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DEZE WEEK:
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C1000 Koster

Wethouder Verburg
bezoekt Dag van
de Mantelzorg

Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

Subsidie van de provincie
voor de Historische Tuin

KORT NIEUWS:

Boodschappen
voor 545 euro
Aalsmeer - Op zaterdag 23 november om twee uur in de middag heeft een 43-jarige man
zonder vaste woon- of verblijfplaats geprobeerd een bedrijf
op het Praamplein zonder te betalen uit te lopen met een boodschappenkar met hierin 545 euro aan spullen. Door medewerkers werd de diefstal gezien. De
politie heeft de man aangehouden. Hij zal zich moeten verantwoorden bij de rechter.

Vloerlamp
e 199,Tafellamp
e 139,-

Focus
op licht

Carla de Klerk Interieur
Zijdstraat 9 • Aalsmeer
www.carladeklerk.nl
Shop nu ook online:
www.design-woonwinkel.nl

OOK

tapas

VOOR THUIS
WWW.HETTHEEHUISUITHOORN.NL

AMSTELPLEIN 57 • UITHOORN
TEL 0297-568911

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

Geen krant
OntVanGen?

0251-674433
DEMONSTRATIE

JuRA

kOffIEAppARATEN
A.s. zAterdAg 30-11-13 de gehele dAg
zeer speciAle AAnbiedingen
Alleen deze dAg

Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer
Tel. 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid

ASSURANTIE & ADVIES

Uw antwoord op:
• Verzekeringen • Pensioenen
• Hypotheken • Adviezen

Nel 104 jaar: “Elke avond
een glaasje rode wijn”
Aalsmeer - Hoe je 104 jaar wordt in
goede gezondheid? “Elke avond een
glaasje rode wijn. Dat is goed voor
de bloedsomloop”, aldus Aalsmeers
oudste inwoonster, Nel BreurVan der Schaft. Afgelopen vrijdag
22 november vierde de 104-jarige
haar verjaardag in bijzijn van familie, vrienden en burgemeester Jobke Vonk-Vedder. Van ‘de moeder van
ons allemaal’, zoals mevrouw Breur
de eerste burger betitelde, kreeg
zij een mooi boeket bloemen namens het gemeentebestuur. Er was
een grote slagroomtaart met daarop grote letters ‘104 jaar’ en ook directeur Dreschler van zorgcentrum
Aelsmeer, waar mevrouw Breur nog
geen twee jaar woont, kwam zijn
oudste bewoonster feliciteren. Tot
februari 2012 heeft de oudste inwoonster altijd zelfstandig gewoond
aan de Hornweg. Hier zijn ook haar

drie kinderen opgegroeid, waarvan helaas nog 1 zoon in leven is.
In 2005 is haar man overleden. Hij
is 94 jaar oud geworden. Veel alleen is Nel echter niet, want gelukkig is er regelmatig ook bezoek van
de drie kleinkinderen, de zeven achterkleinkinderen en buren van vroeger. Aalsmeers oudste staat overigens nog midden in het leven. Elke vrijdag komt de kapster, voor
krullen en soms een kleurtje, langs
en worden de handen verzorgd en
de nagels gelakt. Om de twee weken staat kienen op het programma
in het zorgcentrum en deze activiteit slaat mevrouw Breur nooit over.
Het liefst zou ze zelfs wekelijks bingo spelen. En na afloop gaat er altijd
wel een plantje of een andere prijs
mee naar de kamer. De nieuwbouw
in de Zijdstraat, op de hoek Dorpsstraat en het Molenpad, heeft Nel

