van de hele Tweede Wereldoorlog beknopt vertelt aan
11- en 12-jarigen aan de hand van
de historische gebeurtenissen in hun
eigen woonplaats: Aalsmeer in crisis en oorlogstijd. Het project is bestemd voor groep 8 van alle basisscholen in Aalsmeer. Een aantal oudere Aalsmeerders, waaronder enkele veteranen uit het onderwijs, gaat in
het kader van het project in de klassen vertellen over hun jeugd in de
oorlogsjaren. Zij waren destijds zo
oud als de leerlingen van groep 8 nu.”
Basis van het project het schoolboek
voor 11- en 12-jarigen, hoofdzakelijk

gebaseerd op Theodore van Houtens
geschiedschrijving van Tweede Wereldoorlog in Aalsmeer, ‘Een vrij ernstig geval’. De schrijver verzorgt zelf
de redactie van de basisschooleditie,
met als ‘meelezer’ het Kudelstaartse
schoolhoofd Jan van Veen, nestor van
de Aalsmeerse basisschoolleerkrachten. Jan van Veen: “Ik dacht zelf meteen dit project moeten we doen. Toen
de presentatie van het project aan
scholen pas vijf minuten bezig was,
wilden ze gelijk al meedoen en ze wilden ook in deze tijden van bezuiniging
toch een bijdrage aan dit project geven. Zo enthousiast waren ze.”
Voor het omvangrijke en leerzame
project moeten nog meer sponsors
gevonden worden. Meer informatie
kan opgevraagd worden bij initiator
Theodore van Houten via 0297-344749
of theodore@kabelfoon.nl.

Sjoelcompetitie
in De Reede
Rijsenhout - Uitslagen sjoelclub
Rijsenhout, speelavond op donderdag 22 november. Eerste in de
Hoofdklasse: Dirkjan Baardse 2012
punten, op twee Jan Joore 1836
punten. Klasse A: Eerste Nel Lagerburg 1772 punten, op twee Hans
Schijf 1661 punten, Klasse B: Eerste Char Kuite 1627 punten, op twee
Alie van Tol 1623 punten. Klasse C:
Eerste Elisa Arendse 1532 punten,
op twee Edwin Eikeleboom 1465
punten. De volgende sjoelavond is
donderdag 6 december.

15.699,70 Voor Diabetes Fonds
Aalsmeer - Bijna 200 vrijwilligers
gingen van 28 oktober tot en met
3 november in Aalsmeer en Kudelstaart op pad voor het Diabetes
Fonds. In Aalsmeer is met de collectebus 10.339,30 opgehaald en
in Kudelstaart 3.468,65. En Rijsenhout heeft een grote groep vrijwilligers 1.891,75 opgehaald. “Bedankt,
Aalsmeer, Kudelstaart en Rijsenhout! Wij zijn erg blij met de bijdrage van de collectanten, de gevers en
iedereen die zich heeft ingezet”, zegt
Hanneke Dessing, directeur van het
Diabetes Fonds. “Met dit geld betalen we nieuw onderzoek naar diabetes en geven we uitleg over de ziekte.” Ongeveer 1 miljoen Nederlanders hebben diabetes. Iedereen kan
het krijgen, en iedere dag komen er
in ons land 200 mensen met diabetes bij. Veel mensen denken dat diabetes wel meevalt, maar helaas kan
het ernstig zijn. Diabetes leidt ook
vaak tot andere ziekten of klachten. Zoals hart- en vaatziekten, dementie en problemen met ogen, nieren en voeten. Het Diabetes Fonds

houdt elk jaar een collecte. Het opgehaalde geld gaat naar onderzoek
om diabetes beter te behandelen of
te voorkomen. Niemand aan de deur
gehad? U kunt alsnog geld overmaken op giro 5766 t.n.v. het Diabetes
Fonds in Amersfoort. Voor meer informatie: bel 033 – 462 20 55 of kijk
op www.diabetesfonds.nl.

Aalsmeer - Veel mensen hebben inmiddels de weg naar de inloop op
zondagmiddag gevonden. Als iets in
een behoefte lijkt te voorzien, is het
de Inloop. Iedere keer zijn er nieuwe
gezichten. Een verrassende ontwikkeling. Aanstaande zondagmiddag 2
december is er in tegenstelling tot de
andere keren de eerste zondag van de
maand inloop. Bent u 65+ en vindt u
de zondagmiddag ook zo lang duren?
Dan bent u van harte welkom tijdens
de inloop van 15.00 uur tot 16.30 uur
in de kerk van de Doopsgezinde Gemeente in de Zijdstraat 55. De middagen hebben een open karakter. Er
wordt begonnen met een verhaal over
levenswijsheid, aansluitend wordt geluisterd naar klassieke muziek, drinken de bezoekers koffie en thee en
zijn vrijwilligers ‘in’ voor een goed gesprek of een spel, bijvoorbeeld rummicub, triominos, sjoelen, jeu de boules en keessen. De vrijwillige bijdrage
is 2 euro. Voor vragen: Ellen van Houten, ouderenpastor: 06-14144344.

M. Koornstra
bij Baan7
Aalsmeerderbrug – Zondag 2 december wordt weer een Baan7 jongerendienst gehouden in de Levend Evangelie Gemeente. Spreker
is Martin Koornsta, die betrokken is
bij stichting Royal Mission. Koornstra spreekt met humor en heeft
een krachtige boodschap voor de
jeugd. Vanaf 19.00 uur zijn jongeren
van harte welkom aan de Kruisweg
55. Baan7 wordt elke eerste zondag
van de maand gehouden. Honderden
jongeren van 13 tot 20 jaar komen bij
elkaar om God te aanbidden en te
luisteren naar een goede boodschap.
Tijdens de dienst kan genoten worden van een goede band en sprekers
die de taal van de jongeren spreken.
Na afloop is er altijd een knallende
after-party. Meer informatie is te vinden op www.leg.nl of www.baan7.nl.

Ontmoeting
in Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 5 december
is er van 9.30 tot 11.30 uur weer gelegenheid voor inloop en ontmoeting onder het genot van koffie en
thee bij de Oost-Inn in de Mikado
aan de Catharina Amalialaan. Iedereen is van harte welkom. Inlichtingen: 325636, 345413 of kijk op
www.oosterkerk.info.

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 5 december houdt de SOW gemeente haar
maandelijkse koffie-inloop in gebouw
De Spil aan de Spilstraat, zijstraat Bilderdammerweg. De aanvang is 10.00 uur en
de toegang is gratis. Koffie en thee staan
klaar en er zijn mogelijkheden om een
kaartje te schrijven voor zieke mensen of
om een gesprek van mens tot mens te
hebben. Iedereen is welkom.

kend van het fotograferen van tuinen,
naar de aula van het MBO Wellantcollege in de Linnaeuslaan 2 om te vertellen over een herfstreis door Japan.
Niet alleen heel mooie tuinen passeren de revue, er wordt ook stilgestaan
bij het dagelijkse leven in dat land en
cultuur en architectuur komen aan
bod. Van Van Osaka tot Kyoto worden
tuinen in herfstkleur bezocht. De lezing bij Groei en Bloei start om 20.00
uur en zowel leden als geïnteresseerden in Japan zijn welkom.

COLOFON
sinds 1888
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officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Di en do. van 8.30-14.00 uur: op afspraak.
wijkinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website
van de wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
afspraken Burgemeester en wethouDers
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 11 december 2012 en 13
januari 2013.
gemeente-info op weBsite
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
serVicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl
serVicepunt Beheer en uitVoering
proVincie noorD-hollanD
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

op woensdag 5 december 2012 (sinterklaas) is
het gemeentehuis - en derhalve ook de balies om 16.00 uur gesloten. er is op die dag ook geen
avondopenstelling van de afdeling Dienstverlening.
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 dienstverlening. Op grond van artikel 7: 1 Algemene wet bestuursrecht kan
een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om
de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in
rekening gebracht.

collectevergunning
Op grond van artikel 5: 13 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor
het houden een kledinginzamelingsactie aan:
St. KOVAMO
1e kwartaal
Humana
2e kwartaal
Nederlandse Rode Kruis
3e kwartaal
St. Cibo-Cizira Botan
4e kwartaal
Datum verzending vergunning 28 november 2012
evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend aan:
- Krul draaiorgels, voor het maken van muziek met een draaiorgel op de openbare weg in deze gemeente
- W.U.N. Hegi, voor het maken van muziek met een draaiorgel op de openbare weg in deze gemeente.
Datum verzending vergunningen 28 november 2012
tijdelijke verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen voor de hieronder genoemde actie uit
te voeren met betrekking tot weggebruik:
- het tijdelijk stremmen van het Robend tussen de Albrechtstraat en de Edisonstraat op 7 december 2012 tussen
09.00-11.30 uur.
Datum verzending vergunning: 22 november 2012
wet algemene Bepalingen omgeVingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 56, het bouwen van een schuur/bedrijfsgebouw;
- Kudelstaartseweg 119, het kappen van bomen;
- Middenweg, het kappen van bomen en het aanleggen van
een dam/duiker;
- Ringvaart-Aalsmeerderdijk 542 en 542A, het vergroten van
een botenloods;
- Stevinhof, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Uiterweg 158, het kappen van bomen;
- Uiterweg 220, het aanbrengen van een natuurvriendelijke
oever en het kappen van bomen;
- Van Cleeffkade 15, het brandveilig in gebruik nemen van
een kinderdagverblijf met buitenschoolse opvang;
- Verschuerenplein, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Willem-Alexanderstraat 33, het kappen van een boom.
VerleenDe omgeVingsVergunningen,
reguliere proceDure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij
de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie
9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8: 30 en 14: 00 uur. U kunt een afspraak maken voor
een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.
Op grond van artikel 7: 1 Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Edisonstraat 147 (voor), het kappen van een es;
- Kamerlingh Onnesweg 124 (naast),
het kappen van diverse bomen;
- Kamperfoeliestraat 66 (naast),
het kappen van vier esdoorns;
- Margrietstraat 23B, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Oosteinderweg 51, het kappen van een kastanje;
- Perronzijde 6 (naast), het kappen van een es;
- Wetenschapspad, het kappen van een berk.
- Spinradhof 30, het plaatsen van een dakkapel;
- Verschuerenplein, het aanleggen van kabels en leidingen.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 29 november 2012.
kennisgeVing ontwerp Beschikking, wet
algemene Bepalingen omgeVingsrecht,
omgeVingsVergunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het
slopen en nieuw bouwen van een winkelruimte en een appartement aan de Zijdstraat 22 te aalsmeer.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 30 november 2012 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer.
Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk
en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar
voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij
burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar
voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening via tel. (0297) 387698.

kennisgeVing ontwerp Beschikking, wet
algemene Bepalingen omgeVingsrecht,
omgeVingsVergunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te
verlenen voor het uitbreiden van een jachthaven aan de
uiterweg 161 te aalsmeer.
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 8 november
2012 besloten om het plan positief te benaderen. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en het raadsbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 30 november
2012 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te
Aalsmeer, balie 9.

Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze beschermd dorpsgezicht’.
ter inZage legging ontwerp Bestemmingsplan
‘stommeer’

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf
vrijdag 30 november 2012 tot en met 11 januari 2013 het ontwerpbestemmingsplan ‘Stommeer’ met bijbehorende stukken
voor een ieder ter inzage ligt.
plangebied
Het gebied van de herziening van de vigerende bestemmingsplannen in de Stommeer wordt begrensd door:
- in het noorden: de Stommeerkade;
- in het oosten: de Geijlwijckerweg
Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk
(voormalig fietspad Stommeerkade);
en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar
- in het zuiden: de Zwarteweg;
voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij
- in het westen: de Stommeerweg.
burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden
Uitgezonderd van de herziening zijn het tracé van de Burinzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar
gemeester Kasteleinweg en de vier projectgebieden van het
voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling vergunMasterplan ‘Tuinen van Aalsmeer’: Polderzoom, Noordvork,
ningen, handhaving en dienstverlening via tel. (0297) 387698.
Spoorlaan en Zwarteweg.
aanleiding
wet geluiDhinDer
De thans vigerende bestemmingsplannen ‘Stommeer-Noord
1964’, ‘Stommeer-Zuid 1964’, ‘Stommeer-Vuurdoornstraat
Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 1995’, ‘Baccarastraat’, ‘Baanvak Achter de Wilgen’, ‘Stommeergedurende 6 weken na de dag van verzending, tijdens de ope- kade-West’ en ‘Bedrijventerreinen Stommeer en Hornmeer’ daningstijden ter inzage op het gemeentehuis bij de afdeling teren allen van vóór 2003. Op grond van de Wet ruimtelijke
dienstverlening, balie 9. Als u tevens een mondelinge toe- ordening is een herziening van deze bestemmingsplannen gelichting wenst, dient u eerst een afspraak te maken met een boden vóór 1 juli 2013.
medewerker van de afdeling vergunningen. Afspraken kunnen
worden gemaakt op dinsdagen en donderdagen tussen 8.30 Doelstelling
en 14.00 uur. Een afspraak maken kan via tel. 0297-387 575. De herziening beoogt de geldende planologische juridische
Een ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes regeling in overeenstemming te brengen met de wettelijke
weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij verplichtingen voorvloeiend uit de Wet ruimtelijke ordening.
Als onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de Integrale
het betreffende bestuursorgaan.
Nota Actualisering Bestemmingsplannen, is de planherziening
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend in hoofdzaak conserverend van aard. De planherziening zal
dat op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder is derhalve op korte termijn niet tot een wezenlijk andere inrichverzocht om vaststelling van hogere waarden vanwege:
ting van het plangebied leiden.
- het vervangen van een dubbel woonhuis op het perceel
procedure
Pontweg 24-24a.
Het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Stommeer’ ligt met
de bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor een ieder
welstanDscommissie
ter inzage van 30 november 2012 t/m 11 januari 2013. Het
ontwerp van het bestemmingsplan is in te zien bij de centrale
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie balie op het gemeentehuis, Drie Kolommenplein 1, Aalsmeer.
ligt ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en De openingstijden van de centrale balie zijn: maandag tot en
dienstverlening, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag en met vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop) en van 14.00donderdag tussen 8: 30 en 14: 00 uur. U kunt een afspraak ma- 17.00 uur (op afspraak). Op woensdag is de centrale balie
ken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker open van 8.30 uur tot 20.00 uur. Voor het overige is het plan
van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen in te zien op afspraak. Vanaf 1 januari 2010 geldt het digitale
en vergunningen, tel. 0297-387575. Op de agenda staan de bestemmingsplan als het rechtsgeldige bestemmingsplan. U
binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit kunt het digitale bestemmingsplan ‘Stommeer’ vanaf 30 nobouwen, van de afgelopen 2 weken.
vember 2012 bekijken op: www.ruimtelijkeplannen.nl onder
planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.BPSTOMMEER-OW01. De
pdf-versie van het plan kunt u vanaf 30 november 2012 inzien
VooraankonDiging geDeeltelijke herZiening
via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (te vinden via
Bestemmingsplan ‘aalsmeer Dorp’
de knop “bestemmingsplannen” in het keuzemenu rechts op
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer geven er overeen- het beeldscherm onder “ga direct naar”).
komstig artikel 1.3.1 lid 1 van het Besluit ruimtelijke ordening
Gedurende deze inzagetermijn wordt een ieder in de gelegenheid
kennis van dat zij een gedeeltelijke herziening van het begesteld om een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren
stemmingsplan ‘Aalsmeer Dorp’ voorbereiden.
te brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Burgerhet plangebied
meester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder
Het plangebied van de gedeeltelijke herziening heeft een bevermelding van ‘zienswijze bestemmingsplan Stommeer’. Degene
perkte omvang en omvat uitsluitend de gronden waarop in de
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die
bestaande situatie de nieuwbouwvleugel zich bevindt van het
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor
huidige gemeentehuis aan het Drie Kolommenplein.
contact opnemen met dhr. R. Luijendijk, afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling via tel. (0297) 387532.
Doelstelling
Als gevolg van de ambtelijke fusie met de uitvoeringsorganisatie van Amstelveen per 1 januari 2013, zal de nieuwbouw
ter inZage Bij De afDeling DienstVerlening,
van het gemeentehuis leeg komen te staan. De gedeeltelijke
Balie 5 ( week 48)
planherziening beoogt de transformatie van het gebouw tot
een gezondheidscentrum voor geïntegreerde eerste- en twee- t/m 29-11 Standplaats- en ventbeleid;
delijnszorg inclusief apotheek planologisch-juridisch moge- t/m 29-11 APV- Evenementenvergunning: Circus op de Dreef
lijk te maken. De functie van gezondheidscentrum past niet
van 19 en 20 oktober 2013 van 13.30-18.00 uur;
binnen de maatschappelijke bestemming in het vigerende t/m 30-11 Kennisgeving ontheffing op grond van art. 8.4
bestemmingsplan. Deze kent een limitatieve opsomming van
lid 2 Bouwbesluit 2012;
toegestane functies, waarin de functie van gezondheidscen- t/m 05-12 Ontheffing Winkeltijdenwet verleend voor de
trum niet is opgenomen, zodat ten behoeve van het voorgeopenstelling op zon- en feestdagen voor de pestane gebruik voor gezondheidscentrum een wijziging van de
riode van 1 december 2012 tot 1 december 2015
bestemming noodzakelijk is.
aan Albert Heijn en C1000;
t/m 05-12 Gewijzigde standplaatsvergunning voor de verinzage
koop van gegrilde kip op vrijdag en zaterdag op
Met inachtneming van voornoemd artikel 1.3.1, lid 2 Bro
het Poldermeesterplein;
wordt vermeld dat er op dit moment nog geen gelegenheid is
om over dit voornemen zienswijzen naar voren te brengen, en t/m 06-12 Concept- Wijzigingsverordening Werk en Inkomen Aalsmeer 2012 vastgesteld;
dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid is gesteld om over het genoemde voornemen advies uit te brengen. t/m 07-12 Gemeentelijke monumenten;
t/m 07-12 APV Evenementenvergunning: het houden van de
procedure
première van James Bond, Skyfall, op 31 oktober
Naar verwachting zal het ontwerp van het nieuwe bestemvan 00.07-04.00 uur, in de Crown Business Stumingsplan in januari 2013 ter inzage worden gelegd met de
dio’s aan de Van Cleeffkade 15;
mogelijkheid voor een ieder om een zienswijze in te dienen. t/m 13-12 Kennisgeving Ex Artikel 6.24 Wet Ruimtelijke OrDit ontwerpbestemmingsplan krijgt de titel “Gezondheidscendening van een Anterieure overeenkomst over
trum Drie Kolommenplein”. De kennisgeving van de terinzagrondexploitatie;
gelegging van het ontwerpbestemmingsplan zal worden ge- t/m 14-12 Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Schinpubliceerd in De Nieuwe Meerbode en op de gemeentelijke
kelpolder’;
internetsite.
t/m 21-12 afsluiten van het fietspad van de Aalsmeerderweg ter hoogte van de N201-tunnel (Waterwolftunnel) van 12 november t/m 2 december 2012;
BeschermDe DorpsgeZichten
t/m 28-12 Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht A-Z-HZ_WABO-20120295;
Het college van burgemeester en wethouders maakt, ingevolge
de Erfgoedverordening 2010 en de Inspraak- en Participatie- t/m 28-12 APV vergunning: de verkoop van oliebollen, op
29 en 31 december 2012 op hoek Pontweg/Oosverordening, bekend dat zij in haar vergadering van 27 novemteinderweg;
ber 2012 heeft voorgenomen om de volgende gebieden aan te
wijzen als “Gemeentelijk beschermd dorpsgezicht” t.w.:
2013
1. De Dorpskern;
t/m 02-01 het tijdelijk stremmen van het Robend tussen de
2. De Ontginningsbasis;
Albrechtstraat en de Edisonstraat op 7 december
3. De Wilgenlaan (Stommeer);
2012 tussen 09.00–11.30 uur;
4. Berkenlaan, Jac. P. Thijsselaan en Kastanjelaan
t/m 10-01 APV Evenementenvergunning: Krul draaiorgels,
(Stommeer);
voor het maken van muziek met een draaiorgel
5. Bovenland-Benedenland (Mr. Jac. Takkade).
op de openbare weg in deze gemeente; W.U.N.
Hegi, voor het maken van muziek met een draaiHet voornemen tot aanwijzing met het advies van de gemeenorgel op de openbare weg in deze gemeente;
telijke monumentencommissie en de Waardestellingen van
deze gebieden ligt vanaf 30 november 2012 gedurende zes t/m 11-01 Ter inzage legging Ontwerp bestemmingsplan
‘Stommeer’;
weken ter inzage. Gedurende de periode van terinzagelegging
wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om een zienswijze t/m 13-01 Beschermde dorpsgezichten;
naar voren te brengen. Schriftelijke reacties worden gericht t/m 30-04 Regeling op de ambtelijke commissie voor de bezwaarschriften Aalsmeer.
aan Burgermeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
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Volgende week het dak er af!

AGENDA

De Wëreldbänd en revue
Snip & Snap in Crown
Aalsmeer - De Wëreldbänd dendert op donderdag 6 december vanaf 20.00 uur over het podium van het
Crown Theater. De muziek en humor van deze acrobatische band is
verrassend en aanstekelijk. Met de
show ‘Playground’ zet de Wëreldbänd nog meer instrumenten, nog
meer muzikale vondsten en nog
meer sketches op het spel. Deze
show draait, schommelt, verbaast,
ontroert, laat schrikken en klinkt als
een klokje. Kisten vol muziekinstrumenten, stuiterballen en trampolines komen te voorschijn. De band
bestaat uit Willem van Baarsen, Rogier Bosman, Ro Krauss, Sanne van
Delft en Jon Bittman. De regie is in
handen van Titus Giel Groenestege. Hij vat de show kort samen: “De
Wëreldbänd is goed muziektheater
op het verkeerde been.” Via sprintprijzen is de toegang 18,50 euro, reguliere prijs is 22,50 euro per persoon.
Verhalen en liedjes van toen
De volgende dag, vrijdag 7 december, presenteert het Crown Theater ‘Snip&Snap - Ja, dit is Revue!’.
Een leuke muziektheatervoorstelling over de revuekomieken Snip en
Snap en de acteurs erachter, Willy
Walden en Piet Muyselaar. Zij stonden als de dames Snip en Snap
veertig jaar lang elk seizoen in de
Nederlandse theaters. Een avondje
revue, dat was meedromen met komische optredens, muziek, dans én
veren. Piet overleed in 1978 en daarna zette Willy nooit meer een voet
in het theater. In deze voorstelling
staat de band die ze samen hadden
centraal, waarin verleden en heden

geraffineerd in elkaar overlopen.
Willy slijt zijn dagen in het verzorgingstehuis alwaar hij de geest van
Piet op bezoek krijgt en het blijkt dat
de twee nog iets met elkaar uit moeten vechten. In hun strijd nemen ze
het publiek mee naar de verhalen en
liedjes van toen. De voorstelling begint om 20.00 uur. Via sprintprijzen
is de toegang 18,50 euro, reguliere
prijs is 22,50 euro per persoon.
Zadelpijn: Het verwende nest
Volgende week in het Crown Theater: Woensdag 12 december Zadelpijn 2: het verwende nest. Deze woensdagavond gaat het dak
van het Crown Theater er gegarandeerd af! Nadat de Zadelpijn-vriendinnen eerst zichzelf hebben verbouwd, gaan ze aan de slag met de
verbouwing van het grachtenpand
dat ze hebben gekocht. Een perfecte basis voor gesteggel onderling en
veel hilarische en ontroerende momenten samen. Echtgenoten, exen
en minnaars gaan daarbij flink over
de tong. Zadelpijn 2: Het verwende nest is een voorstelling met alles erop en eraan: een cast om van
te smullen, een lach, een traan en
lekkere meezingliedjes. En uiteraard
stappen de dames ook nog even op
de fiets! Cast: Hymke de Vries, Margo Dames, Carolina Mout, Debby Petter, Esther Roord, Lieneke le
Roux, Has Drijver e.a. Regie: Bruun
Kuijt. Via sprintprijzen is de toegang
26,50 euro, reguliere prijs is 32,50
euro per persoon. Verkoop kaarten
via: www.crowntheateraalsmeer.nl
of telefonisch via 0900-1353. Kaarten kunnen ook aan de zaal gekocht
worden vanaf 19.00 uur.