Aalsmeer - Aalsmeer - Afgelopen
vrijdag 22 november was de jaarlijkse feestavond van het vrijwillige Aalsmeerse brandweerkorps. En
feest was het zeker met een hoofdletter, want liefst 45 diploma’s en
certificaten zijn uitgereikt en drie
brandweerlieden zijn extra in het
zonnetje gezet vanwege hun jubileum. Roland Hofman maakt al twintig jaar deel uit van het korps en
voor zijn verdiensten is hij uitgeroepen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De bijbehorende versierselen kreeg hij opgespeld door burgemeester Jobke Vonk-Vedder. Ook
al twintig jaar actief voor de brandweer (wel met een onderbreking van
veertien maanden) is Wilfred van
Randwijk en alweer 12, 5 jaar op de
bres voor een brandveilig Aalsmeer
is Rogier van der Laan. Beiden kregen eveneens een ferme handdruk
van de eerste burger en natuurlijk
applaus van de collega’s. Benoemd
tot instructeur zijn A. van der Boon
en M.M. Naber en vanaf nu mogen
Y. Kersloot, R.E. Klakurka. T. Rinkel,

ADVERTEREN?

Wij maken vrijblijvend
een offerte voor u.

www.bosse-elektro.nl

volvo onderhoud duur?
volvoservicevoordeel.nl

GAMMA
Aalsmeer

Door Jacqueline Kristelijn

Mooie woningen in kudelstaart
met zorg vlakbij
kijk verderop in deze krant.
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open

zondag 1 december

Lakenblekerstraat 49a 1 | (0297) 32 67 51 | www.gamma.nl

© GAMMA

magaZiJn
A. Thijssen en W. van Willegem zich
oefenleider noemen. Aanstellingen
in vaste dienst hebben E.G.J. Commandeur, A. Daalman, A. Pothuizen
en D.J. Tas gekregen en aanstelling
bij wijze van proef is gegeven aan
P. Hoek, J.Z. Daal, N. Kolkman en T.

sneld omdat het brandalarm af ging.
De politie en de brandweer waren
snel ter plaatse. Het alarm bleek
afgegaan te zijn door een brandje

Kolkman. Het chauffeursdiploma is
uitgereikt aan M. Bolders, S.H. Verbeek, R. van Willegen en W. van Willegem Eervol ontslag tot slot is verleend aan G. IJf en J. van der Schilden.
Foto www.kicksfotos.nl.

in de meterkast, vermoedelijk door
kortsluiting. De brandweer had het
vuurtje snel onder controle. Gelijk is
alle elektrische bedrading nagekeken. De bewoners zijn met de schrik
vrij gekomen. Na ruim een half uur
mochten zij hun huis weer in.

verkoop
donderdag 28, vriJdag 29, Zaterdag 30 nov. en Zondag 1 dec.

g-star/only/pall mall/vero moda/cars/ltb/name it/petrol

trUien/Jeans/vesten
overHemden/Jassen

5,- 10,-15,15,- 25,-

9,95/12,95/14,95/19,95*

14,95/29,95/39,95/49,95*

29,95/39,95/49,95/59,95*

dames- Heren- en kinderJeans
Jeans

INfoRmATIE:
✆ 0297-341900
✆ 06-54216222
✉ VERkoopAALSmEER@
mEERboDE.NL

Tel. 0297-331132

van 10.00 tot 17.00 uur

Snel uit huis na brandalarm
Aalsmeer - Om kwart over drie op
zaterdag 23 november zijn bewoners van de Händelstraat samen
met hun kinderen het huis uit ge-

Laadstation voor
uw elektrische auto?

vanaf de eerste dag gevolgd. Vanuit haar kamer op de eerste verdieping heeft zij prima uitzicht op de
nieuwe appartementen en winkels.
Af en toe puzzelt Aalsmeers oudste
nog, maar daarvoor wordt soms wel
het vergrootglas ter hand genomen.
En de 104-jarige kijkt nog graag televisie. Donderdagavond bijvoorbeeld naar Gerard Joling en Gordon.
“Geer en Goor, die jongens maken
leuke grapjes”, aldus Nel. Wie jarig is, mag in het zorgcentrum zelf
het feestmaal kiezen. Voor mevrouw
adv_NieuweMeerbode_94x29mm.indd
Breur was de keuze snel gemaakt.
“Rijstebrij met pruimen, heerlijk.”
Het was een drukke, maar feestelijke dag voor de 104-jarige, wel een
soort herhaling van vorig jaar, want
toen was zij ook al Aalsmeers oudste inwoonster. Bijzonder hoor!

Brandweerman ‘Ridder’ Roland

IN DE

Nieuw dorpshart
MijNsheerlyckheid klaar

Zwarteweg 121
1431 VL Aalsmeer
T 0297-367570
E info@kzn.nl
W www.kzn.nl

2 voor

bigl rUimt Het magaZiJn op voor de aankomende
nieUWe collecties. Heren/dames/kids op=op!!!
*voorbeeld priJZen. nog meer aanbod in de Winkel!

big l aalsmeer | Join fasHion | WWW.bigl.nl

ZiJdstraat 61, aalsmeer | maandag t/m Zaterdag | tel: 0297 321177
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INFORMATIEF
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
1 december
Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst met ds. Martijn
Abrahamse. Tevens crèche en peuterdienst. Donderdag 12 december
19.30u. Leerhuis in Open Hofkerk,
ingang Sportlaan.
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u. dienst met Freek van Balen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u.
en 16.30u. met prof.dr. G.C. den
Hertog.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst
met ds. Liesbet Geijlvoet mmv
Doopsgezind kerkkoor. Collecte
voor Adventsproject Bali. Opvang
allerkleinsten en zondagsschool.
Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag om
10u. en 16.30u. diensten.
Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. dienst met ds. J. van
Popering.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag dienst om 10u. met ds. L.M.
Verseput uit Oegstgeest in zorgcentrum Aelsmeer.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag 10u. dienst met ds. J.
Haeck, Zeist. Organist: M. Noordam
Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. samenkomst met dovenvertolking en vertaling in Engels. Spreker Martin Koornstra.
Aparte bijeenkomsten voor kinderen. Om 19u. Baan7 jongerendienst.
Spreker Lora Kremer.

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
HulpDieNst
Vrijwillige Hulpdienst
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer.
Spreekuur elke werkdag van
8.30-9.30 u, en op afspraak,
tel: 326670. Ouderenadviseur
spreekuur di., do., vr.
10.00-11.00 u., tel: 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl
klAcHteN
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555.
Milieuklachten, tel: 023-5310200.
VerloskuNDiGeN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel: 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
brANDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.
AlArMNuMMer 112
www.112.nl

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag om 10u.
dienst met ds. Trommel uit Lelystad
en 16.30u. dienst met ds. R. Roest
uit Vleuten. Dinsdag 3 december
10u. koffie-ochtend en woensdag 4
december vanaf 18u. open maaltijd.

In Memoriam

Fractielid PACT Joop van
Dam plots overleden
Aalsmeer - PACT-gemeenteraadslid Joop van Dam is donderdagochtend volkomen onverwacht in zijn
slaap overleden. De avond tevoren was hij nog, betrokken als altijd,
aanwezig op de ledenvergadering
van zijn partij in De Oude Veiling,
waarop de definitieve kandidatenlijst voor de komende raadsverkiezingen werd gepresenteerd. In Van
Dam verliest PACT Aalsmeer een
sterk sociaal bewogen raadslid, dat
een speciale antenne had voor sociaal onrecht en het altijd opnam voor
kwetsbare mensen. Hij is 61 jaar geworden. Van Dam was in hart en ziel
PvdA’er. Dat was de partij waarvoor
hij eind jaren negentig actief werd
in de gemeenteraad, als fractieassistent. Hij zat ook jaren in het lokale PvdA-bestuur. In 2003 kwam
Van Dam tussentijds in de gemeenteraad voor PACT, in het jaar 2000
ontstaan als progressieve lokale
combinatiepartij van PvdA, D66 en
GroenLinks. In 2006 en 2010 werd
Van Dam herkozen als raadslid. Omdat hij inmiddels bijna elf jaar in de
gemeenteraad zat, had hij zich niet
kandidaat gesteld voor de raadsverkiezingen in maart volgend jaar.
Toch keek hij alweer verder de toekomst in. Zo had hij zich voorgenomen om zich als actief ANBO-lid te
storten op de overleggroep openbaar vervoer van de regionaal samenwerkende ouderenbonden. Op
dat gebied was hij expert, vanwege zijn baan bij Connexxion. Bij de
busonderneming, waar hij jarenlang chauffeur was en later bij de
verkeersleiding werkte, was hij, hoe
kan het anders, vakbondsman. De
sociale kant trok hem altijd en overal. Kenmerkend voor Joop van Dam
was dat hij er was als dat nodig
was. Als er een ‘blaadje’ van PvdA,
PACT of ANBO rondgebracht moest
worden, zei hij als vanzelfsprekend: “Dat doe ik wel.” Nooit echter ging hij op de voorgrond staan,
nooit klopte hij zichzelf op de borst.
Vaak was hij de verbindende factor.
Om in voetbaltermen te spreken, hij
was de middenvelder die alle gaten
dichtliep. Nooit ook was iets hem te
veel. Joop van Dam was een ingetogen, beminnelijk mens met een