De Wëreldbänd komt 6 december naar Crown Aalsmeer. Foto: Rob Becker.

Optreden Lemon Curry en
partynight in de Praam
Aalsmeer - In café de Praam in de
Zijdstraat begint vanavond, donderdag 29 november, het weekend
met een live optreden van deels
Aalsmeerse band Lemon Curry. Het
zevental brengt bekende covers uit
de jaren tachtig tot nu. Lemon Curry
wil elk feest tot een echt feest maken en het publiek, van jong tot oud,
het plezier laten beleven dat zij zelf
in het muziek maken heeft.
De band bestaat uit de zangeressen Mandy en Marjo, drummer Tom,
bassist Marcel, toetsenist Paul en de
gitaristen Martijn en Nick. Rond de
klok van 21.00 uur gaat het geluidssysteem aan. Het zevental hoopt vele bezoekers te mogen begroeten.
Vrijdagavond staat in de Praam in

Rietveld live in De Walrus
Aalsmeerderbrug - Aanstaande zaterdagavond 1 december verzorgt de Rietveldband een optreden
in café De Walrus aan de Aalsmeerderdijk. De mix van onder andere
Irish folk, country and western, rock
and roll, pop en Texmex bepaalt de
zonnige en opzwepende sound die
de Rietveldband vol enthousiasme
brengt. Zang, fiddle, banjo en accordeon leggen, aangevuld met drums,
akoestische gitaar en basgitaar, de
basis voor een niet alledaags geluid.
De mannen van Rietveld weten een
kroeg of feesttent al snel in beweging te krijgen met hun aanstekelijk gespeelde muziek. Het repertoire bestaat grotendeels uit - veel-

Naar de film in
Crown Cinema
KCA presenteert: Thijs Kemperink

Zaterdag cabaret ‘Achteraf
Bekeken’ in café Bacchus
Aalsmeer - KCA presenteert cabaret van Thijs Kemperink aanstaande zaterdag 1 december in cultureel cafe Bacchus. Hoe voelt iemand
zich die 28 jaar woonachtig is tussen
de koeien, kalfjes, schapen en kippen en de rust slechts verstoord ziet
door een sporadisch overvliegende straaljager? Vraag het aan Thijs
Kemperink en hij zal het antwoord
proberen te geven. Een antwoord
dat verpakt wordt in een cabaretprogramma met de veelzeggende
titel ‘Achteraf Bekeken’, waarin Thijs
verhaalt over zijn eerste verre reizen
naar wereldsteden als Almelo, Hengelo en Enschede en een familievakantie naar Noord-Frankrijk. Dezelfde Thijs die zich ontwikkeld als
drummer en in zijn dromen de internationale podia bestormt met zijn

grote held Brian Setzer. In het echte leven speelt hij jarenlang met het
rockabilly-trio The Drapes in rokerige kroegen op het Twentse platteland en ontwikkelt zich middels
aankondigingen voor deze band als
stand-upper. Thijs Kemperink ontdekt Nederland en Nederland ontdekt Thijs. Kan hij de verleidingen
van de grote stad weerstaan of prefereert hij de lucht van verse gier?
Met een licht Twents accent neemt
de charismatische komediant de
bezoekers mee op zijn hilarische
reis door Nederland. De voorstelling zaterdag in Bacchus begint om
21.00 uur, zaal open vanaf 20.30 uur.
De entree bedraagt 10 euro. Kaarten zijn te reserveren via www.cultureelcafebacchus.nl of 0297-342657
(na 18.00 uur).

het teken van de pramenrace. Tijdens de SPIE-bedankavond kunnen
ideeën gelanceerd worden voor de
tocht der tochten volgend jaar september. Om 22.00 uur start vervolgens een gezellige partynight met
dj Marco Koorn en vanaf 23.00 uur
komt captain Morgan langs. De toegang is gratis voor iedereen vanaf
18 jaar.
Op zaterdagmiddag 1 december
komt gast-dj Luuk langs en samen met zijn voetbalmaten verzorgt
hij de muziek. En in de avond kan
gedanst worden op muziek van de
Rotterdamse dj Marco V. tijdens een
leuke en swingende boswandelingenparty. Toegang voor iedereen
vanaf 16 jaar met identiteitskaart.

Aalsmeer - Crown Cinema in het
studiocomplex aan de Van Cleeffkade 15 presenteert komende week
ook weer verschillende films voor
zowel kinderen als volwassenen.
Vrijdag 30 november kan het weekend voor de jeugd om 15.30 uur beginnen met de film Sint & Diego. Om
18.45 uur draait Sky Fall met James
Bond en om 21.30 uur kon genoten
worden van de familiefilm Alles is

al eigenzinnig verbouwde - covers
uit ver uiteenlopende richtingen.
Rietveld bestaat uit: Gerrit Biesheuvel op accordeon en vocalen,
Ron Schalkwijk op drums en vocalen, Hans Millenaar op gitaar, banjo
en vocalen, Leen Mulder op fiddle,
mandoline en vocalen en Dick Kuin
op gitaar, banjo en vocalen. Omdat
bassist Toine Visser wegens rugproblemen nog niet mee kan spelen, wordt zaterdagavond de bas ter
hand genomen door Piet van Leeuwen. Het zestal is klaar om De Walrus muzikaal flink op z’n kop te zetten. Komt allen, de toegang is gratis.
De eerste noten vallen rond 22.00
uur.
Liefde. Op zaterdag 1 en zondag 2
december kan beide dagen vijf keer
de filmzaal van Crown Cinema binnen gestapt worden. Om 11.15 uur
voor Mees Kees, om 13.15 uur voor
Sint & Diego, om 15.15 en 18.45 uur
voor Alles is Familie en om 21.15 uur
voor Sky Fall met James Bond. Op
maandag 2 december kan om 20.00
uur met popcorn plaatsgenomen
worden voor de film Alles is Familie.

Exposities
Vanaf donderdag 29 november:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open.
Iedere donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 17u. Ook iedere eerste zondag van de maand open.
Vanaf vrijdag 30 november:
* Vogeltentoonstelling in De Reede, Schouwstraat, Rijsenhout. Open
vrijdag 20-22u., zaterdag 10-22u. en
zondag 10-15.30u.
Zaterdag 1 december:
* Crash museum in fort Aalsmeer,
Aalsmeerderbrug open, 11-16u.
1 en 2 december:
* Expositie met beelden, schilderijen en glaskunst in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Zaterdag en
zondag open 13 tot 17u. Tot en met
13 januari.
* Huiskamermuseum met Mokum
Collectie open. Van Cleeffkade 12a.
Zaterdag en zondag 12 tot 17u.

Diversen.
Donderdag 29 november:
* Poolcafé in N201, Zwarteweg van
15 tot 22.30u. Iedere woensdag,
donderdag en vrijdag.
* Sjoelen bij BV Oosteind in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Lezing Groei en Bloei over Japanse
tuinen in Wellantcollege, Linnaeuslaan vanaf 20u.
Vrijdag 30 november:
* Nostalgische filmavond in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 19.30u.
* Kaarten BV Hornmeer in buurthuis
Roerdomplaan v/a 20u.
Zondag 2 december:
* Inloop voor 65+ers in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat, 15 tot 16.30u.
Maandag 3 december:
* Speelavond Allen Weerbaar in
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 4 december:
* Dartcompetitie in ‘t Middelpunt,
Wilhelminastraat v/a 20u.
* Sintspelen bij BV Ons Genoegen in
OTT Hortensialaan v/a 19.30u.
Woensdag 5 december:
* Inloop Oost-Inn in De Mikado, Catharina Amalialaan, 9.30 tot 11.30u.
* Koffie in Spil, Kudelstaart v/a 10u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 6 december:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorpshuis Kudelstaart, 13.30-16.30u.
* Sjoelcompetitie in De Reede, Rijsenhout vanaf 20u.
* Speelavond BV Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Vergaderingen
Donderdag 29 november:
* Vergadering Beraad in gemeentehuis. Aanvang: 20u.
Donderdag 6 december:
* Raad in gemeentehuis vanaf 20u.

STAGE
MUSIC SHOP
NIEUW:

SINTTIPS:

Stemapparaat
Keyboard Casio
Boston BTU-200
CTK 320
voor €239,00
voor €14,95
CLX klassieke 3/4
kindergitaar
voor

Groot assortiment
percussie
instrumenten
€69,00

DÉ VIOOLSPECIALIST

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
INFO: WWW.STAGEMUSIC.NL

Voor reserveringen en het complete overzicht: www.crowncinema.nl
of www.studiosaalsmeer.nl.

Zaterdag optreden ‘Gigs’
Aalsmeer - Zaterdag 1 december
verzorgt de band Gigs een optreden in De Oude Veiling in de Marktstraat. Alweer voor de vierde keer
komt deze folkband hier optreden.
Gigs is een akoestische groep, die
gebruik maakt van diverse instrumenten, zoals gitaar, mandoline, viool, slide-gitaar en bluesharp. Daarnaast staat ook meerstemmigheid
hoog in het vaandel. De groep bestaat inmiddels al meer dan 10 jaar.
Het repertoire van Gigs is veelzijdig
te noemen; naast Ierse en Schot-

se - deels instrumentale - nummers
worden ook hits van de Beatles, de
Rolling Stones en anderen vertolkt.
En dat gebeurt op hoog niveau en
met heel veel aanstekelijk enthousiasme! Gigs bestaat uit Gerard Bouman op viool, mandoline en gitaar,
Johan Korringa op bas, Hans Dijksterhuis op gitaar en bluesharp en
oud-Aalsmeerder Jaap Verschoor
op gitaar en mandoline. Het optreden begint zaterdag om 22.00 uur,
de toegang bedraagt 2,50 euro per
persoon.

Zondagmiddagconcert

Ray Bonneville in ‘Ouwe’
Aalsmeer - Singer, songwriter, gitarist en harmonicaspeler Ray Bonneville verzorgt aanstaande zondag
2 december een optreden in De Oude Veiling. Ray is in Canada geboren en woonachtig in Austin, Texas.
Tijdens zijn lange muzikale staat van
dienst heeft Bonneville opgetreden
met blues grootheden als B.B. King,
Muddy Waters, Robert Cray en vele anderen. Los van eigen producties, zijn z’n recentelijke studio sessie verdiensten ook te vinden op
platen van Ray Wilie Hubbart, Eliza
Gilkyson, Mary Gauthier en meerdere celebraties in dit Americana
genre. Zijn muziek kenmerkt zich
door een losse, donkere en funky vibe en dit maakt hem hierdoor ook
een veel gevraagde sessie muzikant.
Naast een indrukwekkende muzikale loopbaan heeft Bonneville ook
een verleden als emigrant, Vietnam
veteraan, piloot en taxi chauffeur. Al
dit, in combinatie met 35 jarige ervaring als liedjesschrijver, maken hem

Muziek/cabaret
Donderdag 29 november:
* Band ‘Lemon Curry’ live in café de
Praam, Zijdstraat vanaf 21u.
* Clubavond in Blitzz, Marktstraat 22
van 20 tot 01u.
Vrijdag 30 november:
* Party Time in café de Praam, Zijdstraat vanaf 22u. met Marco Koorn.
Zaterdag 1 december:
* Estafettemiddag v/a 17u. en Bowandelingfeest met dj Marco V. in
café de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Cabaretier Thijs Kemperink met
‘Achteraf bekeken’ in Bacchus, Gerberastraat. Aanvang: 21u.
* Aalsmeerse band Rietveld in De
Walrus, Aalsmeerderbrug v/a 22u.
* Danceparty 14+ in N201, Zwarteweg vanaf 21u.
* Band The Gigs in De Oude Veiling,
Marktstraat v/a 22u.
* Hendrix Alive Project in The Shack,
Schipholdijk, Oude Meer, 21.30u.
Zondag 2 december:
* Amerikaanse zanger en gitarist
Ray Bonneville in De Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 15u.
* Zangeres Mela Wallerlei met band
in The Shack, Oude Meer v/a 16u.

Tot en met 9 december:
* Tentoonstelling schilderijen en tekeningen ‘Flowers into Art’ in Oude Raadhuis, Dorpstraat. Open donderdag tot en met zondag 14-17u.
Tot en met 24 februari:F
* Verkooptentoonstelling kindertekeningen uit Wit-Rusland in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat.

tot een uitzonderlijk muzikale verhalenverteller met een ’groovy-bluesy’
inslag. Het concert in De Oude Veiling zondag is in samenwerking met
Muzikaalsmeer en begint om 15.00
uur. Reserveren (aanbevolen) telefonisch via 0297-368378 of mail naar
info@deoudeveiling.nl.

14+ Danceparty in N201
Aalsmeer - Zaterdag 1 december
kan iedereen vanaf 14 jaar weer terecht in de N201 voor een leuk feestje! Voortaan elke twee weken Basic
Night in N201 met de beste hits van
dit moment. Alles komt voorbij, van
house tot hiphop, hardstyle en alles
wat maar hot is. Als je zelf dj bent of
iemand kent die dj is of dat graag wil
worden, stuur dan een email naar
info@n201.nl en er wordt gezorgd
dat je in N201 kunt oefenen en dat
je een keer wordt ingeroosterd om

te draaien tijdens een van de feesten die komende tijd op het programma staan. Er zijn diverse dj’s en
promotors die kaartjes verspreiden
waarmee je gratis consumptiemuntjes kunt krijgen aan de deur, ook jij
kunt promotor worden en als je wilt
weten wat je daar voor terug krijgt
en hoe het werkt kun je ook contact
opnemen met N201 door een email
te sturen. Het feest begint om 21.00
uur, de minimumleeftijd is 14 jaar en
legitimatie is verplicht.

Volgend jaar 60 jaar TVK

Toptoneel in ‘t Dorpshuis
Kudelstaart - De oudjes doen het
nog best. Tijdens de laatste voorstelling van Gebroken IJs, de meest
recente productie van Toneelvereniging Kudelstaart, reageerde het publiek laaiend enthousiast op de komische verwikkelingen die zich op
het cruiseschip de Maria Stuart afspeelden. Onder leiding van regisseur Pieter Scholte heeft de TVK
weer laten zien dat er onder die lagen van schmink pittige toneelspelers zitten, die hun mimiek, teksten
en timing wel verstaan. De komedie,
geschreven door Haye van der Heiden, werd de afgelopen week drie
keer uitgevoerd in het Dorpshuis.
Met behulp van decorbouw, licht en
geluid werd tijdens de voorstelling

steeds ingespeeld op de wisselende verhaallijnen en de emoties die
daarbij pasten. De schmink toverde
de jonge spelers om in krasse knarren en daarmee waren de ingredienten voor een gezellig avondje uit
compleet. De Kudelstaartse vereniging maakt zich op voor haar 60 jarig jubileum in 2013, waarin weer
eens extra gas wordt gegeven op
het podium. Voorbereidingen voor
het nieuwe seizoen zijn al gestart.
De Toneelvereniging zoekt voortdurend naar nieuw toneeltalent. Heeft
u altijd al een rol(letje) willen spelen in een klucht, komedie, drama of
musical en denkt u dat u het kunt?
Meldt u aan via info@toneelverenigingkudelstaart.nl

Nostalgische films in Oost
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 30
november trakteert buurtvereniging
Oostend liefhebbers weer op een
gezellige nostalgische filmavond.
Siem Kooy gaat films vertonen over
onder andere het bloemencorso in
1930 in de Zijdstraat, dansen in de

Drie Kolommen, de Oude Veiling in
1960 en het jubileum van Het Oosterbad. De filmavond is in Het Middelpuntin de Wilhelminastraat en is
gratis toegankelijk. Om 20.00 uur
gaat het licht uit voor de filmavond,
de zaal is open vanaf 19.30 uur.
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recensie

Interessant, onderhoudend en enthousiast

Geslaagde (inter)actieve
Rabobank ledenavond

Geweldig concert Amina Figarova
Aalsmeer - Na een absentie van 3
jaar trad Amina Figarova weer op in
Bacchus, de enige plek op de wereld waar zij niet op een vleugel
speelt. In 3 jaar kan er veel veranderen. Amina en haar echtgenoot fluitist Bart Plateau zijn inmiddels 2 jaar
geleden verhuisd naar New York.
Zowel het componeren als het opnemen van muziek gaat daar beter, zegt Bart en dat konden de bijna
veertig man in Bacchus goed horen.
Er werd flink gespeeld van de laatste CD genaamd Twelve en de composities luisterend naar titels als
Sneaky Seagulls, Another Side Of
The Ocean en Shut Eyes See Waves
maakten hun naam volledig waar.
Songs met herkenbare muzikale
thema’s en dus toegankelijk maar
tegelijk ook met complexe solo’s
boden meer en minder geoefende
oren voldoende aanknopingspunten tot een avond luisterplezier. Met
regelmaat werden er uit het publiek
kreten gehoord als “heel mooi” wat
de muzikanten inspireerde tot nog
een extra schepje bovenop de toch
al zeer lekkere solo’s. Met name de
solo’s van trompettist Ernie Hammes
en saxofonist Johannes Mueller viel

op. Het sextet is een internationaal
gezelschap. Amina zelf afkomstig
uit Azerbeidjan is getrouwd met de
Belgische fluitist Bart Plateau. De
trompettist Ernie Hammes is afkomstig uit Luxemburg en de jonge zeer
talentvolle saxofonist is de uit Saarbrucken afkomstige Johannes Mueller. De ritmesectie tenslotte komt
uit Nederland en bestond uit bassist
Jeroen Vierdag en drummer Chris
Strik.
Rond middernacht vond men het
genoeg geweest en kreeg het sextet
een daverend applaus van de aanwezigen. Een avond om niet te vergeten. Lang aan de bar blijven hangen konden de muzikanten niet,
want zondag stond er een brunch
concert in Brussel op de agenda.
Rond 1 uur was de band dan ook
vertrokken op weg naar Brussel. Na
Brussel zullen nog twee concerten
in Nederland volgen waarna de tour
voortgezet wordt in Duitsland en
Luxemburg. Het volgende Jazz concert vindt plaats op zaterdag 15 december met de band Tettero van gitarist Folker Tettero. Hij maakt een
toegankelijk vorm van fusion met
een prominente rol voor zijn gitaar
en de Fender Rhodes.

Oliebollenactie een succes
Aalsmeer - Muziekvereniging
Sursum Corda heeft op 16 en 17
november voor ongeveer 2.950
euro aan oliebollen verkocht. De
kosten moeten er nog vanaf getrokken worden, nog niet alle rekeningen zijn binnen. Totaal
hoopt de vereniging meer dan
2.000 euro over te houden voor
de clubkas.
De vereniging is dik tevreden met
het resultaat, de oliebollenactie
is een zeer belangrijke aanvulling van de clubkas. De oliebollen
werden door leden van de vereniging gebakken. Vrijdagochtend
6.00 uur ging het eerste beslag in
de kom, zaterdag 12.30 uur waren (bijna) alle bollen verkocht.

Een groot succes waren ook de
bestellingen via de telefoon of via
de leden. De verkoop via de mail
liep nog niet optimaal, maar dit
hoopt Sursum Corda volgend jaar
te verbeteren.

Wijnactie draagt bij aan
recordopbrengst Alpe d’HuZes
Aalsmeer - De wijnactie die dit jaar
door de acht teamleden van Team
Atos, een grote ICT dienstverlener,
in samenwerking met Wijnhandel
Wittebol is opgezet, heeft ruim 4000
euro opgebracht. Daarmee is een
mooie bijdrage geleverd aan de recordopbrengst van ruim 32 miljoen
euro, die afgelopen maand is overhandigd aan KWF Kankerbestrijding. Dirk van Zoolingen van Wijnhandel Wittebol heeft het team geadviseerd en ook gezorgd voor de
levering van drie soorten wijn. DirkJan Zethof, teamcaptain van Team
Atos, is prima te spreken over de
samenwerking met Wittebol: “Nadat

we de actie vorig jaar voor het eerst
samen hadden opgezet, had ik dat
ook wel verwacht. We hoefden zelf
geen voorraden aan te houden en
konden onbeperkt bijbestellen. Voor
een actie waarbij de opbrengst naar
een goed doel gaat, is dat natuurlijk
ideaal.” Naast het verkopen van wijn
moest er natuurlijk ook nog gefietst
worden. Op 7 juni werd om 5.00
het startschot gelost door Christian Prudhomme, de directeur van
de Tour de France. Vijftien uur later
konden de deelnemers, waaronder
de 13-jarige Aalsmeerse Cheryl Zethof, terug kijken op een loodzware,
maar fantastische dag.

Nieuwe leden welkom
Natuurlijk is de muziekvereniging
ook op zoek naar nieuwe leden,
jong of oud. Er zijn verschillende
instrumenten beschikbaar. Wie
lid wordt van de vereniging, krijgt
de mogelijkheid om een muziekinstrument te lenen, mits deze
beschikbaar is. Binnenkort zal het
ook mogelijk zijn om proeflessen
te volgen. Voor meer informatie
0297-344334.

Oudste inwoner 103 jaar!
standig aan de Hornweg, waar ze
heel haar leven met haar man heeft
gewoond totdat hij op 94-jarige
leeftijd overleed. De stap naar begeleid wonen was noodzakelijk na
een val, waarna ze niet meer kon lopen. Volgens haar zoon heeft ze het
prima naar haar zin in het Zorgcentrum. Ze puzzelt en leest de krant
graag, doet regelmatig mee met een
potje kienen en gaat soms mee met
uitstapjes, zoals een bootreisje. De
103-jarige is in 1909 in Mijdrecht als
Neeltje van der Schaft geboren. Op
haar 28ste trouwde ze met haar grote liefde en is toen naar Aalsmeer
verhuisd. Ze woont hier nu al 74 jaar
en mag zich nu toch wel een echte Aalsmeerse noemen. Samen met
haar man kreeg ze drie kinderen,
twee zonen en een dochter. Helaas
hebben ze zeer vroeg afscheid moeten nemen van hun oudste zoon die
tijdens de oorlog aan kroep is overleden. Door het ontbreken van goede medicijnen mocht hij maar 4,5
jaar oud worden. Ook haar dochter
is te vroeg overleden, want zij stierf
op 58-jarige leeftijd. Naast het zorgen voor het gezin en het huishouden, regelde Neeltje Breur de boekhouding van het bedrijf van haar
man. Aan de Hornweg handelde hij
in tweedehands materialen, waaronder ketels en oud ijzer. Door dit
werk kent ze volgens eigen zeggen
veel mensen uit Aalsmeer. En omdat
ze de oudste inwoonster is, heeft ze
ze allemaal ‘geboren zien worden’.

heren van improvisatietheatergroep
de Tilburg Tigers die de bezoekers
op komische wijze door het gevarieerde programma meenamen. Vervolgens was het de beurt aan gastspreker en Olympisch dressuuramazone Anky van Grunsven om
de zaal met haar verhaal over meedoen, betrokkenheid en inzet te vermaken. Samen met haar oud-leerling en Rabo Talent Yessin Rahmouni verhaalde de ambassadrice van
het Rabo Talentenplan enthousiast
over de belevenissen op haar eigen
trainingscomplex: het Anky Education Center.
Om het programma in stijl af te sluiten, was het slotwoord weer aan
de Tilburg Tigers die de bezoekers
trakteerden op een knap staaltje
theatraal improvisatietalent. Met tot
slot nog een drietal muzikale verrassingen, een uitnodiging om een
dansje te wagen en een goed verzorgd hapje en drankje in de nabijgelegen bars kon iedereen terugkijken op een gezellige en vooral (inter)actieve ledenavond.

Favoriete film van Rik
Rolleman een juweeltje

“Iedere dag een rood wijntje”
Aalsmeer - De oudste Aalsmeerder
Neeltje Breur–van der Schaft vierde donderdag haar 103de verjaardag. Dit was reden voor een feestje in Zorgcentrum Aelsmeer waar
mevrouw Breur woont. Burgemeester Theo van Eijck kwam de jarige
persoonlijk feliciteren met een mooi
boeket bloemen. Het werd een gezellig samenzijn met familie, andere bewoners en medewerkers van
het Zorgcentrum met taart en lekkere hapjes. En natuurlijk werd er
geproost op de gezondheid van de
jarige dame. De burgemeester wilde graag weten wat het geheim van
haar goede gezondheid was, want
buiten ouderdomskwaaltjes als verminderd zicht, gaat het nog prima met haar. “Gewoon door blijven ademen en iedere dag een rood
wijntje drinken”, was haar advies.
Op de ochtend van deze heugelijke
dag werd ze uitgebreid gefeliciteerd
en toegezongen door de kinderen
van kinderdagverblijf Boerengrut,
dat in het Zorgcentrum gevestigd
is. Zondag heeft ze haar verjaardag
in het bijzijn van haar complete familie nog een keer uitgebreid gevierd. Van alle feestelijkheden heeft
de oudste inwoonster van Aalsmeer
enorm genoten. Haar familie is zeer
hecht te noemen en woont in de
buurt. Haar zoon bezoekt haar iedere dag trouw en de drie kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen bezoeken hun (overgroot) oma
ook zeer regelmatig. Sinds februari
woont mevrouw Breur in het Zorgcentrum. Ze woonde tot die tijd zelf-

Aalsmeer - Afgelopen maandagavond 26 november werd in
Aalsmeer de jaarlijkse ledenbijeenkomst van Rabobank Regio Schiphol gehouden. De goed gevulde
zaal in het Crown Theater en volle
uitgaansgelegenheden achteraf getuigden van een gezellige en vooral (inter)actieve avond. Meedoen
is belangrijk. Alleen al met een opkomst van bijna 1.000 bezoekers
lieten de leden zien het thema van
deze jaarlijkse ledenavond bijzonder te waarderen. Maar ook de actieve deelname die direct gevraagd
werd aan de aanwezigen zorgde gelijk voor een betrokken stemming in de zaal. In zijn introductie
vertelde directievoorzitter Leo Peeters Weem openhartig en onomwonden over de effecten van de crisis op de bank. Toch was er ook een
terugblik op hoogtepunten, zoals
de start van het Innovatiefonds, de
Jongerenraad en drie servicedesks
en een prognose voor een voorzichtige weg naar economisch herstel.
Daarna was het woord aan de gast-

Tafeltje Dekje-dag in Historische Tuin

Rode Kruis Aalsmeer zet
ouderen in het zonnetje
Aalsmeer - Ruim dertig ouderen
hebben zaterdag 17 november genoten van een Tafeltje Dekje-dag in
de Historische Tuin in Aalsmeer. Ze
zijn door het Rode Kruis Aalsmeer
in het zonnetje gezet. Het Jongeren
Rode Kruis Aalsmeer en Uithoorn
hielp hierbij door de ouderen te verwennen met koffie, advocaat en lekkere versnaperingen.
Rode Kruis vrijwilliger Jurgen Rupschus: “De ouderen eten thuis vaak
in hun eentje een maaltijd van Tafeltje Dekje. Nu wilden wij ervoor
zorgen dat zij samen een leuke dag
hebben op een unieke locatie met

lekker eten. Zij verdienen het ook
om in het zonnetje te worden gezet.”
De ouderen spraken veel waardering uit voor het Rode Kruis en gingen met een goed gevulde maag en
een plant opgetogen huiswaarts.
Voor komende activiteiten zoekt het
Jongeren Rode Kruis Aalsmeer en
Uithoorn nog scholieren en jongeren die zich vrijwillig willen inzetten
om mensen te helpen. Wil jij helpen
bij activiteiten voor ouderen of mensen met een verstandelijke beperking, of wil je meer informatie?
Mail dan naar jongerenrodekruis@
hotmail.nl.

Aalsmeer - Wethouder Rik Rolleman maakte het nu eens een keer
zelf mee. “Jongens, er draaien vanavond maar liefst drie films in Aasmeer, maar wel op verschillende locaties.” Het werd een schot voor
open doel, want was er een mooier
bewijs denkbaar dat Aalsmeer toe is
aan een cultuurpunt dat in de toekomst de verschillende evenementen beter kan gaan programmeren?
Overigens toonde De Oude Veiling
opnieuw zijn kracht. In alle zalen gebeurde totaal uiteen lopende activiteiten. Het maakte de zaak behoorlijk levendig. In de grote zaal werd
de favoriete film van Rik Rolleman
getoond. Het was de tweede favo
film van dit seizoen. Het leuke interessante van deze favo filmavond
is dat de titel niet van tevoren bekend gemaakt wordt. Daardoor ontstaat er een bepaalde sfeer die zo’n
avond toch iets bijzonders geeft.
“Welke film wordt er gedraaid?”
Het antwoord is een geheimzinnige
glimlach. De titel van de film vooraf bekend maken, heeft weer allerhande gevolgen. De filmgroep, die
deze filmavonden geheel belangeloos organiseert, heeft van de nood
een deugd gemaakt. De ludieke oplossing van de vooraf ‘onbekende’ film levert namelijk altijd onver-

wachte en verrijkende ervaring op.
Iedere maand wordt een Aalsmeerder uitgenodigd zijn favo (favoriete) film te delen met het nieuwsgierig geworden publiek. Ton Offerman, een echte cinefiel, weet vooraf aan de film aan de gast de juiste
vragen te stellen, waardoor de bezoekers niet alleen een beeld krijgen van de inhoud, maar ook de beweegredenen waarom er gekozen is
voor deze film. De maatschappelijke
betrokkenheid van Rolleman kwam
uiterst sterk naar voren. De film was
prachtig, vertoonde een mooi midden jaren tachtig beeld. Juist de
hoop om toch met verschillende etnische groepen iets te kunnen bereiken maakte de film tot een juweeltje. Ook de getoonde liefde tussen twee mensen was van een ontroerende schoonheid. Terwijl beneden de Sinterklaas bingo in volle
gang was, filosofeerden de bezoekers na de voorstelling nog een uurtje door. Een favo film avond is veel
meer dan zomaar even een filmpje
pakken! De volgende favoriete films
komen hoogstwaarschijnlijk van
wethouder Ad Verburg (zaterdag 22
december) en dorpsdichter Marcel
Harting (zaterdag 26 januari). Aanvang 20.30 uur.
Janna van Zon

Gezellig treffen ouderendag
Aalsmeer - Het was een gezellig treffen van bekenden afgelopen
vrijdag 23 november tijdens de jaarlijkse ouderendag in de burgerzaal
van het gemeentehuis. Er waren
lange rijen met tafels en stoelen gemaakt, zodat alle aanwezigen rustig zittend van alle activiteiten konden genieten. In de middag maakten de ouderen samen met La Musiquette een operettereis door Europa en het optreden werd besloten
met een wals waar enkelen spontaan de ‘dansvloer’ opzochten. De

Door Ilse Zethof

Superdruk op wintermarkt!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
24 november werd in zorgcentrum
Aelsmeer de jaarlijkse wintermarkt
gehouden. Er werd allerlei leuke cadeaus voor de feestdagen te koop
aangeboden. De wintermarkt is bedoeld om alle bewoners van het ouderentehuis de mogelijkheid te geven spulletjes aan te schaffen, maar
inmiddels komen ook jaarlijks heel
veel inwoners gezellig neuzen. De
wintermarkt laat bezoekers kennis
maken met allerlei creatieve ideeën
en uitingen en dat hier animo voor

was, bleek wel uit het grote aantal bezoekers. Het was superdruk!
Kaarsen, breiwerkjes, kleedjes, sieraden, waxinelichthouders en onder andere beeldjes werden te koop
aangeboden.
Ook was een kraam ingericht met
boeken waar menigeen uitgebreid
de tijd nam om leesvoer uit te zoeken voor de komende wintermaanden. De opbrengst van de wintermarkt komt ten goede aan het organiseren van activiteiten in het zorgcentrum.

Aalsmeerse zanger Jan Leliveld wist
het publiek aan met meezingen te
krijgen en voor de muzikale ‘pauzes’
van het Cocktail Trio was eveneens
veel waardering. De bingo werd fanatiek meegespeeld en de groep FF
Anders zorgde voor een leuke afsluiting van deze leuke dag. Tijdens
het laatste lied werd de zaal uitgenodigd om een polonaise in te zetten. Een flink aantal mensen pakten
die uitnodiging op en het werd nog
een vrolijke boel. Tevreden keerden
de bezoekers weer huiswaarts.

2e katern
Tentoonstelling Flowers into Art

Westplas duurzame school

Liefde voor Aalsmeer van
Cathy van der Meulen
Aalsmeer - Aalsmeer is niet alleen
de plaats waar Cathy van der Meulen (1952) woont en werkt, maar ook
de omgeving waar zij haar motieven vindt en waar zij zich cultureel
thuis voelt. “Als ik op de Oude Spoordijk uit mijn atelierraam kijk dan zie
ik oude kassen en akkers met seringenstruiken. Ons culturele erfgoed.
Daar maak ik ter plekke tekeningen
van het licht op dit typisch Aalsmeerse landschap. Die sfeer vind ik ook
op de Historische tuin en in de mooie
kassen van Hora-Ruit bij de heer Verbruggen, waar ik vaak ga kijken. Ik
geniet ervan als dingen blijven zoals
ze zijn; juist in die vertrouwde omgeving vind ik nieuwe inspiratie. Als
kind al wist ik dat ik wilde tekenen,
maar mijn vader was behoudend en
zag Amsterdam als een gevaar. Toen

ik veertig was ging ik alsnog naar de
Wackers Academie en daar heb ik
met plezier een vijf jarige schildersopleiding gevolgd, waar ik de rest
van mijn schildersleven mee verder
kan.” Cathy van der Meulen heeft
steeds meer een persoonlijke signatuur. Een Struik, een cyclaam, of een
aardbeiplantje het liefst met de kluit
er nog aan zijn teder en nauwkeurig
geschilderd, maar op de achtergrond
blijft de vrijheid van kleur. Haar bijdrage aan de tentoonstelling Flowers
into Art geeft een goed beeld van
haar liefde voor Aalsmeer. De expositie is tot en met 9 december iedere donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur te zien in Het
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat 9.
KCA, Annefie van Itterzon

Cadeautijd bij Dorcaswinkel
Aalsmeer - Tijdens het EK voetbal in
2012 reisden vijf jongens, onder de
naam Charity Cruisers, met een oude
Barkas-bus naar Oekraïne om de andere kant van het voetbalveld in beeld
brengen. Ze gingen op bezoek bij de
alleroudsten en -armsten van Oekraïne: grannies. Doel van de reis was het
maken van een documentaire over de
vaak slechte leefsituatie van ouderen

in Oekraïne. Het Dorcas-project Adopt
a Granny komt hierin duidelijk in beeld.
De documentaire is inmiddels officieel
gepresenteerd. Het Grannies-project
wordt ook ondersteund door de Dorcaswinkel in de Turfstekerstraat. De
winkel is overigens omgetoverd in één
grote cadeauwinkel. Voor iedereen is
er wel een cadeau te vinden voor een
schappelijke prijs.

Foto: Jeroen Schuil

Een wens in vervulling!

Matinee première Exclusief
bij Bob een groot succes
Aalsmeer - Met het optreden van
de Duits Nederlandse Sven Ratzke
bij de première ‘Exclusief bij Bob’
ging er een lang gekoesterde wens
in vervulling. Werken met bloemen, het bracht Bob van de Heuvel al naam en faam en waardering bij collegae en cliënten. Maar
er was nog iets wat ‘bloemen’ Bob
voor ogen had en dat was gastheer
zijn van een klein theater. Van Peter van Eick, (manager van Stichting
het Crown Theater) kreeg Bob daarvoor alle gelegenheid. In de paar
maanden van voorbereiding werd
The Club door de inbreng en smaak
van Bob tot ‘zijn’ theater Exclusief bij
Bob gemaakt. En, hij heeft nog zoveel leuke ideeën voor de toekomst!
Maar nu was er al kunst aan de
wand, stond er een prachtig theatraal boeket bloemen op het toneel,
lagen er rode en witte rozen op tafels voor zijn gasten en was er voor
iedereen een persoonlijk woord van
welkom. Bob wil mensen graag plezieren, het hen naar de zin maken.
Hij houdt van bloemen, schoonheid en theater, dit alles toonde hij
op zondag 24 november. De belangstellenden stroomden in groten getale het Crown Theater aan de van
Cleeffkade binnen. Bob had op zijn
matinee première de weergoden
mee. Buiten novemberweer waar je
niet vrolijk van werd, maar wat onmiddellijk werd vergeten bij het binnen komen bij de warme uitstraling van het theater. Je kunt je wanen als een ster op de rode loper.
Sven Ratzke had overigens een totaal andere kijk op het gebouw en
kreeg daardoor al bij zijn eerste
woorden de lachers op zijn hand.
“Neen Aalsmeer, dat Crown Theater: vrééééselijk, het bastaardkind-

je van Joop van den Ende, en als je
binnen bent waan je je in de Efteling.” Maar na afloop van zijn voorstelling, die hij heerlijk had gevonden, verklaarde hij dat je in het theater Exclusief bij Bob de liefde en de
aandacht kon voelen. “Ik kom hier
heel graag terug.” Het vlammend rode pak past schitterend bij zijn performance. Met zijn dans, zang en
mimiek en het soms wel heel vrije
optreden maakt hij zich geliefd bij
zijn publiek. “Hij houdt zich vandaag nog in hoor”, verklaart één van
zijn fans. Wanneer je plaats neemt
op de eerste rij kan het je overkomen dat je wel heel nauw betrokken
wordt bij de show. Er wordt gekust,
omhelst op zo een wijze dat het lijkt
alsof deze bezoekers bij het spel horen. Maar niets is minder waar. De
theatrale vrijpostigheid hoort bij de
act en bij Sven die daar zichtbaar
van geniet. Met zijn onweerstaanbare charme weet hij als geen ander zijn show tot een succes te maken. Hij speelt met licht en geluid en
naarmate de show vordert worden
zijn bewegingen steeds absurder,
zoals zijn act op de piano.
Uniek theater
Stichting Crown Theater wordt geheel gerund door vrijwilligers.Vrijwilligers met verstand van zaken.
Bob van den Heuvel is één van hen.
Door zijn netwerk en goodwill zal
Aalsmeer en de regio kunnen gaan
genieten van exclusieve optredens
in een uniek sfeervol theater. Zondag 13 januari komt de Amsterdamse groep Alderliefste (bekend van
De vrienden van Amstel Live) optreden, aanvang 15.00 uur

Aalsmeer - Dat Wellantcollege Westplas Mavo sinds januari in
een schitterend nieuw gebouw gehuisvest is, zal niemand ontgaan
zijn. De prachtige groene gevel
met blauwe letters aan de Hortensialaan als blikvanger, kenmerkt de
veelzijdigheid van de school. Daarnaast is ook binnen in de school de
veelzijdigheid zichtbaar. De Westplas is bezig om gecertificeerd ecoschool te worden. Binnen Wellantcollege bekleedt de Westplas Mavo
een voortrekkersrol op het gebied
van duurzaamheid in deze regio. Zo
wordt er momenteel berekend hoe
hoog de CO2 –uitstoot van de Westplas Mavo is, zodat deze waar nodig
kan worden verminderd. Daarnaast
is de Westplas Mavo druk doende
om een certificering als ‘eco-school’
te krijgen. ‘Eco-schools’ is een internationaal keurmerk voor scholen die
verantwoord met duurzaamheid en
hun leefomgeving bezig zijn. Binnen
eco-schools werken scholen aan
de continue verbetering van duurzaamheid in de klas en op school.
Om eco-school te worden, wordt er
een werkgroep ingesteld van leerlingen, docenten, ouders en mensen
van de facilitaire dienst. Deze werkgroep gaat proberen om de school
in twee jaar als officiële eco-school
te laten certificeren. Zo zal de be-

rekening van de CO2 –uitstoot er
toe moeten leiden dat de Westplas
Mavo uiteindelijk CO2 –neutraal genoemd mag worden. Het uiteindelijke doel is natuurlijk om duurzaamheid zoveel mogelijk in het lesprogramma te verankeren. Door deze lessen moeten leerlingen inzien
en begrijpen dat zij zelf invloed hebben op hun leefomgeving en dat je
door zelf bewuste keuzes te maken
kunt bijdragen aan reducering van
de CO2 uitstoot.
Studenten
Sinds vorig schooljaar is de Westplas Mavo, samen met Wellantcollege Groenstrook en MBO Aalsmeer,
een opleidingsschool voor studenten die studeren aan de hogescholen in Amsterdam en omgeving om
docent te kunnen worden. Onder
begeleiding van ervaren en bevlogen docenten, krijgen studenten tijdens hun stage alle ruimte zichzelf
te ontwikkelen. Omdat Wellantcollege samenwerkt met veel andere
scholen uit de regio Amstelland en
studenten zodoende binnen de regio actief blijven en professioneel
worden opgeleid, ‘bindt’ de regio
goede, nieuwe docenten aan zich,
zodat het onderwijsniveau in de komende jaren steeds verder verbeterd wordt.

ANBO wandelt in Delft
Aalsmeer - Op 13 november organiseerde Loek van Keulen voor ANBO Aalsmeer een stadswandeling in
de binnenstad van Delft onder leiding van een gids. Veel leden maakten hiervan gebruik en waren enthousiast over de historische gebouwen, zoals onder andere het
Prinsenhof, de Oude en de Nieuwe
Kerk, het Stadhuis en de vele mooie
bruggen. Delft is 765 jaar oud en
is mede bekend om de Koninklijke
Grafkelder. Het Delfts blauw is over-

al aanwezig. De stad had ook veel
bekende inwoners, zoals Willem van
Oranje en Johannes Vermeer.
Tot slot werden de deelnemers verrast door de kok van het lifestyleprogramma 4ME van RLT 4: Hij had
midden op het stadsplein een heerlijke bospaddenstoelensoep gemaakt waarvan iedereen kon genieten. De cameraman heeft alles opgenomen en het wordt in december
uitgezonden.

Janna van Zon

Iedere zaterdag en zondag open

Fantastische tekeningen en
foto’s in galerie Sous-Terre

Vogeltentoonstelling voor
28ste keer in De Reede
Rijsenhout - Voor de 28ste keer organiseert vogelvereniging de Rijsenvogel de onderlinge, jaarlijkse
tentoonstelling. Ook nu zijn 47 leden
van de vereniging er in geslaagd om
zo’n 526 vogels bij elkaar te brengen, waaronder bijvoorbeeld 7 ara’s,
vele andere papagaaien, grote en
kleine parkieten en verder ook nog
kanaries en vele soorten tropische
vogels. De show is in de wijde omgeving zeer in trek, vooral door de
vele grote vogels die hier geshowd
worden en zeker omdat ze gehuisvest worden in grote ruime kooien. In het Oosten en Zuiden van het
land is het heel normaal dat er zoveel grote parkieten op een show
gebracht worden, maar voor zo’n

klein dorp als Rijsenhout mag het
gerust uniek genoemd worden. Ook
is er een aparte hoek ingericht voor
verkoop van de door leden zelf gekweekte vogels. Tevens is hier een
aparte stand om voor vogels alle benodigde attributen te kopen. De vogeltentoonstelling wordt vrijdag 30
november om 20.00 geopend en
sluit deze dag om 22.00 uur. Zaterdag 1 december zijn bezoekers welkom van 10.00 tot 20.00 uur en zondag 2 december kunnen belangstellenden binnen lopen tussen 10.00
en 15.30 uur in dorpshuis De Reede aan de Werf. Ter afsluiting van
het bezoek kan geprobeerd worden
om een prijsje te winnen in de grote
tombola. De toegang is gratis.

Aalsmeer - In galerie Sous-Terre is
sinds 18 november een nieuwe expositie te bewonderen. Onder meer
wordt een hommage gebracht aan
de bijzondere kunstenaar Fred C.
Bergisch (1932-1997). Er zijn recente schilderijen van de in Aalsmeer
beminde Geurt Ouwerkerk en de
galerie toont fantastische objecten van Edith Stoel en Anna Müller,
evenals prachtig fotowerk van Peter
Olijve. De expositie loopt tot en met
13 januari. Fred C. Bergisch was een
veelzijdig kunstenaar. Hij was zeer
reislustig en zwierf over de hele wereld. De indrukken die hij opdeed
verwerkte hij in zijn tekeningen, etsen, pastels en werken in gemengde technieken. Geurt Ouwerkerk is
geen onbekende in Aalsmeer. Wie
zijn werk gevolgd heeft zal onmiddellijk zien hoe sterk de schilderijen zijn waaraan hij het laatste jaar
heeft gewerkt. De gesuggereerde leegte dwingt tot fantaseren.
De zielenroerselen van de kunstenaar en de daaruit ontstane emotie is subliem weergegeven, maar

laat niemand te dichtbij komen, hetgeen het werk dubbel zo interessant maakt. Edith Stoel maakt onder meer prachtige objecten uit een
combinatie van glas, brons en steen.
Zij maakt gebruik van transparantie,
massiviteit en het ‘gedragen’ worden. Haar bronzen dieren zijn uniek
en met prachtige patins. Peter Olijve
visualiseert op een fantastische manier het onderwaterleven. Tijdens
het duiken, onder meer in de tropen,
maakt hij met behulp van de macrofotografie prachtige opnamen.
Uitgaande van het mooie, bizarre,
kleurrijke en wonderlijke dat onder
water leeft, maakt hij de spannendste composities. Anna Müller vindt
in de oneindige vormentaal van de
natuur haar inspiratie. Haar toepassingen van onconventionele materialen maken haar kunstwerken ongeëvenaard. Galerie en beeldentuin Sous-Terre is iedere zaterdag
en zondag open van 13.00 tot 17.00
uur of op afspraak via 0297-364400
of info@galerie-sous-terre.nl. Adres
is Kudelstaartseweg 1.

Verrassing op Zevensprong
Rijsenhout – Op maandag 12 november kreeg heel de school in de zaal
een toneelstukje van juf Esther (groep
8) en juf Reny (groep 4) gepresenteerd. Zij hebben deze keer de maandactiviteit georganiseerd op de 150 jarige basisschool De Zevensprong. Het
was heel grappig, omdat juf Reny heel
veel klein geld aan juf Esther gaf. Maar
juf Esther zei dat je er beter een portemonnee voor kon gebruiken. Daarna zag juf Esther dat er tassen in de
hoek stonden met cadeaus met de na-

men van de juffen erop. In de tassen
zaten allemaal portemonneetjes voor
alle kinderen van de school. De Zevensprong heeft een boekenspaarsysteem. Dat houdt in dat de leerlingen
elke dinsdag geld mee naar school nemen. Als er genoeg geld is gespaard,
kan een boek gekocht worden via
school. In de portemonneetjes voor
de leerlingen zaten ook tegoedbonnen
voor het zomerfeest dat in juni plaats
gaat vinden. “Het was een super leuke verrassing”, besluiten Nova en Kim.