groot sociaal hart. Het was een man
van het ‘veldwerk’. Zo kwam hij namens PACT zeer vaak op wijkoverleggen. Daar toonde hij zich in de
eerste plaats geïnteresseerd in de
buurtbewoners zelf, de mensen, de
gewone Aalsmeerders. Hij luisterde goed naar ze en bracht wat hij
oppikte mee naar de fractie, die hij
zo ‘van onderop’ wist te voeden en
scherp te houden. PACT is Joop van
Dam ongelooflijk dankbaar voor het
vele werk dat hij twee decennia lang
voor de partij verricht heeft. Maar
bovenal condoleert PACT zijn echtgenote en twee zoons, die hij achterlaat. PACT wenst hen veel sterkte bij het enorme verlies van hun
dierbare – iemand die tot het laatste
moment midden tussen de mensen
stond en donderdagochtend letterlijk uit het leven werd weggerukt.
Namens bestuur, fractie en leden
van PACT Aalsmeer
Quinten Bunschoten, voorzitter

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

Vermist:
- Julianalaan: Rode kat met grote witte bef.
- Koningsstraat: Cyperse kat met hapje uit oor.
- Oosteinderweg: Cypers poes met witte bef. Zij is 10 jaar en is fijn gebouwd. Haar naam is Julie.
Gevonden:
- Jupiterstraat: Zwart-witte jonge poes. Draagt nu wit bandje van dierenbescherming.
- Mercuriusstraat: Boskat, niet gecastreerd, zwarte rug, witte buik, bef
en pootjes. Hij heeft een zwarte staart met witte punt.
- Bachlaan: Zwart-witte kat
- Graaf Willemlaan: Witte kat.
- Jupiterstraat: Zwart-witte magere poes. Witte sokjes, bef, neus en
buik.

Donor worden ja of nee?
Kudelstaart - Vanavond, donderdag 28 november, verzorgt dr. Alie
Hoek-van Kooten in De Spil een lezing over orgaantransplantatie, donor worden ja of nee. Iedereen heeft
van de overheid een verzoek gekregen om eventueel orgaandonor
te worden. En bekend is ook dat er

Literaire avond in Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 4 december
van 9.30 tot 11.30 uur is er gelegenheid voor inloop en ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of
thee bij de Oost-Inn in de Mikado in
de Catharina Amalialaan. ’s Avonds
wordt van 19.30 tot 21.30 uur een literaire avond gehouden. Besproken
wordt de roman ‘Simon’ van Marianne Fredriksson. Simon groeit op in
een paradijselijke omgeving in een

huis aan de kust van Göteborg, omringd door de liefdevolle zorgen van
zijn adoptiemoeder Karin. Hij lijdt
onder het besef anders te zijn dan
zijn ouders en met de onthulling van
de waarheid begint voor hem een
zoektocht naar zijn identiteit. Belangstellenden worden hartelijk uitgenodigd. Voor inlichtingen: 0297325636, 0297-345413 of kijk op oosterkerk-aalsmeer.nl.
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Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Zondag geen dienst.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag dienst 10u. met ds. J. van Dalen.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag
11u. woordcommuniviering met A.
Blonk.
Begra Bijbelstudie
In gebouw Heliomare, Zwarteweg
98. Maandag 2 december met ds.
Ab Agtereek. Aanvang: 20u, zaal
open 19.30u.
Evangelisatiekring
Bijbelstudie-avond dinsdag 10 december in gebouw Seringenhorst,
Parklaan. Thema: De profetie van
Ezechiël door 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.