Twee topacts dit weekend

Hendrix Alive Project en
Melda Wallerlei in Shack
Oude Meer - Aankomend weekend
twee waanzinnige bands op het podium in The Shack. Op zaterdag 1 december brengt The Shack bezoekers
terug in de tijd naar de vorige eeuw
met een tribute aan de legendarische
gitarist Jimi Hendrix door de band
Hendrix Alive Project! Deze band zette zichzelf op de kaart tijdens de landelijke Clash of the Coverbands competitie, waarna er stevig getourd werd
in Nederland en Engeland. Eelco Bisschop (zang/gitaar), Michel Kwakkelstein (bas), en Bob Meyran op drums
geven een show die net als die van
de meester zelf, wild, loud en exciting is en waarbij de sound van Jimi
Hendrix angstaanjagend goed bena-

derd wordt. Zondagmiddag 2 december verzorgt de topband met de Surinaamse zangeres Melda Wallerlei een
optreden in The Shack. Funk, rock en
soul! Beïnvloed door artiesten als onder andere James Brown en Chaka
Khan heeft deze zangeres zich ontwikkeld tot een veelzijdig en soulvolle
zangeres met een dijk van een stem.
The Shack is zaterdag 1 en zondag 2
december vanaf 15.00 uur geopend.
Het optreden van Hendrix Alive Project begint zaterdagavond om 21.30
en het optreden van Imelda Wallerlei op zondagmiddag om 16.00 uur.
Entree is 5 euro. Voor alle info: www.
the-shack.info. Adres van The Shack
is Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Bridgeclub Strijd en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag van de speelavond van bridgeclub Strijd en
Vriendschap. Deze is gespeeld op
dinsdag 20 november.
A Lijn:
1 Matje en Juul Wentzel
60,42
2 Jan Doeve en Rietje vd Zwaard 56,55
-3 Krijnie en Jan Joore
56,25
-3 Theo Blom en Ko van Es
56,25
-5 André Lanser en Joris vd Zwaard 50,60
-5 Jan en Jaap Geleyn
50,60

B Lijn:
1 Pieter en Erna Jongkind
2 Ger Lubbers en Gladys Maarse
-3 Rita v Leeuwen en A Korenromp
-3 Wil Groot en Trudy Stokkel
5 Marianne Joore en H Raggers
C lijn:
1 A v Buyten en T Neij-Biesheuvel
2 Nelly Mul en Marry Tulp
3 Lilian Schmitz en Hein Bosman
4 Joke Delfos en Alex Pannekoek
5 Gerard Pouw en Jan Oor

63,10
58,04
54,17
54,17
53,87
61,43
56,79
56,43
54,64
52,86
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Ondernemersfonds: Denken
in kansen en mogelijkheden
Aalsmeer - Er wordt voor en achter de schermen hard gewerkt in
Aalsmeer Centrum. Deze weken
spant het er om of alle inzet en
energie van de afgelopen tijd zich
terugbetaalt in een positieve stemming door de gemeenteraad. Ruim
anderhalf jaar wordt er door de winkeliersvereniging samen met de
Kamer van Koophandel en de gemeente Aalsmeer gewerkt aan de
oprichting van het Ondernemersfonds ‘Meer Aalsmeer’. Een fonds
waarop de kreet ‘voor ondernemers,
door ondernemers’ volledig van toepassing is. Doelstelling is namelijk dat de ondernemers gezamenlijk voor meer draagkracht zorgen
om de toekomst van het centrum te
waarborgen.
Jeroen Kuin is de beoogde voorzitter van het nieuwe ondernemersfonds. Hij runt samen met zijn partner Olaf van den Wildenberg kapsalon All About Hair in de Hadleystraat. Jeroen legt uit: “Onze kapsalon is enige jaren geleden door Ed
Kriek van de Winkeliers Vereniging
Aalsmeer Centrum (WVAC) benaderd om deel te nemen aan de Fashion Night tijdens de feestweek in
september. Mode en nieuwe trends
vormen de leidraad in ons vak, dus
sprak de Fashion Night ons aan. Zo
hebben wij diverse ondernemers leren kennen en al snel bleek dat dit
gezamenlijke initiatief als positief
werd ervaren. Dat effect sprak mij
aan, want ik denk al veel langer dat
het Aalsmeerse centrum behoefte
heeft aan een bindende factor. Als
geboren en getogen Aalsmeerder
gaat het mij aan mijn hart hoe het
centrum er thans bij ligt.” Er zijn de
afgelopen jaren zeker positieve ontwikkelingen geweest, maar het centrum is nog lang niet waar het hoort
te zijn. Jeroen gaat verder: “Zelf ben
ik acht jaar geleden als ondernemer
teruggekomen in het dorp. Tot mijn
spijt zag ik een groot verschil tussen ‘mijn’ Aalsmeer Centrum van 25
jaar terug en het moment dat ik hier
weer actief werd. Laten we er geen
doekjes om winden, elke ondernemer doet zijn stinkende best om het
hoofd boven water te houden, maar
er zijn toch ook flink wat zaken blijven liggen in dit gebied. Toen bestuurslid Jan Sparnaaij mij anderhalf jaar geleden vroeg of ik een bijdrage wilde leveren aan een onderzoek naar de toekomst van het centrum, zei ik dan ook direct ja.”
Waarom is een ondernemersfonds
noodzakelijk? “In de eerste plaats:
samen sta je sterker en bereik je
meer. Op dit moment zijn er ongeveer honderd ondernemers actief in
Aalsmeer Centrum. Hiervan zijn er
ongeveer zestig lid van de winkeliersvereniging. Dat houdt dus in dat
er zo’n veertig ondernemers plezier
hebben van de activiteiten en inzet van de andere leden, maar hier
niet aan meebetalen. Volgens mij
is dat een slecht uitgangspunt voor

een gezond ondernemersklimaat.
Het nieuwe Ondernemersfonds verplicht iedere ondernemer om een financiële bijdrage te leveren. In één
keer worden alle partijen met elkaar
verbonden. Op die manier komt er
meer geld beschikbaar voor activiteiten, maar ook voor zaken als de
aankleding van het winkelgebied
en het verbeteren van de promotie.
Het laten zien van één gezicht is ook
aantrekkelijk voor bedrijven die inzien dat één Aalsmeer Centrum ook
voor hen meerwaarde kan opleveren. Denk aan sponsoren. En de bezoekers van het centrum, waar het
tenslotte allemaal om te doen is,
zullen merken dat het centrum leeft
en er met nog meer plezier komen.
Meer bezoekers geven waarde aan
het centrum. En dat betekent weer
waardebehoud van het winkelpand.
Projectontwikkelaars, makelaars en
eigenaren van winkelpanden hebben dus ook baat bij deze ontwikkeling. Er zijn in deze anderhalf jaar
al diverse gesprekken geweest met
deze partijen.”
Wat houdt de toekomstvisie in? “We
zijn momenteel druk bezig met een
meerjarenplan. Enerzijds hebben wij
ons daartoe verplicht doordat de
gemeente de gelden voor het fonds
gaat innen in de vorm van een heffing. Wij moeten en willen dus transparant zijn over waar dat geld aan
besteed gaat worden. Anderzijds is
het voor onszelf natuurlijk van groot
belang dat wij vooruit kijken, goed
budgetteren en met partijen die
daar verstand van hebben aan de
slag gaan met de toekomst van het
centrum. Er staat veel te gebeuren
de komende jaren. Neem de omlegging van de N201 bijvoorbeeld. Wat
heeft dat voor effect op het bereiken van het centrum? Welke keuzes
moeten daarin gemaakt worden? En
hoe kunnen we inspelen op een veranderend consumentengedrag? De
taak van de ondernemer is het ondernemen; de slager heeft verstand
van zijn vlees, de bloemist maakt
prachtige boeketten en de kledingzaak koopt zorgvuldig de kleding in
die past bij zijn klanten. De taak van
het Ondernemersfonds is om de ondernemer daarin te ondersteunen
door het geven van adviezen, door
het initiëren van activiteiten, door
het behartigen van zijn belangen
naar de overheid en andere partijen.
De winkelier kan zich daardoor blijven concentreren op zijn corebusiness. Een heel verhaal, maar laat
duidelijk zijn dat de mensen die zich
voor dit fonds hard maken - ondernemers, de Kamer van Koophandel
en de ambtenaren op het gemeentehuis - een situatie willen waarin de potentie van het gebied wordt
benut. De toekomst vraagt een gezamenlijke aanpak. Het wordt tijd
dat we met elkaar de handen ineen
slaan en denken in kansen en mogelijkheden. Niets doen is geen optie.”

Ondernemersfonds: Niet blij met
hoge heffing en twijfel aan uitvoer
Aalsmeer - Het ondernemersfonds
biedt de mogelijkheid om het centrum tot een nog aantrekkelijker
winkelgebied te ontwikkelen. En dat
alle neuzen eens dezelfde kant op
moeten en daden bij woorden moeten gevoegd, is een unanieme mening. Het verplicht stellen van een
bijdrage via een reclamebelasting
heeft het grote voordeel dat alle ondernemers in het heffingsgebied
een financiële bijdrage doen. Meeprofiteren van collectieve investeringen kan niet meer. Echter, hier
wringt bij een groep ondernemers
de schoen. Er gaat een eenheidstarief vastgesteld worden van 720
euro per jaar en dat vinden ze veel
geld. Geopperd wordt om de belasting naar draagkracht te berekenen
of bijvoorbeeld naar locatie. Twijfel
over de uitvoering is er eveneens.
“Moet ik mee gaan betalen aan
het opwaarderen van de Zijdstraat,

want daar zal het geld allemaal wel
weer aan besteed worden”, zegt eigenaar Leen Mulder van de muziekwinkel in de Schoolstraat woedend.
“Ik zorg zelf al meer dan dertig jaar
voor een gezellige omgeving. Ik hou
m’n straatje schoon, heb plantenbakken neergezet en in de feestmaanden huur ik samen met mijn
overbuurman verlichting voor over
de straat. Nog nooit een cent of
compliment gehad van bestuursleden van de winkeliersvereniging. Ik
weet nu in ieder geval waar ik mijn
rekeningen heen kan gaan sturen.”
Vanavond, donderdag 29 november, komt de verordening reclamebelasting voor het ondernemersfonds Centrum voor het eerst in het
Beraad Tot de definitieve besluitvorming op 20 december in de Raad
zullen nog wel diverse discussies
gevoerd gaan worden.

Handtekeningen voor verkoop
nieuwbouwdeel gemeentehuis
Aalsmeer - Onlangs hebben de
gemeente en een groep zorgaanbieders hun handtekeningen gezet onder de koopovereenkomst van
het nieuwbouwgedeelte van het gemeentehuis. Het gaat hier om het
deel waarin momenteel onder andere ook de publieksbalies zijn gehuisvest. Als gevolg van de aanstaande
ambtelijke fusie tussen Aalsmeer
en Amstelveen komt een groot deel
van het gemeentehuis leeg te staan.
De oudbouw blijft in eigendom van
de gemeente, maar de nieuwbouw
is met het zetten van de handtekeningen dus definitief verkocht. Gedurende het afgelopen jaar voerde
de gemeente diverse gesprekken

met een groep zorgaanbieders: vier
huisartsen, het Paramedisch Advies
Centrum Aalsmeer (PACA) en Apotheek Groen, die in de nieuwbouw
een gezondheidscentrum willen realiseren. De nieuwbouw is verkocht
voor een bedrag van 1,9 miljoen euro en wordt per medio juli aan de
kopers opgeleverd.
Het klantcontactcentrum voor het
regelen van een rijbewijs, paspoort
en andere zaken krijgt vanaf die datum een tijdelijke huisvesting, waarna het op een later tijdstip definitief
wordt gehuisvest in de oudbouw
van het gemeentehuis. De oudbouw
op het Raadhuisplein wordt in de
tussentijd opnieuw ingericht.

Uiteenlopende reacties op
wensbeeld Kasteleinweg
Bronzen veulen gestolen!

Kudelstaart - In de nacht van
maandag 26 op dinsdag 27 november is een bronzen kunstwerk in Kudelstaart gestolen. Het beeld voorstellende een liggend veulen stond
in het parkje achter het groene huisje aan de Kudelstaartseweg 295/297.
Het is een werk van Wessel Bezemer (1969), liggend veulen, brons,
diameter 120 centimeter, gemaakt

in 2006-2007. Het is een werk uit
een oplage van drie stuks. Het bronzen veulen was vastgeschroefd op
een molensteen. Het veulen is weg,
maar de steen ligt er nog. De gemeente heeft aangifte van diefstal
gedaan bij de politie. Bewoners die
iets gezien of gehoord hebben worden verzocht zich te melden bij de
politie via 0900-8844 of bij de gemeente Aalsmeer via 0297-387575,

Voordracht vijf gebieden
beschermd dorpsgezicht
Aalsmeer - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft afgelopen dinsdag het voornemen geuit om vijf gebieden als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht aan te
wijzen. Het gaat om de dorpskern,
de ontginningsas (begin van de Uiterweg met de Historische Tuin),
de Wilgenlaan, Berkenlaan, Jac. P.
Thijsselaan en Kastanjelaan (Stommeer) en Bovenland-Benedenland
(Mr. Jac. Takkade). Op woensdag 12
december wordt van 19.30 tot 21.00
uur een informatieavond georganiseerd in de bovenzaal van de Oude
Veiling, Marktstraat 19 in Aalsmeer.
Dorine van Hoogstraten van Stichting Welstandszorg Noord-Holland
geeft een toelichting op de vraag
waarom deze vijf gebieden als beschermd dorpsgezicht zijn voorgedragen en wat dat betekent. Een
gemeentelijk beschermd dorpsgezicht is een gebied met een bijzonder historisch karakter. Het is een
erkenning van de bijzondere kwaliteit. Het is dus een soort intentieverklaring: ‘Op dit gebied willen we
extra zuinig zijn’. Bij bescherming
van een dorpsgezicht gaat het om
het beschermen van de historische
structuren. Dat betekent dat nieuwe gebouwen wel kunnen worden toegevoegd in een beschermd
dorpsgezicht. Ook kan het gebruik
van een gebouw veranderen, mits
dit past in het historisch gegroeide karakter. Wethouder Gertjan van
der Hoeven: “We willen deze monumentale dorpsgezichten aanwijzen
als beschermd dorpsgezicht om zo
het cultuurhistorische karakter van

Aalsmeer te behouden. Voor de gemeente wordt het daarmee wat gemakkelijker om ongewenste veranderingen tegen te houden. Maar het
is nadrukkelijk niet de bedoeling om
van de beschermde dorpsgezichten
een soort openluchtmuseum te maken. Aanwijzing betekent dus niet
dat de situatie wordt bevroren; bepaalde ontwikkelingen zullen zelfs
worden gestimuleerd.” De stukken
over de beschermde dorpsgezichten liggen van 30 november tot en
met 11 januari ter inzage in het gemeentehuis. De plannen zijn ook in
te zien op de website van de gemeente. Gedurende de inzage termijn kan iedereen een inspraakreactie indienen bij het college van
Burgemeester en Wethouders.

Ruim 60 geïnteresseerden op
informatieavond Schinkelpolder
Aalsmeer - Ruim 60 bewoners, ondernemers en betrokkenen kwamen afgelopen donderdag naar de
informatieavond in het gemeentehuis over het voorontwerp bestemmingsplan Schinkelpolder. Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Gertjan van der Hoeven: ”De sfeer op
de avond was positief. Bezoekers
waarderden het dat het bestemmingsplan uitgaat van glastuinbouw
in ruime zin. Dit maakt dat er in de
Schinkelpolder meer mogelijk is dan
alleen glastuinbouw productie. Ik
ben blij dat na zoveel jaren het bestemmingsplan eindelijk wordt herzien en aangepast.” In het algemene gedeelte werd het bestemmingsplan op hoofdlijnen gepresenteerd.
Het bestemmingsplan Schinkelpolder is een conserverend bestemmingsplan. Dat houdt in dat het zoveel mogelijk vastlegt wat er nu al
legaal aanwezig is. Het bestemmingsplan maakt dus geen grote nieuwe ontwikkelingen mogelijk.
De Schinkelpolder was van oudsher
een glastuinbouwgebied, dat zich
langzaam heeft ontwikkeld naar een
gebied met agrarische handelsondernemingen. Deze ontwikkeling
is ook zichtbaar in het nieuwe bestemmingsplan. Binnen het bestemmingsplangebied zijn eigenlijk vier
verschillende zones te onderscheiden. Het noordelijke deel is grotendeels Schinkelbos (natuur) en de
bestaande maneges en bedrijven.

Het middengebied wordt bestemd
als gemengd (glas)tuinbouwgebied.
Hiervoor geldt een brede definitie
van tuinbouw, zodat ook bijvoorbeeld handelskwekerijen mogelijk zijn. Voor het gebied achter het
lint zijn meer mogelijkheden opgenomen, zoals stille opslag, maneges
en tuinbouw. De woningen langs
de Oosteinderweg waren van oudsher bedrijfswoningen, maar worden nu allemaal bestemd als gewone burgerwoningen. Na de presentatie was er ruimschoots gelegenheid voor alle bezoekers om vragen
te stellen aan ambtenaren en wethouder.
De meeste bezoekers wilden meer
informatie over de bestemming van
hun eigen huis of bedrijf. Daarnaast
werden diverse vragen gesteld over
handhaving van illegale functies. De
wethouder gaf desgevraagd aan dat
de gemeente na vaststelling van het
bestemmingsplan gaat handhaven
in die gevallen waar bouwwerken
en/of activiteiten niet legaal zijn en
legalisatie ook niet wenselijk wordt
geacht. Het voorontwerp van het
bestemmingsplan ligt tot en met 13
december ter inzage in het gemeentehuis. De plannen zijn ook in te zien
via www.ruimtelijkeplannen.nl of
www.aalsmeer.nl. Tot en met 13 december kan iedereen een inspraakreactie indienen bij het college van
burgemeester en wethouders.

Aalsmeer - Woensdag 21 november hebben ruim 150 geïnteresseerde en betrokken bewoners de informatieavond over het nieuwe wensbeeld voor de inrichting van de Burgemeester Kasteleinweg bezocht.
Na presentaties door verantwoordelijk wethouder Rik Rolleman, bureau Palmbout en bureau Goudappel Coffeng konden de inwoners hun vragen stellen bij vier infostands. In de stands waren tekeningen opgehangen die een duidelijk beeld gaven van het nieuwe
wensbeeld. Ook was er een stand
waar vragen gesteld konden worden aan de wethouders Rik Rolleman, Gertjan van der Hoeven en Ad
Verburg. Wethouder Rik Rolleman:
“Het nieuwe wensbeeld gaat over
het aaneenhechten van Aalsmeer.
In de infostand kreeg ik veel vragen over hoe het straatbeeld eruit
gaat zien ter hoogte van de huidige bewoners. De plannen laten het
straatbeeld nu globaal zien, maar de
exacte inrichting zal pas duidelijk
worden bij de uitwerking van de onderwerpen. Hierbij worden de inwoners nog intensief betrokken.” Uiteraard waren er positieve en negatieve reacties van de aanwezigen. “Ik
ben pas 42 jaar met deze weg bezig
en u denkt hierover in drie maanden een ander besluit te nemen?”,
was de eerste brandende vraag of
liever opmerking. Kritisch zijn zeker
ook de eigenaren van de bedrijven
die aan de Witteweg, op een A-locatie (langs een drukke weg), panden hebben gebouwd. De nieuwe
inrichting duldt vanaf de Zwarteweg
alleen nog maar busbaan en dus zal
de A-locatie hier niet meer van toepassing zijn. Uiteraard waren zij tijdens de bouw wel al op de hoogte
van het feit dat de N201 omgelegd
zou gaan worden. Deze eigenaren
gaan in ieder geval zeker alle verdere uitwerkingen op de voet volgen!

Voor de aansluiting van de Noordvork op de Burgemeester Kasteleinweg wordt de voorkeur gegeven
aan een T-kruising boven een rotonde. Bereikbaarheid van de Ophelialaan wordt via een nieuw wegvak
vanaf de Noordvork via de Spoorlaan voorzien. Daarnaast wordt onderzocht of het baanvakviaduct gesloopt kan worden, zodat er een gelijkvloerse kruising met het nieuwe
wegvak op deze plaats kan komen.
In het nieuwe wensbeeld worden
ook woonadressen aan de Burgemeester Kasteleinweg gemaakt. De
uitwerking van de schets voor de
deelprojecten: Aalsmeerse Zoom,
Spoorlaan, Opheliahof en Zwarteweg wordt later vormgegeven. Het
bestemmingsverkeer dat via de
Aalsmeerderbrug in Aalsmeer komt,
wordt via de Van Cleeffkade-Stationsweg, de Oosteinderweg en de
Noordvork evenwichtig verdeeld
over het lokale netwerk.

Aaneensmeden helften
Het belangrijkste uitgangspunt is
het aaneensmeden van de twee
helften van Aalsmeer door nieuwe
bebouwing en waar mogelijk bestaande bebouwing te oriënteren op
de Burgemeester Kasteleinweg. Er
wordt nu een vrijliggende busbaan
zonder medegebruik van lokaal autoverkeer voorzien. De Burgemeester Kasteleinweg wordt ingericht als
een doorlopende groene ruimte met
drie respectievelijk vier begeleidende rijen bomen. De busbaan krijgt
grotendeels een middenligging,
met aan de zijkanten lokale voetpaden, fietspaden en ventwegen.

Nieuwe N201
De N201 is verlegd naar de noordzijde van Aalsmeer. Het is de verwachting dat het gehele programma
van de N201+ met nieuwe aansluitingen op de A4, de A9 en de A2 pas
in 2015 klaar is. Op dit moment is
de planning dat op 13 december het
nieuwe wensbeeld besproken wordt
in het informatief beraad, 24 januari
in het beraad en 14 februari besloten wordt in de gemeenteraad. De
participatie over het ontwerp van de
herinrichting van de Burgemeester
Kasteleinweg zal in de eerste helft
van 2013 plaatsvinden. De formele
inspraakprocedure met tervisielegging wordt verwacht in het derde
kwartaal 2013. Eind 2013 stellen de
verantwoordelijke partijen het ontwerp vast. Het is de verwachting dat
de provincie zorgt voor de realisatie aangezien de busbaan ook in de
gemeenten Uithoorn en Haarlemmermeer wordt aangelegd. Mondeling hebben de wethouders Rolleman en Verburg in een gesprek met
de hoofden van de Stadsregio en de
Provincie in ieder geval al te horen
gekregen dat zij kunnen rekenen op
maximale medewerking.
Meer informatie is te vinden op
de website www.aalsmeer.nl. Hier
staan ook het verkeerskundige rapport van bureau Goudappel Coffeng, de uitwerkingsschets N201
van bureau Palmbout Urban Landscapes en alle presentaties van de
informatieavond. De tekeningen zijn
ook in de informatieruimte bij de
publieksbalie in het gemeentehuis
bekijken.

Beraad vanavond

Racefietsen weg

Aalsmeer - Vanavond vindt om
20.00 uur het Beraad plaats in het
gemeentehuis. Gesproken wordt
over het beeldkwaliteitskader Parkmeer, het masterplan Vrouwentroost, de kredietaanvraag voor verkoop nieuwbouw gemeentehuis,
beschikbaar stellen van 80.000 euro voor verhuis- en sloopkosten voor
Kudelstaartseweg 295-297, de verordening reclamebelasting 2013 voor
het ondernemersfonds Aalsmeer
Centrum en de belastingverordeningen voor volgend jaar.
De behandeling van alle onderwerpen is in 1e termijn gericht op vaststellen. De behandeling in 2e termijn
en de besluitvorming gaan plaatsvinden in de Raad van 20 december.

Inbrekers komen
huis niet in
Aalsmeer - Op vrijdag 23 november is tussen acht uur in de avond
en negen uur ‘s ochtends geprobeerd in te breken in een woning
aan de Oosteinderweg. Inbrekers
hebben verschillende pogingen gedaan om deuren en ramen te openen. Dankzij goed hang- en sluitwerk is het de dieven niet gelukt het
huis te betreden.

Autosleutels weg
Aalsmeer - In de nacht van dinsdag 20 op woensdag 21 november is ingebroken in een woning in
de Händelstraat. Om binnen te komen hebben de dieven een tafeltje
gebruikt om een bovenraampje te
kunnen openen. Het tafeltje is overigens achtergelaten. Het gehele huis
is doorzocht, zowel boven als op
de begane grond zijn moddersporten aangetroffen. Uit de woning zijn
de sleutels van de auto gestolen. De
auto is gelukkig niet meegenomen
door de inbrekers. De inbraak heeft
tussen half elf in de avond en vier
uur ‘s nachts plaatsgevonden.

Aalsmeer - Op dinsdag 20 november is ingebroken in een garage
van een woning aan de Aalsmeerderweg (hoge nummering). Uit de
ruimte zijn twee dure racefietsen
gestolen. Een racefiets van het merk
Koga Miyata, type light speed’11 en
een blauwe racefiets van het merk
Principia. De inbraak heeft tussen
elf uur in de avond en half zeven ‘s
ochtends plaatsgevonden.

Bankpassen uit
huis gestolen

Aalsmeer - In de nacht van woensdag 21 november is ingebroken in
een woning in de Kastanjelaan. Om
binnen te komen hebben de dieven
gaatjes geboord en het badkamerraam geopend. Uit het huis is een
laptop gestolen. Ook zijn de inbrekers er vandoor gegaan met een
portemonnee met bankpassen en
een Panasonic-camera.

Auto weggesleept
Aalsmeer - Op vrijdag 23 november om kwart voor elf in de ochtend
heeft een aanrijding plaatsgevonden op de N201. Een vrachtwagen
en een auto stonden naast elkaar
voor het stoplicht in de richting van
Uithoorn. Bij groen trok de chauffeur, die op de linkerbaan reed, op.
Hij stuurde iets te veel naar rechts
en tikte de linkerzijde van de auto
aan. Door de klap draaide de auto 180 graden. De hele linkerzijde
van de auto raakte beschadigd. De
wagen moest weggesleept worden.
Niemand raakte gewond.

Diesel gestolen
Aalsmeer - In de nacht van dinsdag 20 op woensdag 21 november
is vanaf een bouwterrein aan de
Stommeerkade diesel uit een graafmachine gestolen. De opmerkelijke
diefstal heeft tussen vijf in de avond
en zeven uur ‘s ochtends plaatsgevonden.
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“Bij intocht komt heel veel kijken”
18 Nieuwe Meerbode

Ook online bestellen bij
vishandel Smit & Bond

Stichting Sinterklaas in
Aalsmeer zoekt sponsors
Aalsmeer - “De intocht in Aalsmeer?
Nou, daar komt nogal wat bij kijken
hoor. Misschien wel veel meer dan je
denkt.” Aan het woord is Mike Multi. Samen met Jos van der Wal, Peter Sparnaaij, Joost de Vries, Dirk
Box, Henk van Leeuwen en heel veel
vrijwilligers, zorgen zij er voor dat
de Sinterklaasintocht ieder jaar een
groot spektakel wordt. Maar dat dit
niet zonder slag of stoot gaat, legt
hij vervolgens even uit. “We hebben ongeveer vier jaar geleden de
stichting ‘Sint in Aalsmeer’ overgenomen van de Winkeliersvereniging.
De intocht bekostigen we op eigen
kracht. Gelukkig stelt de gemeente Aalsmeer de burgerzaal nog wel
gratis tot onze beschikking, maar als
je je bedenkt dat het snoepgoed dat
wij moeten aanschaffen al meer dan
twaalfhonderd euro kost. Met vrijwilligers hebben we vijfhonderdvijftig kilo pepernoten in zevenduizend
zakjes staan scheppen, om maar
een voorbeeld te noemen. Zonder hulp van veel Aalsmeerse bedrijven zouden we het niet redden.
Zo verzorgt Kees Markman al jaren
het geluid, Ab Müller levert banketstaven, Multi Supplies maakt spandoeken, de Meerlanden regelt gratis de dranghekken, websitebouwer Aalsmeer.nu.nl houdt onze internetsite up to date en Nico Optiek
heeft dit jaar bijvoorbeeld gezorgd
voor een goede bril op sterkte voor
de Sint. Naast al deze bijdragen in
natura is er natuurlijk nog veel meer
geld nodig. Wat dacht je van nieuwe
pakken voor de Pieten, het bekostigen van goochelaars of ander entertainment. Alleen al het onduleren
(=golfjes maken) van de baard van
Sinterklaas kost al bijna honderd euro! Sponsoring is niet echt een optie,
want om nu reclame te plakken op
de ruggen van de goedheiligman en
zijn knechten, nee.”
Ballonnen
Om aan geld te komen voor al bo-

vengenoemde zaken worden er heel
veel huisbezoeken afgelegd. Dat zijn
er tussen de veertig en vijftig per
seizoen. Ook veel grote bedrijven en
feesten worden bezocht, vaak met
een DJ erbij en alles. “We maken er
altijd één groot feest van, dat kan ik
je garanderen”, aldus de Multi-Piet,
die overigens buiten de intocht vaak
de Sint vervangt. Dit doet hij al ongeveer acht jaar met heel veel plezier.
“We gaan ook vaak kosteloos naar
ziekenhuizen of bejaardencentra en
ook de bewoners van het Tweede
Thuis vereren wij met een bezoek.”
Vrijdagmiddag zal het gezelschap bij
de handbal in de Bloemhof aanwezig zijn en zaterdag 1 december lopen ze rond in een bekende doehet-zelf-zaak in Aalsmeer.
Mike vervolgt met enthousiasme zijn verhaal: “Laatst ben ik gevraagd voor een fotoshoot. Kinderen en jongvolwassen met het syndroom van down mochten voor een
uniek fotoboek op de foto met hun
idool. Veel kinderen kozen een bekende artiest, Sam koos Sinterklaas.
Het werd een bijzondere avond.
Blije kindersnoetjes, daar doe je het
toch allemaal voor. Ook wel leuk om
te vertellen is dat er tijdens de intocht ballonnen door de kinderen
zijn opgelaten (mede mogelijk gemaakt door Ballonnenservice). Aan
de ballonnen hing een adres. Inmiddels stromen de kaartjes binnen
vanuit Groningen, Friesland en zelfs
Schiermonnikoog.” Voelt u zich geroepen om na het lezen van dit artikel enige hulp te bieden aan deze fantastisch georganiseerde stichting, kijk dan vooral op de website
www.sinterklaasinaalsmeer.nl. Hierop zijn leuke filmpjes en foto’s te
zien en hoe je ‘vriend’ zou kunnen
worden. Tevens staan alle sponsors
vermeld, die zo belangrijk zijn om
dit evenement voor altijd mogelijk te
blijven maken.
Door Miranda Gommans

Schoorsteen (tijdelijk) afgebroken

Aalsmeer - Een kleine twee maanden na opening van de prachtige
viswinkel in de Zijdstraat is het nu
ook mogelijk om online te bestellen
bij Volendammer vishandel Smit &
Bond. Werner Smit en Gerard Bond
sluiten zich namelijk aan bij het online initiatief Regio Vers. Via Regio
Vers Aalsmeer is het mogelijk om
online te bestellen bij banketbakkerij
Ab Müller, kaashandel de Osdorper,
André Dijt Vers, keurslager Kruyswijk
en Wittebol wijn. Vanaf deze week is
daar ook het assortiment van Volen-

Het dak op de garage!
Ware wellness sensatie

Sinterklaas opent Fish Spa
bij SlenderYou Beautyworld
Aalsmeer - Sinterklaas kon afgelopen weekend met schone voeten
weer de daken op, want hij was de
eerste die gebruik mocht maken van
de Fish Spa bij SlenderYou Beautyworld aan de Hadleystraat 3. Eigenaresse Anette Mulder had hem gevraagd om de Fish Spa zaterdagmiddag te openen als mysterie guest, wat
hij graag deed ter afwisseling van de
bezoekjes aan alle kinderen. “Even
een momentje ontspannen aan mezelf
denken, kan in deze drukke tijd geen
kwaad”, was zijn reactie. Samen met
zijn Pieten kwam hij enthousiast binnen, maar wist toen nog niet precies
wat hem te wachten stond. Personeelsleden, vrienden, familie en klanten waren tijdens de feestelijke opening getuigen van het feit dat Sinterklaas deze bijzondere sensatie mocht
ondergaan. Na de nodige grapjes van
zijn Pieten, werden zijn voeten gecontroleerd en gewassen door Anette. Daarna gingen honderden Garra
Rufa visjes (ook wel knabbel- of doktervisjes genoemd) aan de voeten van
de goedheiligman knabbelen, die het
omschreef als kietelen, maar het wel
zeer prettig vond. Na een klein half
uurtje werden zijn voeten nog even
lekker gemasseerd en kon hij met
zachte en schone voeten weer op pad.
Maar niet voordat alle Zwarte Pieten
eerst de slenderbanken hadden uitgeprobeerd. Een Fish Spa behandeling voelt als een lichte massage en is
verzorgend en ontspannend. Tijdens
de behandeling verwijderen de uit
Azië afkomstige visjes de dode huidcellen en huidschilfers van de voeten,
onderbenen of handen. De kleine visjes hebben geen tanden, maar zuigen
de dode cellen van de huid af. Het is
als het ware een natuurlijke peeling
van de opperhuid. Tijdens het verwijderen van de dode huidcellen scheiden deze speciale visjes een enzym af,
genaamd Ditranol dat een vitaliserende werking heeft op de onderliggende
huid. De nieuwe huid die ontstaat is
sterker en gezonder dan voorheen en
de huid voelt na de behandeling zacht
en vitaal aan. Door de Fish Spa wordt
de bloedsomloop gestimuleerd en
stress kan het lichaam verlaten. Het

is belangrijk dat de visjes goed verzorgd worden. Iedere dag krijgen ze
visvoer, want van dode huidcellen alleen kunnen de vissen niet leven omdat daar niet genoeg voedingsstoffen in zitten. De kwaliteit van het water wordt goed bijgehouden en regelmatig wordt het water ververst. SlenderYou Beautyworld beschikt over
een officieel certificaat om deze Fish
Spa te mogen faciliteren. “Het werkt
heerlijk ontspannend voor lichaam
en geest”, legt Anette Mulder uit. “En
in navolging op al onze andere speciale behandelingen leek het me tijd
worden om iets unieks in de regio te
hebben.” Anette durfde na lang vooronderzoek de uitdaging van de Fish
Spa aan te gaan. “Naast het feit dat
een dergelijke behandeling ontspannend werkt, is het natuurlijk ook erg
leuk om met je voeten of handen in
een bak met visjes te gaan. En even
lekker tijd voor jezelf, dat willen we
toch allemaal.” SlenderYou Beautyworld heeft diverse Fishspa arrangementen die geboekt kunnen worden.
De standaard behandeling van 25 minuten kan verlengd worden of worden uitgebreid met pedicure, manicure, nagelverzorging, massage en een
hapje en drankje. Uiteraard kunt u bij
SlenderYou Beautyworld ook terecht
voor gezichts- en lichaamsbehandelingen, massages, zonnebank, Hypoxi en slenderen. Voor meer informatie:
www.syb.uwstudio.nl.
Door Ilse Zethof

Cadeaus uit Israel
Aalsmeer - Op zaterdag 1 december is het mogelijk december cadeaus
aan te schaffen in het Israel Producten Centrum van consulente Diny Wichers. De verkoop wordt gehouden in
kerkelijk centrum ‘t Baken in de Sportlaan 86 tussen 10.00 en 16.00 uur. Een
scala aan producten is te koop, waaronder kaarsen en verzorgingsproducten. Bij besteding vanaf 20 euro wordt
een kalender voor 2013 cadeau gegeven. Bestellingen worden overigens
gratis thuisbezorgd.

Start realisatie van nieuw
bedrijfsgebouw Met en Co
Aalsmeer - Met en Co gaat op korte termijn beginnen met de bouw
van een nieuw, modern bedrijfsgebouw aan de Ecuadorlaan. De Ecuadorlaan is een nieuwe laan op het
bedrijventerrein van Green Park
Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.
Deze laan grenst aan het fraaie
Zwanenmeer en komt uit op de Machineweg. Met en Co is een begrip
op het gebied van personenvervoer
door heel Nederland en heeft gekozen voor Green Park Aalsmeer om
zich daar te vestigen om hun groei
verder gestalte te kunnen geven. De
keuze voor Green Park Aalsmeer is
ondermeer ingegeven door een vrij
in te inrichten kavel, een goede bereikbaarheid langs de nieuwe N201
en ook de nabijheid van Schiphol.
Vanwege de noodzakelijke heiwerkzaamheden is onderzocht in hoeverre de schoorsteen aan het Zwanenmeer voldoende stevig was. Helaas is gebleken dat de staat van de
schoorsteen dusdanig zwak is dat er
door het heien een onveilige situatie
zou kunnen ontstaan. Daarom heeft
Green Park Aalsmeer besloten deze schoorsteen tijdelijk af te breken
en alle stenen op te slaan. Indien
mogelijk zal de schoorsteen op een
nader te bepalen locatie en tijdstip
weer worden opgebouwd. De realisatie van de nieuwe huisvesting van
Met en Co zal ongeveer 8 maanden
in beslag nemen. De verwachting is
dat het nieuwe bedrijfsonderkomen
medio september 2013 in gebruik
kan worden genomen.

Green Park Aalsmeer is een hoogwaardig bedrijvenpark van 180 hectare voor ondernemingen die toegevoegde waarde leveren in de bloemen- en plantensector. Naast deze
specifieke doelgroep is een deel van
het plangebied beschikbaar voor de
vestiging van bedrijven uit de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn buiten de sierteeltsector. Het bedrijventerrein wordt ontwikkeld door Green
Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling
B.V., opgericht door de gemeenten
Aalsmeer en Uithoorn. Er zijn kavels
beschikbaar. Meer informatie via
www.greenparkaalsmeer.com.

Gratis introductieochtend bij TCO
Aalsmeer - Anders leren omgaan
met stress, piekeren of slapeloosheid of werken aan je persoonlijke
ontwikkeling? Kom dan op zondag
9 december naar de gratis introductieochtend mindfulness en levenskunst bij het Therapeutisch Centrum Oosteinder. Tijdens de introductie kan tevens kennis gemaakt
worden met de nieuwe trainingen
die starten in 2013. De ochtend is
van 9.30 tot 13.00 uur en aanmelden
kan via info@tco-aalsmeer.nl of bel
0297-324757. Het TCO is gehuisvest
aan de Oosteinderweg 272, ingang
Hoge Dijk. Meer informatie: www.
tco-aalsmeer.nl.

dammer vishandel Smit & Bond aan
toegevoegd. Werner Smit: “De bestellingen worden iedere vrijdag in
één keer thuis bezorgd of kunnen
worden afgehaald in de winkel. Ideaal voor de klanten die geen tijd hebben voor een bezoek aan onze winkel.” Speciaal voor de kerstdagen
heeft Regio Vers Aalsmeer een extra
uitlevermoment ingepland. Kerstbestellingen kunnen tot en met zaterdag 22 december worden geplaatst.
Deze worden dan op maandag 24
december thuis afgeleverd.

Aalsmeer - Opvallend is dagelijks
het aantal kijkers rondom het bouwterrein in de Zijdstraat en aan het
Molenpad. De mannen van van Berkel zeggen erover: “We zouden een
tribune kunnen vullen! Weer of geen
weer, er zijn altijd mensen die rondom de bouw bij de hekken staan
te kijken of te fotograferen.” En het
schiet op, een dezer dagen zullen met
grote kranen betonplaten geplaatst
worden die het dak vormen van de
parkeergarage. Het bouwwerk komt
dan echt in zicht! Op straatniveau

zullen er winkels gebouwd worden.
Op dit moment zijn er onderhandelingen gaande met enkele bekende
winkelketens, die interesse hebben
getoond voor deze locatie. En daarboven komen, gelegen rondom een
fraaie binnentuin, mooie, eigentijdse
appartementen. Echt iets bijzonders!
Meer weten, kijk op: www.zijdstraatdorpsstraat-molenpad.nl. En natuurlijk blijven bezoekers van harte welkom rondom het bouwterrein! Ga kijken bij de klus van deze week: Het
dak op de parkeergarage!

Travel Counsellors organiseert

Informatieavond Aruba,
Curaçao en Jamaica
Aalsmeer - Op maandag 3 december organiseert Arlette van der MeerLammers een Caribbean informatieavond. Deze interessante bijeenkomst
organiseert Arlette in samenwerking
met Aruba Tourism, Curaçao Tourism
en Jamaica Tourist board. Tijdens de
productavond worden verschillende
speciale presentaties gegeven. Bezoekers krijgen alle ins en outs over
Aruba, Jamaica en Curaçao te horen.
De informatieavond op 3 december

begint om 20.00 uur en wordt gehouden in restaurant De Stoute Schoen
aan de Kudelstaartseweeg. Arlette
nodigt belangstellenden uit voor deze
informatieavond over Aruba, Curaçao
en Jamaica en hoopt vele inwoners
te mogen ontmoeten. Inschrijven kan
via arlette@travelcounsellors.nl of bel
0297-242184. Weet wel: Vele partijen
zetten zich in om deze avond succesvol te maken, bij aanmelding wordt
ook echt op aanwezigheid gerekend.

Zaterdag demonstratie Bose
VideoWave® II bij Hartelust
Aalsmeer - Op zaterdag 1 december is iedereen van harte welkom
bij Hartelust om het nieuwe Bose VideoWave® II entertainmentsysteem te bekijken. Ervaar zelf de
nieuwe generatie van het VideoWave® entertainment-systeem, de
enige hdtv met een compleet ingebouwd Bose home cinema- en muzieksysteem.
Geen luidsprekers, geen kabels
Het Bose VideoWave II entertainment-systeem maakt het plaatsen
van meerdere luidsprekers en aanleggen van bedrading door de hele
kamer overbodig, zonder dat dit ten
koste gaat van het geluid. Dit kan
dankzij de integratie van het home
cinema-systeem, compleet met zestien luidsprekers, achter het beeldscherm. Deze innovatie van Bose

zorgt voor een home cinema-geluid
zonder aparte luidsprekers, basmodule of luidsprekerkabels. Met
de komst van de nieuwe generatie is de VideoWave-lijn uitgebreid
met een 55-inch en een 46-inch
scherm. Nieuwe kenmerken zijn onder andere een LED-backlit beeldscherm, een verfijnder industrieel
ontwerp en een vernieuwde clickpad-afstandsbediening die zorgt
voor een gemakkelijke en intuïtieve bediening. Geïnteresseerd in de
Bose VideoWave II, kom dan aanstaande zaterdag langs bij Hartelust
aan de Oosteinderweg 279 en ontdek de nieuwe kijk van Bose op televisie en home cinema. De aanbevolen verkoopprijs van het Bose VideoWave II-systeem is 5.599 euro
voor het 46-inch model en 6.599 euro voor het 55-inch model.

De bril van Sinterklaas
Aalsmeer - Sinterklaas heeft een
groot probleem. Zijn bril is stuk. Er
zitten geen glazen meer in de bril
van Sinterklaas. Eén van de pieten had stiekem de bril van Sinterklaas gebruikt om iets heel goed te
kunnen lezen. Maar die domme piet
heeft toen de bril niet netjes in de
brillenkoker opgeborgen en nu is hij
stuk. En dat is niet handig. Dat hebben waarschijnlijk heel veel kinderen
al gemerkt. Sinterklaas kon bijna niemand meer herkennen, hij kon niet
meer lezen in het grote Sinterklaas
boek. Er zijn Sinterklaas muntjes verwisseld met pepernoten, er zijn zelfs
vaders en moeders die cadeautjes in
hun schoen kregen in plaats van de
kinderen. En wat als er straks op 5
december nog meer cadeautjes verwisseld worden, dat zou verschrik-

kelijk zijn. Sinterklaas moest heel
snel een nieuwe bril. Na de intocht
in Aalsmeer, en het warme welkom
van al die lieve kinderen, heeft Sinterklaas bij de plaatselijke opticien
een andere bril uitgekozen. En afgelopen zaterdag was het dan eindelijk zover. De nieuwe bril van Sinterklaas is klaar. En wat was dat gezellig in het Aalsmeers Winkelcentrum Nieuw Oosteinde. Lekker meezingen met swingende pieten, kijken
naar de pietenshow, kinderen konden schoentjes maken, die ze komende zaterdag weer kunnen ophalen. Toen Sinterklaas zelf zijn nieuwe
bril kwam ophalen, was hij héél erg
blij. Hij kan alles gelukkig weer heel
goed zien. Willen jullie kijken hoe dat
ging? Kijk dan op YouTube: Sinterklaas krijgt een nieuwe bril.

Brocante van Bob en Ankie
Aalsmeer - Komend weekend openen Bob en Ankie weer hun deuren
van hun ruimte aan de Aalsmeerderweg 30 voor de verkoop van brocante, curiosa, spiegels, lampen,
glas en servieswerk. De mogelijkheid om het met de feestdagen gezellig en sfeervol in huis te maken.
Het open huis van Bob en Ankie is

vrijdag 30 november van 11.00 tot
17.00 uur, zaterdag 1 december tussen 11.00 en 16.00 uur en zondag 2
december van 12.00 tot 16.00 uur.
Iedereen is van harte welkom, de
koffie staat klaar. Nummer 30 aan
de Aalsmeerderweg is te vinden in
het straatje achter deze lintweg, ingang via de Molenvlietweg.
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Afscheid drie bestuurders
van wijkoverleg Hornmeer

Gemeente Aalsmeer stelt
natuurwaardenkaart vast

Aalsmeer -Afgelopen donderdagavond 22 november hebben drie
bestuursleden afscheid genomen
van wijkoverleg Hornmeer. Voorzitter Irene Keessen, penningmeester
Peter Wielart en secretaris Bob de
Jongh hebben hun functie binnen
het wijkoverleg neergelegd. Alle
drie hebben zij een lange staat van
dienst in het bestuur van de wijkraad Hornmeer. Helaas kon Bob de
Jongh niet aanwezig zijn bij het afscheid. Tijdens de goed bezochte

Aalsmeer - Dinsdag 27 november
is de natuurwaardekaart Aalsmeer
door het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld. Op
de natuurwaardenkaart is in één
oogopslag te zien welke gebieden een hoge of lage natuurwaarde hebben en waar (beschermde) dieren en planten leven. Wethouder Rik Rolleman: “De natuurwaardekaart is bijzonder waardevol bij het ontwikkelen van natuurbeleidplan in 2013. Maar de kaart
is meer dan dat. Zo kunnen ontwikkelaars van bijvoorbeeld bouwprojecten met behulp van een natuurwaardenkaart veel makkelijker rekening houden met de natuur. Ook
is de kaart interessant voor natuurliefhebbers die graag willen weten
waar welke dieren of planten voorkomen in Aalsmeer. Bij onderhoud
van terreinen kan gericht rekening
worden gehouden met de leefwijze
van dieren en planten.” De gemeente Aalsmeer kent bijzondere natuur.
Zo maken de Westeinderplassen
deel uit van de Ecologische Hoofd
Structuur (een netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Neder-

bijeenkomst werden de bestuursleden door wethouder Gertjan van der
Hoeven, portefeuillehouder Wijkgericht Werken, in het zonnetje gezet en bedankt voor hun langdurige vrijwillige inzet voor hun wijk en
haar bewoners: “Ik bewonder het
enorm dat deze vrijwilligers zich
voor zo’n lange tijd hebben ingezet
voor de wijk.” Arie van Doorn, Jelle
Stellingwerf, Cor Knol en Sonja Knol
nemen het stokje van de drie terugtredende bestuurders over.

Eigen kunst van Lievepop
Aalsmeer - Op donderdag 22 november stond BSO Lievepop in teken van een heuse tentoonstelling.
Alle kinderen zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met het
maken van allerlei kunstobjecten.
Deze werden afgelopen donderdagmiddag voor alle ouders tentoongesteld in de drie speellokalen van
de brede school de Mikado. Zo wa-

ren er schilderijen, beeldhouwwerken, kettingen gemaakt van onder
andere pasta, en mooi beschilderde
bloemenvazen.
De ouders werden verwelkomd
door de kinderen met een drankje en hapje, daarna konden zij de
tentoonstelling bezoeken. Het was
een groot succes, dus voor herhaling vatbaar.

Nieuwe voorzitter buurtvereniging
Wethouder Gertjan van der Hoeven ( links) met de aftredende bestuursleden Irene Keessen en Peter Wielart. Bob de Jongh kon helaas niet aanwezig
zijn bij het afscheid.