Koffie in de Spil

dereen is welkom en de toegang is
gratis. Koffie en thee staan klaar.

Kudelstaart - Op woensdag 4 december houdt de SOW gemeente
haar maandelijkse koffie-inloop in
gebouw de Spil aan de Spilstraat
5, zijstraat van de Bilderdammerweg. De aanvang is 10.00 uur. Ie-

Er zijn mogelijkheden om een
kaartje te schrijven voor zieke
mensen of om een gesprek van
mens tot mens te hebben. U/jij
komt toch ook? Neem gerust iemand mee.

COLOFON
sinds 1888

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Zaterdag 17u. in Kloosterhof woord-communieviering met N. Kuiper. Zondag 10.30u. in Karmelkerk eucharistieviering met L. Seeboldt mmv
Karmelkoor. Om 14u. zondag Poolse
dienst met Christoff in Karmelkerk.
Donderdag 5 december 10.30u. eucharistieviering, L. Seeboldt.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Reede, Schouwstraat. Zondag 10u.
dienst met ds. Jac. van Veen. Tevens
10u. tienerdienst.

mensen zijn die dringend wachten
op een nieuw orgaan. Voor sommige organen is het zelfs zo dat een
kwart van de mensen, die op de
wachtlijst staan, komen te overlijden, omdat er niet op tijd een orgaan beschikbaar is. Er leven hierover veel vragen. Hoe moet je tegenover orgaantransplantatie staan
en mag je als christen eigenlijk wel
donor zijn? Gebeurt het wel zorgvuldig? Welke organen kunnen er worden getransplanteerd en tot welke
leeftijd kun je donor zijn? Wat houdt
het begrip hersendood in? Wat zegt
de Bijbel hierover? Na de pauze is
er volop gelegenheid vragen te stellen. De bijeenkomst in kerkelijk
centrum De Spil in de Spilstraat 5 is
van 20.00 tot 22.00 uur. Vanaf 19.45
uur inloop met koffie en thee. Iedereen is van harte welkom!

Goochelen met Zonnebloem
Rijsenhout - Dinsdagmiddag 26
november is in de Reede een gezellige middag gehouden voor gasten van de Zonnebloem. De afdeling
Rijsenhout had buikspreker en entertainer Michel van Grinsven uitgenodigd.
Er werden verschillende acts ten tonele gebracht compleet met liedjes
van Win Sonneveld, Toon Hermans,

Dorus en vele anderen. Ook was er
een buikspreekact en goocheltrucs.
In de pauze stonden hapjes en een
drankjes klaar. Omstreeks 16.30 uur
ging een ieder weer voldaan naar
huis. Meer weten over de Zonnebloem of vrijwilliger worden? Informatie via www.zonnebloem.nl of
bel of mail de heer Samshuyzen via
0297-327096 en kr.samshuyzen@
quicknet.nl.

Lora Kremer in jongerendienst
Aalsmeerderbrug – Zondag 1 december is er een te gekke Baan7
jongerendienst in de Levend Evangelie Gemeente aan de Kruisweg 55.
Eigentijds, afwisselend en met heel
veel muziek. Lora Kremer zal deze avond spreken over het ‘Vaderhart van God’. Aanvang is 19.00 uur.
Lora Kremer heeft een bewogen
periode achter de rug. Tot februari 2011 woonde en werkte zij met
haar man Ebel in Kenia. Daar werkten zij aan de bouw van een kinderdorp voor weeskinderen. Op 25 februari 2011 wordt Ebel tijdens een
roofoverval vermoord. Kremer verliest niet alleen haar man en de va-