Waar en wie is Thuiszorghulp?
Aalsmeer - De families Scheepmaker en Sanders hebben haar niet
kunnen traceren. Wie is de vrouw,
die van november 1977 tot juni 1978
gezorgd heeft voor twee jonge kinderen in de Clusiusstraat?
De moeder (Doree Scheepmaker)
van Jochem (toen 6 maanden oud)
en Jeroen (toen 3 jaar oud) was wegens omstandigheden ruim een half
jaar uit huis. Jochem zou graag in

contact komen met de vrouw die in
opdracht van Thuiszorg Aalsmeer
destijds voor hen heeft gezorgd. Ze
woonde toendertijd in Aalsmeer of
omstreken.
Graag horen de families of iemand
een idee of aanwijzing heeft die kan
leiden naar deze vrouw.
Jochem Sanders is bereikbaar via tel.
06-24166379 of jochemsandersphotography@gmail.com.

Kick-off Innovatiemotor

Greenportcafé: ‘Samenwerking
stimuleert succesvol innoveren’
Aalsmeer - ‘Om succesvol te kunnen innoveren is samenwerking een
stimulans en vaak zelfs een voorwaarde’, was de rode draad in de
presentaties tijdens het Greenportcafé Aalsmeer op 20 november, waar de Innovatiemotor voor
Greenport Aalsmeer is geïntroduceerd. Via de Innovatiemotor is tot
met 2015 een projectbudget van 2,5
miljoen euro beschikbaar om ondernemers te ondersteunen bij innovatieprocessen. Het Greenportcafé in het nieuwe pand van Waterdrinker Aalsmeer trok zo’n honderd
bezoekers. De volgende netwerkhappening van Greenport Aalsmeer
staat gepland op donderdag 10 januari. Maar liefst twaalf sprekers
gingen tijdens het Greenportcafé op een zeer gevarieerde manier
in op nut en noodzaak van innovatie. Zeven presentatoren kregen 1,5
minuut de tijd om hun kennisinstelling te promoten en gingen daarna
tijdens de ‘Open Space’ met bezoekers in gesprek. Nut en noodzaak
van de Greenportorganisatie werd
met meerdere voorbeelden onderstreept door voorzitter Jaap Bond
van Greenport Aalsmeer. “De inzet van de Greenportorganisatie en
het werk van de Kamer van Koophandel om dit project onder de aandacht te brengen bij Europa en de
provincie Noord-Holland heeft geleid tot een projectbudget van 2,5
miljoen euro voor een periode tot en
met 2015’’, aldus Bond. Hij noemde ook de 8 miljoen euro die vanuit
Den Haag ter beschikking is gekomen voor de Ongestoord Logistieke
Verbinding tussen FloraHolland en
Schiphol en het op de kaart zetten
van de sector flowers en food bij de

Amsterdam Economic Board. “Maar
de Greenportorganisatie moet ook
worden gedragen en gevoed door
het bedrijfsleven”, gaf hij de aanwezige ondernemers mee. In alle presentaties kwam op een of andere
manier wel naar voren, dat samenwerking essentieel is om succesvol te kunnen innoveren. Projectleider van de Innovatiemotor Aalsmeer
Jan-willem Donkers was daarin heel
expliciet. “Innoveren doe je niet alleen. Daarom gaan wij ons inspannen om het netwerk van de Greenport Aalsmeer beter te laten functioneren. Kennisoverdracht moet worden verbeterd, tussen ondernemers
onderling en tussen ondernemers
en kennis- en onderwijsinstellingen.
Ondernemersvragen kunnen beter
naar de wetenschap worden vertaald en innovatieprocessen kunnen we versnellen’’, aldus Donkers.
Eerder deze maand startte hij als
projectleider van de Innovatiemotor van Greenport Aalsmeer. De Innovatiemotor is mogelijk geworden
dankzij samenwerking van het bedrijfsleven en kennisinstellingen en
subsidie van Europa (EFRO) en de
provincie Noord-Holland. Via thema- en groepsbijeenkomsten wordt
de Innovatiemotor uitgedragen. Via
de website van Greenport Aalsmeer
en e-mailings worden geïnteresseerden op de hoogte gehouden.
Zij kunnen ook contact opnemen
met Jan-willem Donkers via jwdonkers@greenportaalsmeer.nl. Specialisten van kennisinstellingen kunnen uit het budget van 2,5 miljoen
euro worden ingezet om innovaties
sneller te ontwikkelen en te implementeren en de samenwerking tussen marktpartijen te versterken.

land) en is de Oosteinderpoel een
natuurbeschermingswet gebied. De
verbindingszone de Groene As loopt
door de gemeente. Gevoelige en
kwetsbare soorten zoals de noordse woelmuis, de ringslang, de meerval, vinden hun thuis in de natte delen van Aalsmeer. Maar ook de bebouwde kom is belangrijk voor bedreigde en beschermde soorten als
huismussen, zwaluwen en verschillende soorten vleermuizen. Bijzondere planten komen er voor zoals:
de Zwanenbloem en de Rietorchis.
De natuurwaardenkaart is beschikbaar op de website van de gemeente www.aalsmeer.nl. Heeft u of uw
organisatie interesse in de natuur
in en om Aalsmeer en wilt u meer
weten over het natuurbeleid, de natuurwaardenkaart of helpen bij het
inventariseren van natuurwaarden?
Heeft u goede ideeën die te maken hebben met de natuur? De Gemeente Aalsmeer zal begin 2013
een informatieavond houden over
de natuurwaardenkaart. Tijdens deze bijeenkomst zal ook de opzet van
een vrijwilligersgroep natuuronderzoek Aalsmeer besproken worden.

Het Dijkhuis bruist van
activiteiten en plannen
Aalsmeerderbrug - De buurtvereniging van Oude Meer, Aalsmeerderbrug en Rozenburg heeft weer
vele activiteiten op het programma
staan. Op 9 oktober is er tijdens de
Algemene Ledenvergadering een
gedeeltelijk nieuw bestuur gekozen.
Het nieuwe bestuur onder voorzitterschap van Cees Tibboel heeft er
veel zin. Er hebben al enkele succesvolle activiteiten in het nieuwe
seizoen plaatsgevonden, zoals de
Oosterse najaarsbarbecue en een
blind-bierproefavond.
Natuurlijk
wordt er ook weer om de week op
vrijdagavond gedart. Op 13 december kan vanaf 20.00 uur een prachtig kerststuk gemaakt worden in Het
Dijkhuis onder leiding van een ervaren bloembindster. Alle deelnemers
gaan naar huis met een prachtig tafelstuk met windlicht. Inschrijven
voor 7 december.
Verlichte Huis- en Tuinenshow
Enkele jaren geleden waren Oude
Meer en Aalsmeerderbrug ieder jaar
rond kerst prachtig verlicht. Jammer
genoeg is dat langzaam verwaterd.
Maar vanaf dit jaar gaat buurtvereniging Het Dijkhuis onder leiding
van Cees Tibboel en Cees-Jan Eikelenboom van de activiteitencommissie er alles aan doen om de buurt
letterlijk weer in de schijnwerpers
te zetten. Het thema dit jaar is ‘Het
mooist verlichte raam’. Er zijn prachtige prijzen te winnen voor diegene die het thema het mooist uitbeeldt. Ook zijn er prijzen voor de
mooist verlichte boom, en een originaliteits-, poedel-, en publieksprijs.

Er wordt gejureerd door de vakjury,
waarbij ook gelet zal worden op veiligheid. Daarnaast wordt het publiek
gevraagd te jureren. De verlichting
moet in ieder geval branden tussen 22 december en 6 januari. Op
22 december begint om 20.00 uur
de lichtjesavond in Het Dijkhuis. Op
30 december na 16.00 uur gaan de
vakjury en publieksjury op pad in de
buurt. Een formulier is op te halen in
Het Dijkhuis. Op 6 januari is vanaf
15.00 uur de prijsuitreiking met aansluitend een nieuwjaarsreceptie in
Het Dijkhuis.
Overige activiteiten
Nieuw bij Het Dijkhuis is ook het
bloemetje van de maand. Iedere maand krijgt een bewoner uit de
buurt een bloemetje. Dat kan een
bloemetje voor een feestelijke gebeurtenis zijn, maar ook een bloemetje om iemand een hart onder de
riem te steken. Het Dijkhuis vraagt
u, als u iemand kent die om wat
voor reden ook een bloemetje verdient, dit door te geven. Voor januari staat er, buiten de nieuwjaarsreceptie, een workshop schilderen
gepland. Deze zal plaatsvinden op
woensdagavond 16 januari vanaf
20.00 uur.
Het Dijkhuis heeft tegenwoordig
ook een facebook pagina en een
website ( www.hetdijkhuis.net). Op
de site heel veel informatie, nieuwtjes en foto’s van activiteiten. Voor
meer informatie en opgeven voor
workshops en activiteiten: info@
hetdijkhuis.net, guusje@hetdijkhuis.
net of bel 06-46312244.

Feestelijke bijeenkomst OVAK
Kudelstaart - Op vrijdag 2 november hebben alle vrijwilligers van de
OVAK met elkaar gegeten in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Voorzitter Iman Mosselman bedankte iedereen uitvoerig voor zijn of haar inzet. Hij noemde daarbij diverse activiteiten die de OVAK speciaal doet,
zoals het redigeren, schrijven en organiseren van het maandblad De
Doorvaart, uiteraard ook het rondbrengen van het blad, en het organiseren van themamiddagen, soos-

middagen, dagtochten, midweek en
fietstochten en het bezoeken van leden bij jubilea, ziekte, overlijden en
verjaardagen boven de 85 jaar. Al
met al geweldig wat deze vrijwilligers allemaal doen. Daarna was er
een heerlijke stamppotmaaltijd bestaande uit boerenkool, zuurkool,
rauwe andijvie en kapucijners met
allerlei soorten worst, spek en andere heerlijke vleesgerechten. Een
heel gezellige en smakelijke avond
met dank aan al de vrijwilligers.

Liggers over de Kruisweg
Schiphol-Rijk - In de nachten van
maandag 3 op dinsdag 4 december en van 10 op 11 december worden de liggers geplaatst van het
nieuwe viaduct van de N201 over
de Kruisweg in de gemeente Haarlemmermeer. Verkeer op de Kruisweg wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid. De werkzaamheden aan het viaduct vinden plaats
tussen de Aalsmeerderweg in Rozenburg en de Fokkerweg in Schiphol-Rijk, van 20.00 uur ’s avonds
tot 05.00 uur de volgende ochtend.
Het verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid via een doorsteek in de middenberm naar de andere rijbaan. Voorbij de werkzaamheden wordt het verkeer weer teruggebracht naar de oorspronkelijke rijbaan.
Meer informatie
Er kunnen wijzigingen in de werkzaamheden optreden. Als door de
weersomstandigheden het werk
niet door kan gaan, dan wordt het
werk verschoven. Voor de meest ac-

tuele stand van zaken kan de website geraadpleegd worden: www.
n201.info, waar onder ‘Omlegging
Schiphol-Rijk/werk in uitvoering’
de meest recente gegevens staan.
Bij vragen over de werkzaamheden
kunnen weggebruikers en omwonenden bellen naar het provinciale
Servicepunt Wegen en Vaarwegen
via 0800 - 0200 600 (gratis).

Franklin wint
Aalsmeer - Op donderdag 22 november werden de kaarten weer geschud bij buurtvereniging Oostend
in het Middelpunt in de Wilhelminastraat. Op één is Franklin Dolk geeindigd met 5542 punten, op twee
Ab van der Stroom met 5497 punten
en op drie Ans van der Stroom met
5433 punten.
Op donderdag 6 december vindt de
volgende speelavond plaats. Aanvang is 20.00 uur, zaal open vanaf
19.30 uur.

Lekkere cakejes op Zolder Storm ideaal voor surfers
Aalsmeer -Woensdag 21 november was er weer de maandelijkse
Zolder 4 kids bij de Binding Zolder. Jongens en meiden uit groep
4 of 5 kwamen deze middag cakejes bakken en een film kijken. Ook
deze keer weer nieuwe gezichten,
maar ook oude bekenden van de
Zolder. Eerst werd uitgelegd wat
ze moesten doen en daarna werden ze in groepjes verdeeld om het
deeg te maken. Dat is best een he-

le klus en soms werden de ingrediënten vergeten. Gelukkig kwam
het uiteindelijk allemaal goed. De
cakejes gingen de oven in en de
kinderen keken ondertussen de
film ‘Knetter’ in de bioscoop van
Binding Zolder. Na afloop van de
film was er nog tijd voor een leuk
spel. Dit keer de jongens tegen de
meiden. Al met al een gezellige en
geslaagde middag voor de jongens
en meiden van groep 4 en 5.

OVAK-Soos in
Parochiehuis

Dartcompetitie

Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is woensdag
5 december vanaf 14.00 uur in het
Parochiehuis in de Gerberastraat.
Het klaverjassen op 21 november
is gewonnen door Wietse Bruinsma
met 5868 punten, op twee Engeltje
Jongkind met 5206 punten en op
drie Paolo Molia met 4951 punten.

Aalsmeer - Op dinsdag 4 december is er weer darten in Het Middelpunt in de Wilhelminastraat. Vanaf 20.00 uur worden de pijlen ter
hand genomen. Iedere dartliefhebber is welkom. Het wordt een speciale avond, want misschien komt
sinterklaas wel langs! Het darten op
27 november is gewonnen door Sebastiaan, op twee Kees en op drie
Franklin.

Aalsmeer - Sommigen balen van harde wind, surfers echter niet. Geoefende
surfers genieten juist van een flinke bries en afgelopen zondag 25 november
werden zij op hun wenken bediend. Het waaide hard en gaf hoge golven. De
surfers gingen met plank en zeil te water en lieten spectaculaire acties zien.
De surfers genoten van de storm, passerend publiek overigens ook: Prachtig
om te zien! Foto’s: Jan Jongkind
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kinder- en jeugdkrant

Geen veiling van praampjes

Kindertekeningen uit Wit
Rusland in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Met grote ogen van
verbazing bekijken de dertien
Aalsmeerse leerlingen van de Werkschuit (tussen de vijf en twaalf jaar)
de knappe verf en batik tekeningen
uit Wit-Rusland, die op 21 november in Aalsmeer zijn aangekomen.
Na het openen van de stevige bruine map met daarop Russische letters aanschouwen zij, samen met
Annefie van Itterzon van het Oude
Raadhuis, 42 nieuwe, uitzonderlijk
mooie werken die gemaakt zijn voor
de expositie op de kinderkunstzolder. Kinderen van vijf kinderkunstscholen uit het gebied rond Tsjernobyl kennen de kinderkunstzolder goed van foto’s en persberichten, het is voor de vijfde keer dat ze
meedoen aan een benefietverkooptentoonstelling. In voorgaande jaren werden vrijwel alle tekeningen
via expositie of veiling verkocht en
daar is nu weer alle hoop op gericht.
Mevrouw Tsjernina van de Stichting
voor kinderen van Tsjernobyl is de
bevlogen kracht achter deze humanitaire hulp. Zij zorgt dat de kinderkunst in Aalsmeer komt en dat het
geld goed gebruikt wordt voor hulp
aan de kinderkunstscholen. Voor de
huidige expositie hebben de kinderen, op verzoek van KCA, nieuwe
gouaches gemaakt rond het thema dieren. Dieren met een vrolijke noot: een koe op een fiets, muizen met muziekinstrumenten, paarden met vleugels en natuurlijk de

geliefde, dromerige katten. De leerlingen van de Werkschuit mogen de
tekeningen van dichtbij bestuderen
en met een werk naar eigen keuze op de foto. “Hoe kan het dat zo
jong al zo goed zijn”, verzucht Yoni van elf jaar? “Hoe vaak hebben
ze les”, vraagt June. En: “Hoe maak
ik ook al die kleuren groen?” Het is
wonderlijk om te zien hoe inspirerend de kennismaking met kinderen
uit Oost-Europa is, want nog twee
uur later schilderen de kinderen al
een beetje op vergelijkbare manier.
Ook in Aalsmeer is véél talent. Nu
nog geduld oefenen en nieuwsgierig blijven. Dan ontstaat er een echte uitwisseling van culturen. Volgende week komen de Aalsmeerse kinderen met hun ouders naar het Oude Raadhuis, waar de kinderkunst
uit Wit-Rusland én uit Aalsmeer in
een kunstkijkles wordt besproken.
Bij de tentoonstelling ‘Dieren in de
kinderkunst’ is een kunstkijkles voor
basisscholen te boeken via kcainfo@kpnplanet.nl. De verkooptentoonstelling is tot en met 24 februari te zien op de Kinderkunstzolder
in Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat iedere donderdag tot en met
zondag tussen 14.00 en 17.00 uur.
De prijzen van de kindertekeningen
zijn vanaf 100 euro.
De opbrengst is bestemd voor de
stichting Tsjernina. Alvast de tekeningen bekijken kan op www.kunstencultuuraalsmeer.nl.

Aalsmeer - Afgelopen vrijdagavond 23 november stond in The
Beach de veiling van zelfgebouwde praampjes door leerlingen van
de basisscholen in de gemeente op
het programma. Om jongeren kennis en warm te maken voor techniek
bood Koninklijke De Vries Scheepsbouw tijdens het Regenboog zeilevenement de scholen de mogelijkheid om een praampje te bouwen.
Er werd enthousiast gewerkt en terecht vol trots het eindresultaat getoond. De verkoop van de praampjes zou gelden genereren om het
scholen financieel mogelijk te ma-

ken om techniek in het lesprogramma op te nemen. Helaas moest de
veiling vanwege te weinig publiek
uitgesteld worden. Het was ook wel
slecht weer en wie denkt er, zo net
voor de feestdagen en de winter op
komst, aan het kopen van een bootje?!
Geïnteresseerden, scholen, bedrijven en particulieren, krijgen een
nieuwe kans: De praampjes gaan in
de opslag bij The Beach en worden
in het voorjaar tevoorschijn gehaald
voor hopelijk ditmaal wel een druk
bezochte veiling met een mooie opbrengst!

Feestelijk onthaal sinterklaas
Kudelstaart - Vorig weekend was
sinterklaas in het centrum van
Aalsmeer, afgelopen zaterdag 24
november bracht de goedheiligman
met zijn pieten een bezoek aan Kudelstaart.
Bij de loswal aan de Herenweg werd
de boot afgemeerd en werd uitgebreid handen geschud, tekeningen
aangenomen en pepernoten uitgedeeld. Het was een koude middag,
maar sinterklaas bezoek maakt de

harten warm, zo leek het bij het grote aantal kinderen met rode wangen en stralende gezichtjes. Na de
intocht volgde nog een heel gezellig sintfeest in het Dorpshuis voor
alle jeugdige inwoners. Sinterklaas
had het overigens best druk afgelopen zaterdag. Ook de kinderen in
Rijsenhout vereerde hij met een bezoek en ook hier was het onthaal
feestelijk!
Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Schoolhandbaltoernooi

De Hoeksteen Yankees 2e

Jozefschool-kids trakteren
ouderen in ‘t Kloosterhof
Aalsmeer - De kinderen van de bovenbouw van de Jozefschool hebben surprises gemaakt voor de oudere mensen in het Kloosterhof. De
kinderen gingen in kleine groepjes
cadeautjes kopen bij de winkeliers
in de Zijdstraat. De winkeliers hadden allerlei leuke cadeautjes, dus
voor iedereen was er wel iets te vinden. Toen de kinderen met hun ca-

deautjes terug kwamen op school
hebben zij er een surprise omheen
gemaakt. De mooiste creaties zijn
gemaakt.
De oudere mensen genoten hier
zichtbaar van. Voor sommige kinderen was het soms onwennig, maar al
snel kwamen er gezellige gesprekken tussen de leerlingen en de oudere mensen.

Trouwerij op Graankorrel
Kudelstaart - Woensdag 14 november was het feest op de Graankorrel. Juf Sharon kwam met haar
aanstaande echtgenoot ’s morgens
om half tien op school. Zij kreeg een
echte trouwjurk aan en Michiel werd
een deftige bruidegom met een hoge hoed. De kinderen van groep 3
mochten een stukje van de 10 meter
lange sluier vasthouden. De bruiloftsmars werd gespeeld en daar
kwam het bruidspaar binnen. Op
het podium werden ze toegezongen
en daarna kregen ze een ‘huwelijksreis’ aangeboden. Per boot moesten ze allerlei landen bezoeken. Iedere groep was een ander land. Er
werd gedanst, gegeten, gedronken
en quizzen gespeeld. Een hele och-

Hoeksteen naar De Cruquius
Aalsmeer - In het kader van de geschiedenislessen ging groep 8 van basisschool De Hoeksteen op bezoek bij het stoomgemaal De Cruquius. Bij de behandeling van de 19e eeuw wordt veel aandacht geschonken aan de Industriele Revolutie. Tijdens het bezoek werd aandacht besteed aan polders en dijkontwikkeling, maar de enorme stoommachine stond wel het meest in de belangstelling. De leerlingen hebben het bezoek verwerkt in een eigen bericht.
Zie de website van de school www.pcbs-hoeksteen.schoolsunited.eu
Foto: Arjen Vos Fotografie

(groep 7) ingevallen en Luca (groep
6) viel in om een wisselmogelijkheid te creëren. Met de beker, die
is uitgereikt door wethouder Gertjan
van der Hoeven hebben de jongens
op maandag een ereronde door
de school gemaakt. Het team van
groep 6 heeft de vierde plaats behaald binnen de poule. Ook zij hebben zich volledig gegeven en hebben een mooi toernooi gespeeld. Dit
geldt ook voor twee teams uit groep
5: goed gespeeld, maar niet in de
prijzen gevallen.
Foto: Arjen Vos Fotografie

tend feest waar nog lang over gesproken werd! Vrijdag 16 november
was dan eindelijk de echte bruiloft.
Juf Sharon en Michiel werden ’s
ochtends bij het gemeentehuis opgewacht door haar klas. De meisjes
droegen mooie sluiers en de jongens een stropdas. Ze hadden allemaal prachtig versierde bogen
vast, waar het bruidspaar onderdoor
mocht lopen. Na het ja-woord in het
gemeentehuis, was er nog een kinderreceptie voor groep 3 waarbij
de kinderen lekker smulden van de
taart. Het was voor het bruidspaar
een onvergetelijke dag, maar ook
voor de kinderen van groep 3 van
de Graankorrel!

AV Aalsmeer jeugd op
podium bij regiocross
Aalsmeer - De jeugd van AV
Aalsmeer is de regionale crosscompetitie uitstekend begonnen. Druilerig en koud was het, zaterdag 17 november bij buurvereniging AKU uit
Uithoorn. Desondanks waren verschillende Aalsmeerse jeugdatleten aanwezig om hun crosstalenten te tonen. Gevolg, maar liefst zeven podiumplaatsen. C junior Corne Timmer beet de spits af op het
leuke veldloopparcours. Hij hoefde
slechts zijn meerdere te erkennen
in AKU talent Bram Anderiessen en
toonde zich dik tevreden met zijn
tweede plaats. In dezelfde categorie
werd ook een keurige drieëntwintigste plaats behaald door sprinter
Nick Ramdjanamsingh. Bij de jongens D2 een mooie overwinning
voor Jesper van Dam, die in de eindsprint te sterk was voor de rest van
het veld. Bij de jongens D1 was er
een strakke overwinning voor AVA
talent Wessel Heil (foto), die zijn
concurrenten ver achter zich hield.
In dezelfde klasse liet ook Gregory ’t Hoen zien weer op de goede
weg te zijn met zijn mooie zestiende plaats. Bij de jongens pupillen
A2 was er een indrukwekkend debuut van Dylan Cordes. Dylan kon
lang met de besten mee en zijn zevende plaats was zeker verassend te
noemen. Bij de jongens pupillen A1
liep Graeme ’t Hoen zoals gewend
aanvallend!
Een mooie derde plaats was zijn beloning! Bij de jongens pupillen C
deed Bjorn Nijman het prima met

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
vond het schoolhandbaltoernooi
plaats, met in totaal 35 teams verdeeld in 7 poules. In poule D speelden twee teams van Basisschool
De Hoeksteen. Het team van groep
6 en De Hoeksteen Yankees van
groep 8. Dit laatste team heeft een
mooie tweede plaats behaald. In dit
team speelden mee van links naar
rechts: Douwe, Stijn, Wiggert, Jelmer, Luca, Björn, Bram K. en Gelled. Bram W. kon helaas op het laatste moment niet meedoen vanwege een blessure. Hiervoor is Bram K

Zwemwedstrijden

Speedo Jeugd wint Clubmeet
Aalsmeer - Op zondag 18 november zijn de jongste zwemmers van
de wedstrijdploeg naar Hilversum
geweest. Negen verschillende verenigingen kwamen bij elkaar om
tegen elkaar te strijden. Oceanus
had een team van 18 zwemmers, de
sfeer was opgewekt, maar er was
ook gezonde spanning. Het team
wilde heel graag winnen om door te
kunnen naar de landelijke finale die
in februari in Terneuzen wordt gehouden. De zwemmers van Oceanus zwommen achter elkaar persoonlijke records. Na vijf programeen tweeëntwintigste plaats en bij
de mini’s deed Job Alderden erg
goed zijn best en finishte uiteindelijk op een mooie zesde plaats. Bij
de meisjes pupillen A2 bevestigde
Naomi Verhoef haar talent en won
overtuigend! Lotte Zethof, lid van
een roemrijke Aalsmeerse atletiekfamilie, deed haar naam eer aan en
behaalde een mooie tweede plaats.
Ook een prachtige tweede plaats
was er bij de meisjes pupillen C voor
Roanna Geleijn. In dezelfde klasse
waren er ook twee fraaie klasseringen voor Lobke Bos (tiende) en Julie Witteveen (elfde). Bij de meisjes
mini tot slot was er een mooie vijfde
plaats voor Jade Wuurman. Alle reden dus om met een tevreden gevoel naar Aalsmeer terug te keren!

manummers werd er een tussenstand bekend gemaakt. Oceanus
stond op de tweede plaats!
Na programmanummer elf stond
Oceanus zelfs op de eerste plaats!
Uiteindelijk werd bekend gemaakt
Oceanus definitief de winnaar was
van de voorronde van de Clubmeet!
En toen was het tijd voor een feestje, de beker werd in ontvangst genomen. Alle zwemmers inclusief de
trainers gingen te water, want de
deelname aan de landelijke finale in
Terneuzen is een feit!
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Wedstrijden Veldvoetbal

Schaken promotieklasse

SCA wint eerste wedstrijd
Aalsmeer - De eerste twee matchpunten voor het eerste team van
Schaakclub Aalsmeer in de toch wel
sterke promotieklasse zijn binnen.
Het was een spannende wedstrijd tegen de mannen van De Uil uit Hillegom, die nipt kon worden gewonnen. Piet Geertsema en Vincent Jongkind hadden op maandag vooruit gespeeld en een kleine voorsprong opgebouwd. Deze voorsprong werd zaterdag netjes uitgebouwd naar 4,53,5 winst. De opstellingen waren zonder veel verrassingen en dus garantie voor een mooie en dus leuke strijd.
Die strijd werd op het eerste bord (Rik
Könst) als eerste gestaakt als gevolg
van een zetherhaling na de opening.
Op het derde had Theo Hendriks ook
al remise voorgesteld, maar gezien de
stand werd daar de strijd voortgezet
door De Uil. Op het tweede bord van
Willem Hensbergen werd door beide
spelers voorzichtig op winst gespeeld,
maar werd het evenwicht niet doorbroken en derhalve ook remise. Tussenstand dus 2,5-1,5. Elham Wasei
speelde een puike partij. Hij won een
stuk tegen drie pionnen en won later ook de pionnen terug, om daarna
dat stuk weer te offeren en daarmee
de partij te winnen! Naast Elham zat
Jan Brugge te zwoegen. Na wat ruilen
bleef hij zitten met de verkeerde stukken en was het niet meer te houden:

3,5-2,5. Op acht Huup Joosten, die na
wat schermutselingen in het centrum
nog prima leek te staan, maar ergens
ging het toch mis, koste het materiaal en werd de nul Huups deel. Tussenstand dus 3,5-3,5. Met nog alleen
Theo on the move. Theo heeft net als
Rik meestal lange(re) partijen en weet
daar prima mee om te gaan. In een
spannende partij wist Theo de zwarte
koning uit te roken en het bord over te
jagen. Aangekomen in het witte kamp
wist de koning niet meer weg te geraken zonder groot materieel verlies.
De 4,5 waren binnen tegen deze sympathieke tegenstander uit Hillegom en
dat biedt weer wat lucht en geeft de
burger moed, want het zal zwaar worden de rest van het jaar.
Ook winst voor SCA 2
Op maandag had het tweede team
van Schaakclub Aalsmeer al weten te
winnen. Tegen De Vennep 2 uit Nieuw
Vennep werd ook de eerste overwinning van het seizoen behaald. Sterke winstpartijen van Peter Verschueren, Koen Beentjes en Huug Jansen werden aangevuld met goede remises van Hans Pot, Gerrit Harting,
Jan Brugge en Ferry Weverling. Helaas moest Arie van Dam de punten
in Nieuw Vennep achterlaten. Met deze fraaie 5-3 overwinning klimt SCA 2
naar de top van de ranglijst.

Handbalcompetitie

Hurry Up beter dan FIQAS
Aalsmeer - In voorgaande seizoenen had FIQAS Aalsmeer het vaak
moeilijk tegen Hurry Up. Ook al stond
die ploeg vooraf nog zevende. FIQAS
Aalsmeer startte als lijstaanvoerder
en de verwachting was dat de mannen revanche zouden willen nemen
voor de nederlaag van twee weken
eerder bij Quintus. De beginfase van
de fysiek harde wedstrijd was veelbelovend. De ploegen waren aan elkaar
gewaagd. Eerst nam FIQAS Aalsmeer
een kleine voorsprong, daarna Hurry
Up, maar steeds werd de stand weer
gelijk getrokken. Remco van Dam
scoorde van afstand, Robin Boomhouwer via een break out en Rodrigo Huttinga vanaf de cirkel. Na een
kleine acht minuten kreeg Hurry Up
te maken met een rode kaart omdat
Luuk Hageman bij een wat onbesuisde actie Wai Wong in het gezicht raakte. Toch hielden de ploegen elkaar na
ruim een kwartier nog steeds in evenwicht: 8-8. Het zou de laatste keer
zijn, want vervolgens wisten de Drenten een gaatje te slaan. Hun zeer stevige cirkelspeler, de Litouwer Gintaras
Cibulskis van 145 kilo, wist keer op
keer vrij te komen, of zich zo te positioneren dat anderen vrij kwamen. FIQAS Aalsmeer kreeg maar geen grip
op hem en zag de achterstand groeien: van 8-10 naar 11-15. En het was
dat Wai Wong in de slotfase nog een
paar keer wist te scoren, anders was
de marge bij rust al groter uitgevallen
dan de 14-18. In de tweede helft kon
Bernard Broekman binnen een minuut twee keer vrij uithalen en keek
FIQAS Aalsmeer dus al meteen tegen
een 14-20 tussenstand aan. Het zou
niet meer goed komen, want in het
vervolg van de tweede helft leek helemaal niets meer te lukken, al hield
Gaby Birjovanu in eerste instantie de
schade nog een beetje beperkt. Maar
het tempo in de Aalsmeerse aanval
lag te laag en verdedigend – de laatste tijd toch hét sterke wapen – lukte het maar niet de boel dicht te houden. Hurry Up, deze avond duidelijk
de betere ploeg, profiteerde optimaal.
Ook van balverlies en technische fouten aan Aalsmeer kant en breidde de
voorsprong steeds verder uit. De eigen schoten gingen over of naast en
hoewel Djordje Stevanovic nog wel
een aantal strafworpen benutte en
Remco van Dam nog een paar keer
fraai kon doorgaan en scoren, FIQAS
Aalsmeer kon de wedstrijd niet meer
kantelen. Via 19-27 en 21-31 werd

het uiteindelijk 25-37. Hierdoor is de
ploeg, nu precies halverwege de reguliere competitie, iets gezakt op de
ranglijst, al is de derde plaats natuurlijk nog steeds prima. Maar komende
zaterdag komt opnieuw een zeer sterke tegenstander naar de Bloemhof –
de nieuwe lijstaanvoerder OCI/Lions
– dus het is voor de Aalsmeerse mannen wel zaak het dan beter te doen
om niet nog verder af te zakken.

ZOB 1 – Aalsmeer 1
Aalsmeer 2 - Voorland 2
Odin’59 8 - Aalsmeer 4
UNO 1 - Aalsmeer 5
Roda’23 4 – Aalsmeer 6
Aalsm./RKAV Vet.1 – EDO Vet.1

Weinig succes Bloemenlust
Krassen met 9-11. De andere vijf
setters werden verloren door Horst
(eenmaal), Peter Velleman (eenmaal) en Danny Knol (2 maal).
Het dubbelspel werd door Peter
en Danny in 3-en verloren. Bloemenlust 4 deed het tegen subtopper TSTZ Haarlem 7 beter dan vorige keer toen kansloos verloren
werd. Nu werd het een in de Bloemhof na een aanvankelijke 3-1 voorsprong toch nog een 4-6 nederlaag
door twee zeges van Laurent Mossan en een van Ton de Hollander.
Samen waren zij ook het sterkste in
het dubbelspel. Bij Wim v.d. Aardweg zat het dit keer niet mee en hij
verloor helaas twee maal in een beslissende vijfde game en een keer in
vier games.

Aalsmeer VR.1 – DEVO’58 VR.1
14.30 u
RKAV Aalsm./RKAVVet.1 – EDO Vet.114.30 u

Meisjes

12.30 u

Junioren

Aalsmeer - Afgelopen zondag 25
november was het wederom feest
voor de leden van sportschool Wassanim van Johan v/d Nald.
In een zwaar bezet toernooi met
grote poules wisten Nick Pater en

Lulu Jiang met hyungs de tweede prijs te behalen. Met sparren is
goud behaald door Jolomi Ayutsede en Joep Sparnaaij en zilver door
Lulu Jiang, Lucas Onclin, Nick Pater
en Floor Sparnaaij. Meer informatie:
www.wassanim.nl.

Dartcompetitie Poel’s Eye

Danny Zorn niet te stoppen!
Kudelstaart - Danny Zorn heeft
vrijdag wederom een speelavond
gewonnen, zijn derde overwinning
van dit seizoen en in totaal zijn vijftiende bij Poel’s Eye. In de finale
won Danny van jeugdtalent Tim v/d
Poel. Ook waren er op deze avond
weer een aantal nieuwkomers. Een
daarvan was Harold Hostman. Hij
wist in de A-verliezersronde de finale te bereiken, maar moest het afleggen tegen Gerard v/d Weijden.
Harold had deze avond ook nog het
geluk om uitgeloot te worden voor
de Triple Pot. De dobbelsteen viel op
de 3 en hij wist met 1 pijl de triple 3
te raken en dat leverde hem 1/3 van

de Triple Pot op: 160 euro. In de Bverliezersronde wist ook een nieuwkomer door te dringen tot de finale:
Fred Wilde jr. maar helaas bleek Robertino Zonneveld te sterk voor hem
en ging er met de zege vandoor. De
hoogste uitgooi van de avond was
122 van Davey Monsees. Omdat
Davey al naar huis was, mocht Gerard Bak een draai aan het Mystery
Out rad geven en deze eindigde op
154. Deze score stond echter niet
op de lijst en dus blijf de pot staan
tot de eerst volgende speelavond op
vrijdag 7 december. Voor meer informatie en uitslagen zie ook www.
poelseye.nl.

De A-verliezers finalisten Gerard en Harold.

VVC A1 - J.A.United A1
SVIJ A2 - J.A.United A2
J.A.United B1 – VVC B1
J.A.United B2 – Hillegom B3
J.A.United C1 – Hillegom C1
J.A.United C2 - BSM C1
HBC C2 - J.A.United C3
DEM C8 - J.A.United C4
J.A.United C5 – HBOK C1

14.30 u
12.00 u
14.30 u
12.00 u
14.30 u
12.30 u
11.30 u
12.15 u
14.30 u

Pupillen
VVC D1 - J.A.United D1
J.A.United D2 – Roda’23 D5
Pancratius D5 - J.A.United D3
J.A.United D4 – ZSGO/WS D3
Velserbroek D2 - J.A.United D5
VVC D7 - J.A.United D6
De Meer E1 - J.A.United E2
F.C.Amsterdam E3 - J.A.United E3
J.A.United E4 – Abcoude E3
J.A.United E5 – AMVJ E2
J.A.United E6 – OlympiaHaarl. E2
Roda’23 E9 - J.A.United E7
DSS E8 - J.A.United E8
J.A.United E9 – Abcoude E8
VVC E 11 - J.A.United E10
Zandvoort E7 - J.A.United E 11
J.A.United E 12 – KDO E5
Roda’23 F1 - J.A.United F1
Ouderkerk F2 - J.A.United F2
Almere F5 - J.A.United F3
J.A.United F4 – Waterwijk F7
J.A.United F5 – Legm.vogels F6
Arsenal F4 - J.A.United F6G
J.A.United F7G – Sp.Martinus F5
Weesp F7 - J.A.United F8
J.A.United F9 – Diemen F 11
J.A.United F10 – RKDES F6

11.00 u
11.15 u
11.30 u
11.15 u
10.00 u
12.00 u
9.00 u
9.00 u
9.30 u
11.00 u
9.30 u
10.30 u
11.45 u
11.00 u
9.00 u
9.00 u
9.30 u
9.00 u
11.15 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
8.30 u
9.00 u
10.15 u
9.00 u
9.00 u

Hillegom MC.2 - RKDES MC.1
RKDES MD.1 – KDO MD.2
RKDES ME.1 – Hoofddorp ME.1

Amstelveen 1 - SCW 1
Argon 4 - SCW 2
Altius 3 - SCW 3
HBC 2 – SCW 4
SCW Vet.1 – Zwanenburg Vet.1
Legm.vogels Vet.2 - SCW Vet.2
OlympiaHaarl. Vet.1 - SCW Vet.3

SCW A1 – HBC A1
SCW C1 – DEM C4
Real United C1 - SCW C2

SCW D1 – Zwanenburg D3
VVC D6 - SCW D2
SCW E1 – HBC E2
SCW E2 – Abcoude E5
Roda’23 E 13 - SCW E3
Pancratius F7 - SCW F1
Legm.vogels F7 - SCW F2
SCW F3 – Hoofddorp F9
SCW F4 – Roda’23 F 12

12.00 u
12.00 u
12.30 u

9.30 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u
10.30 u
9.00 u
12.30 u
9.30 u
9.30 u

Vrouwen
SCW VR.1 – DVVA VR.4

14.30 u

Meisjes
SCW MB.1 – J.A.United MB.2
13.00 u
GeuzenM’meer ME.2 - SCW ME.1 11.00 u

Zondag 2 december
RKAV
RKAV 1 – Buitenveldert 1
RKAV 2 – Roda’23 3
RKAV 3 – Swift 7
Overbos 4 – RKAV 4
Ouderkerk 3 – RKAV 5
NFC 4 - RKAV 6

RKAV VR.1 – UNO VR.1

11.00 u
14.00 u
9.30 u
9.30 u
11.45 u
10.15 u
11.00 u
11.30 u
10.00 u
9.30 u

14.30 u
14.30 u
15.00 u
15.00 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

Pupillen

Vrouwen

RKDES D1 – Legm.vogels D2
DCG D3 - RKDES D2
RKDES D3 – DIOS D4
RKDES E1 – Pancratius E3
Sp.Martinus E3 - RKDES E2
Amstelveen E3 - RKDES E3
RKDES E4 – Ouderkerk E7
Diemen E8 - RKDES E5
Hillegom E 11 - RKDES E6
RKDES E7 – Hillegom E 13

13.00 u
11.00 u
9.30 u

Junioren

VSV MB.1 - J.A.United MB.1
13.00 u
SCW MB.1 - J.A.United MB.2
13.00 u
J.A.United MC.1 – Alliance’22 MC.1 12.30 u
J.A.United MD.2 – NFC MD.1
11.00 u
J.A.United ME.1 – Buitenveldert ME.1 9.30

Pupillen

11.00 u
11.00 u

SCW

Meisjes

RKDES

10.15 u
10.15 u
9.30 u
11.00 u
9.00 u
11.00 u

Vrouwen
RKDES VR.1 – DVVA VR.1
RKDES VR.2 – Sp.Martinus VR.1

JONG AALSMEER UNITED

Medailles voor Wassanim

Amstelveen F1 - RKDES F1
Buitenveldert F7 - RKDES F2
RKDES F4 – Ouderkerk F6
RKDES F5 – Badhoevedorp F3
J.A.United F 10 - RKDES F6
Legm.vogels F11 - RKDES F7

Vrouwen

RKAV MA.1 – Buitenveldert MA.2

Weekprogramma
Handbal Aalsmeer
Zaterdag 1 december
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer,
gemengd D team - Volendam
10.45 uur: FIQAS Aalsmeer,
meisjes D2 - RKDES
11.40 uur: FIQAS Aalsmeer,
jongens D1 - Oliveo
12.30 uur: FIQAS Aalsmeer,
jongens C1 - Oliveo
13.15 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens
C2 - ’t Fortuin/VVW
14.10 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens
C3 - ASC’91
15.00 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes
C2 - Legmeervogels
18.45 uur: FIQAS Aalsmeer,
heren 3 - CSV/Meervogels
20.45 uur: FIQAS Aalsmeer,
heren 1 - OCI/Lions
(eredivisie)
Zondag 2 december
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer,
meisjes B2 – Smeeing/BDC
10.05 uur: FIQAS Aalsmeer,
dames 4 - Havas
11.05 uur: FIQAS Aalsmeer,
meisjes A1 - Westlandia
12.10 uur: FIQAS Aalsmeer,
jongens A1 - Hercules
13.30 uur: FIQAS Aalsmeer,
dames 2 - VOC
14.40 uur: FIQAS Aalsmeer,
jongens B1 - SDS’99
15.35 uur: FIQAS Aalsmeer,
meisjes B1 - Internos
16.35 uur: FIQAS Aalsmeer,
dames 3 - RKDES

14.30 u
12.00 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

Meisjes

Dameswedstrijden verplaatst
De wedstrijd van dames 1 die gepland stond voor zaterdag 1 december tegen Quintus is verplaatst naar
dinsdag 11 december en begint om
20.15 uur. En de uitwedstrijd van 5 januari bij Handbal Venlo is vervroegd
naar zaterdag 22 december. Aanvang:
20.00 uur.

Tafeltenniscompetitie
Aalsmeer - Voor Bloemenlust 2 was
het woensdagavond in de Bloemhof
een kansloze missie tegen de aanstaande kampioen ZTTC 6. Konden
in de uitwedstrijd nog een aantal
punten gescoord worden, nu bleven Bart Spaargaren, Ed Couwenberg en Johan Berk compleet met
lege handen: 0-10. Voor Bloemenlust 3 stond vrijdag de uitwedstrijd
tegen Oranje Zwart op het programma. Vier punten of meer voor Oranje Zwart betekende degradatie voor
Bloemenlust en omdat Oranje zwart
met 9-1 was, was de degradatie van
Bloemenlust een feit. Wel waren er
maar liefst vijf wedstrijden met een
beslissende vijfde game, maar daarvan werd er maar één in Aalsmeers
voordeel beslist en wel door Horst

Zaterdag 1 december
AALSMEER

14.00 u
11.00 u
11.30 u
14.30 u
12.00 u
14.00 u

11.30 u

RKDES
SDO 1 - RKDES 1
RKDES 2 – Soest 2
NFC 2 – RKDES 3
RKDES 4 – VVA/Spartaan 3
RKDES 5 – Arsenal 3
Roda’23 7 - RKDES 6
DIOS 7 - RKDES 7

14.00 u
11.00 u
11.30 u
12.00 u
14.00 u
12.00 u
11.00 u

Junioren
KDO A1 - RKDES A1
Roda’23 B1 - RKDES B1
Abcoude B2 - RKDES B2
Sporting Almere C1 - RKDES C1
RKDES C2 – Sp.Martinus C3
Forza Almere C2 - RKDES C3

11.30 u
11.00 u
10.00 u
12.00 u
12.00 u
10.00 u

Uitstekende start cross-seizoen Zaalkorfbalcompetitie
voor AVA-atleet Corné Timmer VZOD laat belangrijke
Aalsmeer - In het weekend van
24 en 25 november werd in Tilburg
voor de 54ste keer de Internationale
Warandeloop georganiseerd. Deze
crosswedstrijd geldt tevens als Nationaal Kampioenschap vanaf AB-junioren, senioren en masters. Op zaterdag kwam tweedejaars C-junior
Corné Timmer in actie op 2800 meter. Vooraf werd gerekend op een
plaats bij de eerste tien. Corné eindigde in een prima tijd van 9.35 minuten op een achtste plaats in een
groot internationaal veld van maar
liefst 53 deelnemers. Als de buitenlandse atleten niet meegeteld wor-

den, is Corné als vijfde Nederlander
geëindigd.

Zwemmers Lianne en Vincent
clubkampioenen van Oceanus
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag en
zondag werden weer de club kampioenschappen van Oceanus gezwommen. Het was een groot feest,
twee dagen lang. De zwemzaal zat
vol met enthousiaste toeschouwers.
Alle zwemsterren moesten vijf afstanden zwemmen. In leeftijdscategorieën van 7 tot en met 18 jaar
en ouder werd gestreden om het
goud, zilver en brons. Daarnaast waren weer categorieën gemaakt waar
de uiteindelijke clubkampioen uit
kwam. Allen kregen een prachtige
zwembokaal.
De clubkampioenen van Oceanus
zijn dit jaar geworden: Femme Bol
(meisjes 7-8-9), Giulia Corsi (meisjes
10-11), Fabienne Vork (meisjes 1213), Michelle Meulenbroek (meisjes 14-15) en bij dames 16 jaar en
ouder is Artemis Kalemis de clubkampioene geworden. Bij de jongens zijn de clubkampioenen: Luca
Bacchis (7-8-9), de broers Thomas
en Dennis Weening werden beide clubkampioen in hun categorie (10-11 en 12-13), Bart Sommeling (14-15), Wessel de Jong (16-17)
en Vincent Moolhuijsen tot slot bij

18 jaar en ouder. Vincent Moolhuijsen verbeterde ook nog een clubrecord op de 100 meter vrije slag. Per
leeftijd ging het goud bij de meiden
naar Romee Veldt, Femme Bol, Lieke de Boer, Jane Sommeling, Giulia
Cosi, Lianne Bouwmeester, Fabienne Vork, Michelle Meulenbroek, Eva
van de Born, Artemis Kalemis, Robin
Pagano Mirani en Marit Plat. Bij de
jongens zijn gouden medailles uitgereikt aan Dawid Bartecki, Jochem
van Zanten, Luca, Thomas Weening, Jens van Bakel, Dennis Weening, Roan van Bakel, Bart Sommeling, Wessel de Jong, Jeffrey Reijnders, Vincent Moolhuijsen en Arjan Bellaart. Ook wordt elk jaar de
Geus bokaal uitgereikt aan zwemmers die dichtbij de limieten komen
met de punten. Dit jaar was het super spannend bij de meiden, uiteindelijk versloeg Lianne Bouwmeester
Fabienne Vork. Vincent Moolhuijsen
behaalde glansrijk de eerste plek bij
de jongen. Lianne en Vincent zijn de
clubkampioenen overall 2012/2013.
Na de prijs uitreiking werden de
clubkampioenschappen afgesloten
met een gezellige en heerlijk buffet.

punten liggen in Strijen

Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
stond de belangrijke wedstrijd tegen Ventura Sport uit Strijen op het
programma. Deze tegenstander had
evenals VZOD de eerste twee zaalcompetitiewedstrijden niet met winst
kunnen afsluiten. Beide clubs wilden
graag de rode lantaarn aan de ander laten. Helaas kon VZOD niet in
haar sterkste opstelling in de Hoeksche Waard aantreden. Anika van
Os (geblesseerd), Wouter Vermeulen
(ziek) en Josine Verburg (weekendje
weg) waren afwezig. Voor hen speelden: Sharon Uffelie, Barry van Limpt
en Jessica Zijerveld . Het tweede team
van VZOD had het goede voorbeeld
gegeven door, voorafgaande aan deze wedstrijd, de reserves van Ventura Sport met 11-13 te verslaan. Ventura Sport begon fel aan de wedstrijd en
wist na 4 minuten spelen voor de eerste maal de korf te vinden. VZOD trok
na 8 minuten de stand weer gelijk via
een omdraaibal van Dineke Westerhof. Na 11 minuten stond de 1-1 stand
nog steeds op het scorebord en leek
de druk van de thuisploeg een beetje
af te nemen. Maar schijn bedriegt en

via onder andere een afstandsschot
en een strafworp wist Ventura Sport
een 4-1 voorsprong te nemen. De opgelopen achterstand bleef gedurende
de rest van de eerste helft in stand. Er
werd met een 9-5 stand de kleedkamer opgezocht. Meestal begint VZOD
sterk aan de tweede helft. Echter niet
deze wedstrijd. Na een doelpunt van
de thuisploeg in de eerste minuut
van het tweede bedrijf leek VZOD het
spoor bijster te zijn. Er werd gespannen gespeeld, combinaties liepen
niet en er was aanvallend onvoldoende dreiging. Hierdoor nam de ploeg
uit Strijen langzaam maar zeker een
onoverbrugbare voorsprong. Er waren 7 minuten gespeeld in de tweede helft toen er een 13-5 stand op het
bord verscheen. Met nog 23 minuten
te spelen was de wedstrijd eigenlijk al
gespeeld. De verdere scores waren
feitelijk voor de statistieken. Bij het
laatste fluitsignaal van de scheidrechter was de stand 21-11. Aanstaande
zaterdag ontvangen de Kudelstaarters in de eigen Proosdijhal KIOS. Deze ploeg staat met 2 punten net boven VZOD.