der van haar twee kinderen, maar
ook haar droom en toekomst. Ondanks de grote verliezen blijft God
ontzettend belangrijk in haar leven.
Hij is haar enige houvast.
Ze vertrouwt er rotsvast op dat God
haar en de kinderen ziet en voor hen
zal zorgen. Door alle ellende heen
heeft Lora Kremer het vaderhart
van God gevonden. Tijdens Baan7
zal zij vertellen hoe God zich als Vader aan haar openbaarde en hoe
het haar hielp om in het grote gemis
en verdriet zich staande te houden.
In 2012 vertelde ze haar verhaal tijdens een tv-uitzending van de Evangelische Omroep. Baan7 wordt elke
eerste zondag van de maand gehouden. Iedere keer komen er honderden jongeren uit de wijde omgeving om samen God te aanbidden,
naar een eigentijdse preek te luisteren en te genieten van spetterende
muziek. Of je nu vaker in een kerk
komt of nooit, iedereen tussen 13 en
20 jaar is van harte welkom! Meer
weten? Kijk dan op www.baan7.nl.

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Boskat zoekt baas
Aalsmeer - Waar is het baasje van
deze boskat? Het dier heeft een
zwarte rug, witte buik, bef en potjes en loopt rond in de Mercuriusstraat in de Hornmeer. Wie het dier
herkent, wordt verzocht contact op
te nemen met de Dierenbescherming afdeling Noord-Holland Zuid
via 0297-343618.

Oud Papier in
Rijsenhout
Rijsenhout - Zaterdag 30 november zullen de leden van Drumfanfare Melomanie en HBV Target weer
het oud papier huis aan huis ophalen. De lopers hopen natuurlijk weer
op uw aller medewerking door het
papier in tilbare dozen aan de rand
van de weg te plaatsen daar waar
de oud papier wagens komen kunnen. De volgende ophaalronde is
zaterdag 28 december.

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
126e jaargang
oplAgE: 17.500
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

www.mEErboDE.nl
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officiële mededelingen
wet algemene bepalingen omgeVingsrecht

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Einsteinstraat 115 (Z-2013/060541), het uitbreiden van
het winkelcentrum;
- Haya van Somerenstraat 35A (Z-2013/060562), het
brandveilig in gebruik nemen van BSO Kudelstein;
- Hornweg 159 (Z-2013/060573), het bouwen van een woning;
- Hornweg 204 (Z-2013/061243), het kappen van een
boom;
- Linnaeuslaan (Z-2013/061155), het kappen van 4 bomen;
- Oosteinderweg 398 (Z-2013/061205), het wijzigen van
de gevels en het vergroten van de entree.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Hornweg 159 (Z-2013/060507), het slopen van een woning;
- Mozartlaan 54 (Z-2013/060626), het verwijderen van asbest;
- Tartinihof 16 (Z-2013/060587), het verwijderen van asbest;
- Uiterweg 94 (Z-2013/060813), het slopen van een ark en
het verwijderen van asbest;
- Uiterweg 266 (Z-2013/060769), het slopen van een
schuur en het verwijderen van asbest;
- Zwarteweg 161A (Z-2013/060771), het slopen van een
opslagruimte en het verwijderen van asbest;
- Zwarteweg 161A (Z-2013/060775), het saneren van een
opslagruimte.
Verleende omgeVingsVergunningen, reguliere
procedure
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Oosteinderweg 157 (Z-2013/057619), het kappen van
een boom (verzonden 26 november 2013);
- Zijdstraat 49, (Z-2013/045206), het plaatsen van reclame
en het plaatsen van nieuwe kozijnen met openslaande
deuren (verzonden 22 november 2013).
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen.
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 11:30 uur op
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis
te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. 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.
weigering omgeVingsVergunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te weigeren:
- Oosteinderweg 243 (Z-2013/052151), het aanbrengen
van reclame (verzonden 22 november 2013).
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen.
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 11:30 uur op
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis
te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 575. 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.
geaccepteerde (sloop)melding(en)
- Bisschop Koenraadstraat 6 (Z-2013/055041), het verwijderen van astbest (verzonden 21 november 2013);
- Edisonstraat 4a (Z-2013/060153), het slopen van een bedrijfsruimte (verzonden 20 november 2013);
- Legmeerdijk 327 (Z-2013/057425), het slopen van een
deel van een kas en het verwijderen van asbest (verzonden 26 november 2013);
- Machineweg 12 (Z-2013/059622), het verwijderen van
asbest (verzonden 22 november 2013).
Geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
niet geaccepteerde (sloop)melding(en)
- Uiterweg 266 (Z-2013/057253), het slopen van een
schuur en het verwijderen van asbest (verzonden 20 november 2013).
Niet geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage
en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
commissie ruimtelijke kwaliteit
(Voorheen welstandscommissie)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken. Op
de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.