Topper bij ZABO ronde 6
Kudelstaart – De ZABO zaalvoetbalcompetitie werd vorige week zaterdag voortgezet met de vijfde speelronde van het seizoen. De uitslagen in
sporthal de Bloemhof waren als volgt:
Choekie’s Hairsalon tegen LEMO
Gaat Los 6-5. Heemhorst Watersport
tegen Pottenshop 16-1. Odido tegen
FC East Europe 2-8. Amsec Beveiliging tegen LEMO 1-7 en Piller Sport
tegen Polish Shooter 10-4.De ZABO
zaalvoetbalcompetitie wordt zaterdag
1 december voortgezet met de zesde
speelronde. Er wordt gevoetbald in de
Proosdijhal in Kudelstaart. Publiek is

van harte welkom en de toegang tot
de tribunes van de sportzaal is gratis.
Het programma ziet er interessant uit
met onder andere de topper tussen de
nummers één en twee van de huidige
ranglijst. Om 18.35 uur is de aftrap van
dit duel tussen Piller Sport en LEMO.
Om 19.20 uur treedt Heemhorst Watersport aan tegen Polish Shooter. Om
20.05 uur begint de wedstrijd van LEMO Gaat Los tegen Odido. Om 20.50
uur start de partij tussen Choekie’s
Hairsalon en Pottenshop en om 21.35
uur is er als afsluiter: FC East Europe
tegen Amsec Beveiliging.
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Eerste NK Beach Aalsmeer
Aalsmeer - Van 4 tot en met 6 januari organiseert The Beach, in samenwerking met de Nederlandse
Volleybal Bond, de eerste editie van
het NK Beach Aalsmeer. Het is voor
het eerst in de geschiedenis dat er
een indoor beachvolleybaltoernooi
het predicaat NK meekrijgt. De gehele Nederlandse beachvolleybaltop, waaronder de deelnemers aan
de Olympische Spelen in Londen,
zijn aanwezig bij dit unieke beachvolleybal evenement. Mede door de
positieve uitstraling van het beachvolleybal op de OS in Londen, heeft
de populariteit van deze sport een
vlucht genomen. De spanning en
de ambiance, die deze sport kenmerken, kunnen nu beleefd worden tijdens dit NK in januari. Irene van Uden (toernooidirecteur) wil
met het toernooi in de winter meer
aandacht geven aan het beachvolleybal en vindt dat Nederland klaar
is voor een indoor NK Beach. Voor
het toernooi wordt The Beach volledig omgetoverd tot een Beachstadion 2 centercourts. Met de deelname van de Nederlandse dames- en
heren top, het entertainment programma tijdens de wedstrijden met
DJ, speaker en danseressen, maakt
het kijken naar beachvolleybal een
belevenis voor jong en oud. De NK

Beach Aalsmeer staat onder meer
in het teken van stichting Hartekind. Deze stichting zet zich in om
kinderen met een aangeboren hartprobleem, de kans te geven om hun
kwaliteit van leven te verbeteren. In
samenwerking met Hartekind ambassadrice Sanne Keizer is een speciaal Hartekind kinderprogramma
samengesteld. Op zondag 23 december wordt het kwalificatietoernooi gespeeld voor teams die niet
rechtstreeks geplaatst zijn voor het
NK Beach Indoor. Bij de heren zijn
12 teams (op basis van de NeVoBo beachranking) rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi en
plaatsen 4 teams zich via het kwalificatietoernooi. Bij de dames zijn
8 teams rechtstreeks geplaatst en
plaatsen 4 teams zich via het kwalificatietoernooi.
Het meerdaagse NK Beach toernooi
in Aalsmeer start op vrijdag 4 januari. Op zaterdag wordt gespeeld
tot aan de kwartfinales en op zondag 6 januari worden de halve finales en finales gespeeld. In de dagen
voorafgaand aan het toernooi zijn er
verschillende voorprogramma’s met
onder meer Footvolley, Beachrugby
en Beachhandbal. Surf voor meer
informatie en het volledige programma naar www.beach.nl.

Turnwedstrijd SV Omnia

Geld ondernemersprijs voor
Stichting Meer Armslag

Stormachtige Ringvaartloop
Aalsmeer - Afgelopen zondag 25
november werd de jaarlijkse Florimex Ringvaartloop gehouden. De
lopers kregen te maken met een
westerstorm, hierdoor werd het
moeilijker voor de mensen om een
pr te lopen. Het programma was
ten op zicht van vorig jaar iets omgegooid. Dit jaar werd er begonnen met een kidsrun, er werd door
28 kinderen deelgenomen aan de
1km. Er waren voor de kinderen
twee leeftijdscategorieën in de categorie Meisjes 5-8 werd Julie Witteveen uit Kudelstaart eerste in een
tijd van 4:58. In de categorie Meisje
9-12 won AVA-talent Naomi Verhoef
met een tijd van 3:47. Bij de Jongens
5-8 won Dion Meilland, hij liep de 1
kilometer in 4:48. In de leeftijdscategorie 9-12 jaar was Dylan Cordes
de snelste, hij deed er 3:49 over. Bij
de langere afstanden waren er ook
twee leeftijdscategorieën, namelijk
tot en met 44 en vanaf 45 jaar. Bij de
dames jonger dan 45 jaar liep Nina
Mamadeus uit Amsterdam op de 5
km de snelste tijd, ze deed er 24:24
over. Bij de dames 45+ werd Marijke Kroon eerste, zij liep de 5 km in
22:47. Bij de heren onder dan 45 jaar
liep Wessel Heil net boven de 20 minuten, hij deed er 20:08 over. Bij de
Heren boven de 45 jaar won Dic van
Hummel in een tijd van 20:20. Nieuw
op het programma was een 10 kilo-

meter. Hier werd door 48 hardlopers
aan deelgenomen. Voor de route
werd twee keer het 5 kilometer parcours gelopen. Bij de dames tot en
met 44 jaar won Natasha Dawson
uit Zaandam, ze deed er 41:55 over.
De eerste dame in de categorie dames 45+ was Cora Boer, ze deed er
45:48 over. Bij de Heren tot en met
44 werd Ferdi Vonk eerste met een
tijd van 39:18. Bij de heren 45+ werd
Dik van der Stelt eerste met een tijd
van 43:06. Bij de 10 Engelse mijl liepen niet veel dames mee. Erica Belandi eindigde met een zeer nette
tijd van 1:17:50 als eerste bij de dames tot en met 44. Bij de dames boven 45 werd Corina Voorn eerste, zij
liep de 16,1 km in 1:13:57. Bij de heren t/m 44 liepen Aziz & Said Kanfaoui gelijk over de streep in een snelle tijd van 56:30, deze was ruim andere halve minuut sneller dan vorig
jaar. Bij de heren 45+ werd Cor van
Baar eerste in 1:05:28. Op de website van de Ringvaartloop alle uitslagen en heel veel foto’s. Na het
lopen van de Florimex Ringvaartloop enthousiast geworden? Kijk
dan voor meer informatie op de site
avaalsmeer.nl of kom van maandagtot en met donderdagavond vanaf
19.30 uur eens mee trainen op de
baan in de Sportlaan.

Aalsmeer - Op 23 november heeft
Mike ‘Multi’ van der Laarse een
geldbedrag van 1000 euro aan
Stichting Meer Armslag Aalsmeer
geschonken. Hij is directeur eigenaar van Multi Supplies BV. en heeft
onlangs in de categorie MKB klein/
midden de prijs beste onderneming van Aalsmeer gekregen. Lenie van der Meer nam het geldbedrag in ontvangst namens de Stichting Meer Armslag. Zij is al jaren
lang de drijvende kracht achter deze stichting.
Gerda Stokkel, bestuurslid en trainster aangepast zwemmen: “De
stichting Meer Armslag wil zwemmers met een beperking, die zwemmen in clubverband bij Zwemvereniging Oceanus en geselecteerd
zijn voor deelname aan wedstrijdtrainingen en zwemmen in wedstrijdverband, financieel ondersteunen en hen op die manier mogelijkheden bieden hun zwemprestaties te verbeteren. Met de financiele hulp van Stichting Meer Armslag behaalde Mirjam de Koning in
2008 vier Paralympische medailles.
Ook tijdens de Wereldkampioenschappen in Eindhoven in augustus 2010 was Mirjam succesvol en
behaalde ze twee zilveren medailles. Daarnaast hielp de stichting Lisa den Braber. Lisa behaalde bij de
Wereldkampioenschappen in Eindhoven een bronzen medaille. Zowel
Mirjam als Lisa kwamen in augustus

2012 uit voor het Nederlands zwemteam tijdens de Paralympics in Londen. Momenteel ondersteunt Stichting Meer Armslag zes jonge talenten waarvan verwacht wordt dat ze
in de toekomst heel succesvol zullen
zijn. Meer Armslag wil ook hen de
financiële mogelijkheid bieden om
hun zwemprestaties te verbeteren.
Een topsporter maakt veel kosten
voor z’n sport. Een groot aantal trainingsuren moet worden bekostigd.
Ook zijn er hoge reiskosten voor het
grote aantal trainingen en wedstrijden die door het hele land plaatsvinden. Tevens zijn er hoge kostenposten voor het deelnemen aan internationale wedstrijden. Daarnaast
zijn er kosten voor de zwemkleding.
Een wedstrijdbadpak kost al snel
275 euro en dit badpak kan slecht
een aantal keren gedragen worden, omdat het effect steeds minder
wordt. Voor het kledingpakket van
het Nederlands team moet 100 euro betaald worden en een trainingsbadpak kost zo’n 50 euro en slijt
ook snel. Daarnaast moeten contributiegelden betaald worden en elke
wedstrijd kost per start ook geld. Ik
heb nog een nieuwtje: Cees Wijnen
heeft zich jarenlang met succes ingezet voor onze stichting. Mike van
der Laarse zal de voorzittershamer
van de Stichting Meer Armslag eind
2013 van hem overnemen. Daar zijn
wij heel blij mee.”

Onderneming van Jaar Gemeente Aalsmeer MKB Midden Mike van der
Laarse, Lenie van der Meer en Gerda Stokkel van Stichting Meer Armslag
Aalsmeer en Wethouder Ad Verburg.

Foto: Silvia Verhoef

Goud voor Danielle en Shania
Aalsmeer - Op zondag 25 november werd door het rayon Amsterdam
de eerste voorwedstrijd georganiseerd in de Turnhal in Sloten. SV
Omnia 2000 nam onder leiding van
Anneke Nap, Mariet Tas, Ilse Vergoossen en Gerda Kockelkorn met
29 turnsters deel in de vierde, vijfde en zesde divisie. Een nieuw record. In de vierde divisie categorie pupil 1 eindigde Isa Verzeilberg
op een mooie derde plaats en won
daarmee de bronzen medaille. Isa
sprong voor het eerst in een wedstrijd de flick-flack in haar vloeroefening. In dezelfde groep turnden
Tinka van Hulst (6), Anouk Dekkers
(7) en Noor Tetteroo (10). In de vierde divisie categorie pupil 2 behaalde Noa Sangers de twaalfde plaats.
In de vierde divisie categorie jeugd
eindigde Guoxin Verhoef op de
derde plaats en won dus de bronzen medaille. Lindsay Commandeur
werd negende. In de vijfde divisie
categorie pupil 1 eindigde Danielle Lohuis met een puntentotaal van
53,05 op de eerste plaats in een veld
van 27 deelneemsters en won dus
de gouden medaille. Shanna Dernison en Anouk Caarls leverden ook
een goede prestatie en werden respectievelijk elfde en twaalfde.In de
vijfde divisie categorie pupil 2 eindigde Shania Bleeker met een puntentotaal van 51,70 op de eerste
plaats in een veld van 20 deelneemsters en won dus de gouden medaille! Nienke van Dok won ook een medaille voor de vijfde plaats met 50,15
punten. In dezelfde groep turnden
Tessa Roode (9), Manon Visser (11)

en Iris de Droog (12). In de vijfde
divisie categorie jeugd 1 behaalde
Jasmin Aileen de tweede plaats en
daarmee de zilveren medaille. Jasmin maakte ook voor het eerst de
flick-flack in haar vloeroefening. In
dezelfde groep turnden Sophie van
Dam (5), Richelle Dekkers (7) en Fabienne Verschueren (8). In de vijfde
divisie categorie jeugd 2 eindigden
Esther Veenstra en Veerle de Jong
beiden op de vijfde plaats. Lotte van
Heteren werd tiende. In de vijfde divisie categorie senioren behaalde
Nilou Spring in ’t Veld de negende
plaats. In de zesde divisie categorie
jeugd eindigde Eline van Lenthe op
de tiende plaats, Dewy Lemmens op
de veertiende en Anne van der Laan
op plaats 21. In de zesde divisie categorie senioren behaalde Kirsten
Kniep de tweede plaats en daarmee
won zij de zilveren medaille. Anouk
Straathof en Femke van Lingen eindigden respectievelijk op plaats vier
en vijf.
De trainsters kunnen samen met
hun turnsters terugkijken op een
mooie wedstrijddag met het record
van 29 deelnemers van SV Omnia 2000 en het behalen van twee
keer goud, twee maal zilver en twee
bronzen medailles. Op donderdag
13 december worden de onderlinge
wedstrijden gehouden voor de wedstrijdturnsters van SV Omnia 2000.
In gymlokaal De Baccara wordt van
16.30 tot 18.30 uur eerst de wedstrijd met veel debutanten gehouden, van 18.30 tot 20.30 uur is de
tweede wedstrijd. Publiek is van
harte welkom!

Klaverjassen bij BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 30
november is er weer klaverjassen
bij buurtvereniging Hornmeer in het
buurthuis aan de Roerdomplaan 3.
Om 20.00 uur worden de kaarten
verdeeld. Vanaf 19.30 uur is de zaal
open en staan koffie en thee klaar.

Iedere klaverjasliefhebber is welkom.
Het koppelkaarten op 23 november is gewonnen door Coby en Jack
Veldhuis met 5478 punten, gevolgd
door Ies Huijkman en Wil Piet met
5259 punten.

6 Aalsmeerders hebben
Dakar missie volbracht
Annemiek eerste vrouwelijke
winnares van Hornweg Open
Aalsmeer - Ondanks het slechte weer waren toch weer 36 deelnemers naar de kaartschuur van de
familie van Wieringen aan de Hornweg 91 gekomen om daar deel te
nemen aan het eerste lustrum van
het Hornweg Open Klaverjastoernooi. Menno Vreeken, de winnaar
van vorig jaar had de wisselprijs
mooi op tijd ingeleverd. Toen ook
Jan van Veen de rode lantaarn met
pijn in zijn hart had ingeleverd, kon
de strijd voor de titels van 2012 starten. Aanvankelijk leek er meer interesse in deze Rode lantaarn, de
prijs voor de speler met de minste
punten, die een jaar lang als enige
prijs van het toernooi van 2011 op
de Hornweg was achter gebleven.
Een koppel liet zich niet afleiden en
nam direct een niet meer in te halen
voorsprong. Toen na de tweede ronden bleek dat de dame uit dit eerste
koppel nog steeds bovenaan stond,
werd in de derde ronde nog fanatieker gekaart door de vaste kanti-

nekaarters, maar dat bleek te laat.
Een mooiere winnaar kon het eerste lustrum van de Hornweg Open
zich niet wensen. Annemiek van
der Laarse bleek met 5512 punten de eerste vrouwelijke winnares
van dit gezelligheidstoernooi. Vicekampioen René van Vuren en Edo
de Haas, die derde werd, moesten
het doen met een eervolle vermelding. Jan Gelein mocht naar voren
komen om de prijs voor de meeste
pitslagen op te halen. En net als vorig jaar bleek de speler met de minste punten ook weer op de Horweg
te wonen. Ook al is Hein van Wieringen met 5645 punten houder van
het puntenrecord na afgelopen zaterdag is Hein officieel ook houder
van het laagte record met 3245 punten. Uit handen van buurman Jan
van Veen ontving Hein de Rode lantaarn. Even voor drieën waren alle
spelletjes geanalyseerd en konden
organisatoren Marc, Bianca, Hein
en Esther de kaartschuur afsluiten.

Speelavond bij
Allen Weerbaar

Klaverjassen bij
De Geluksvogels

Aalsmeer - Tijdens de jaarvergadering van buurtvereniging Allen
Weerbaar op 19 november zijn de
seizoensprijzen uitgereikt door de
heer A. Groenendijk. Hiermee sloot
hij meteen zijn bestuursfunctie af na
33 jaar. Door de overige bestuursleden is hij in het zonnetje gezet en
tot erelid benoemd. Op maandag
3 december is de volgende speelavond. Liefhebbers van klaverjassen
en jokeren zijn welkom in Het Middelpunt in de Wilhelminastraat. Het
kaarten begint om 20.00 uur, vanaf
19.30 uur staan koffie en thee klaar.

Kudelstaart- Het hele jaar door
wordt er op de woensdagavonden
gezellig gekaart in het Dorpshuis te
Kudelstaart.
Iedereen die zin heeft om te komen
klaverjassen is van harte welkom
bij De Geluksvogels. Om 20.00 uur
worden de kaarten verdeeld.
Het klaverjassen op 21 november is gewonnen door Marry Akse
met 5497 punten, gevolgd door Ben
van der Voort met 5492 en Martha
Raadschelders met 5343 punten.

Aalsmeer - De zes Aalsmeerse
avonturiers hebben hun Challenge rit naar Dakar achter de rug. De
meesten zijn afgelopen maandag 26
november weer in Nederland aangekomen. Alle drie de teams hebben de felbegeerde eindstreep
in Dakar op eigen kracht bereikt.
Fons en Rogier Thuijs met hun Lada, Emiel Maas en Joris van Baars
met hun Renault Espace en Peter en Sjoerd Rodenburg met hun
Jeep Grand Cherokee. Dat het een
echte Challenge is geweest, weten
ze als geen ander. Zo hebben Fons
en Rogier onderweg een aantal incidenten met hun auto moeten oplossen. Een defecte dynamo, een
vastgelopen voorrem en een herhalend probleem met de half elektronische ontsteking. Emiel en Joris hebben weinig problemen ondervonden, een gebroken uitlaatpijp
en vlak voor vertrek een defect aan
de zendapparatuur. Tijdens de rit
is de auto ook nog eens langzaam
van een talud gereden en door Peter en Sjoerd weer op de weg getrokken. Voor Peter en Sjoerd zijn
de problemen beperkt gebleven tot
een vastzittende voorrem, die weer
door Emiel onderweg opgelost kon
worden. Vanwege de krachtige motor hebben Peter en Sjoerd regelmatig andere teamgenoten uit het zand
moeten trekken. Al met al hadden
ze dit avontuur niet willen missen.
Na de rit naar Zuid-Spanje, die in
drie dagen voltooid moest zijn, begon het eigenlijke avontuur. Rijden
door Marokko, het Atlasgebergte de
Oases en de zandduinen. Dan zie
je dat Marokko een prachtig land
is met een heel vriendelijke bevolking. In Zuid Marokko werd het wat
spannender, als je door de noordelijke sahara Mauritanië nadert. Tussen Marokko en Mauritanië is een
stuk niemandsland, waarbij de verbindingsweg een martelgang voor
je voertuig is. Je ziet dan ook links
en rechts van de weg autowrakken, ook met buitenlandse (ook NL)
nummerborden liggen. De teams
werden begeleid door lokale gidsen en de rit verliep onder toezicht
van een militaire escorte. Drie jeeps

voor en drie jeeps achter het konvooi. Dat was wel indrukwekkend,
maar je voelde je zeker niet onveilig. Vervolgens door Senegal, op
naar de finish in Dakar. Als je dan
aankomt, geeft dat een enorm euforisch gevoel. Terugkijkend krijg je
dan ook een soort schuldgevoel, als
je al die arme mensen in Afrika ziet.
Wij Europeanen met van die mooie
auto’s er door heen rijden en zij wonen in die arme huisjes. Als je dan
onderweg, bijvoorbeeld kleren weggeeft of pennen, potloden schrijfgerei en wat dies meer zij, zie je van
die tevreden blikken. Bij grensposten wordt het wat agressiever. Daar
trekken ze je de spullen die je voor
ze hebt meegebracht gewoon uit je
handen of uit je auto. Het gaat zelfs
zover, dat als jij staat te delen zij je
zakken rollen, dus je komt letterlijk en figuurlijk ogen tekort. Enkele
Challengers hadden speciaal hiervoor koffers met baby, kinder- en
volwassen kleren meegenomen. Als
je dat staat uit te delen, dan breekt
je hart en ben je blij dat je wiegje
in Nederland heeft gestaan. Of als
je speelgoed en schoolgerei op een
schooltje uitdeelt, zie je allemaal
van kleine donkerbruine chocoladegezichtjes verlangend kijken wat
je voor ze hebt meegebracht. Heel
ontroerend. In Banjul, de hoofdstad
van Gambia, werd de autoveiling
gehouden. De drie auto’s van onze Aalsmeerders hebben circa 2.000
euro opgebracht, dat rechtstreeks
naar het goede doel gaat. Een directere vorm van ontwikkelingssamenwerking bestaat er haast niet.
Al met al een belevenis om nooit
te vergeten. Vrijwel alle deelnemers
aan deze Challenge kan het iedereen aanraden zo’n tocht te maken
en vergeet dan vooral niet spulletjes, kleren en speelgoed mee te nemen, want het kan niet op een betere plek komen dan daar. Voor Fons
en Peter was het helemaal een bijzondere rit. Zij deden dat met hun
zoons, waarbij Fons de oudste en
Sjoerd de jongste deelnemer bleek
te zijn, dus waarmee gezegd, leeftijd
speelt geen rol. “Missie volbracht”,
aldus Fons Thuijs