inspreken in het beraad oVer een geagendeerd
onderwerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen.
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van
de vergadering 12.00 uur.
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.
serVicepunt beheer en uitVoering
proVincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
Verkeersbesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.
officielebekendmakingen.nl.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Kandidatenlijst CDA: Twaalf
Gertjan van der Hoeven
toppers en 36 ambassadeurs
opnieuw lijsttrekker AB
Aalsmeer - Het CDA Aalsmeer
en Kudelstaart gaat met een top12 kandidatenlijst en bovendien 36
ambassadeurs de verkiezingen in
voor de gemeenteraad op 19 maart
2014. Dat stelde de algemene ledenvergadering vast op 19 november. Daarbij introduceerde lijsttrekker Robbert-Jan van Duijn ook het
thema van de verkiezingscampagne, ‘Verfrissend en Verstandig’. In
de top-12 van het CDA staan drie
nieuwe kandidaten, waarvan twee
vrouwen. Het CDA Aalsmeer en Kudelstaart is nu met zes zetels een
van de twee grootste partijen in de
gemeenteraad, die vanaf de verkiezingen in totaal 2 zetels meer zal tellen: 23. Met de stevige kandidatenlijst, een ijzersterk programma en
dito campagne en de goede resultaten in de afgelopen periode mikt
het CDA op negen zetels vanaf 19
maart 2014.
“Dat is ambitieus, en dat is ons programma ook’’, aldus de campagneleiders Tom Verlaan en Johan Venema. “Voor iedere kandidaat van on-

ze top-12 hebben we drie ambassadeurs, in totaal 48 personen. Het
geeft aan, hoe breed het draagvlak is dat we in Aalsmeer en Kudelstaart hebben’’, concludeerde de
voorzitter van de selectiecommissie Christiaan Keijzer na afloop van
de drukbezochte ledenvergadering.
Het maximum aantal kandidaten is
bij wet vastgesteld op vijftig. Naast
de vaststelling van de lijst werd het
verkiezingsprogramma van het CDA
Aalsmeer en Kudelstaart 2014-2018
aan de leden gepresenteerd door
Tom Verlaan. Leden kunnen hierop
nog voorstellen voor wijziging indienen. “Op 4 januari stellen we het dan
vast, tijdens de nieuwjaarsreceptie.
Dat is ook de start van de campagne’’, kondigde Johan Venema aan.
Voorzitter Hermen de Graaf van het
CDA Aalsmeer en Kudelstaart is enthousiast over zowel het verkiezingsprogramma als de kandidatenlijst. “We hebben bij de opstelling
van het programma zo’n honderd
personen betrokken, zowel CDA-leden als niet-leden. Namens burgers

en bedrijven, organisaties en overheden. En we hebben een lijst met
48 personen. Daar zijn we best trots
op’’, lichtte hij toe. In de afsluitende
speech gaf lijsttrekker Robbert-Jan
van Duijn (27) dat ook aan. “Ik ben
CDA’er en daar ben ik groos mee’’,
riep de geboren Kudelstaarter een
indertijd populaire slogan in herinnering. Inmiddels woont de jongste lijsttrekker van de lokale politieke partijen in Aalsmeer. “De balans in onze lijst en in ons programma is goed. En tegelijk verfrissend
en verstandig.” De top-12 kandida-

ten van de CDA-lijst voor Aalsmeer/
Kudelstaart bij de verkiezingen voor
de gemeenteraad op 19 maart 2014.
1. Robbert-Jan van Duijn, Aalsmeer,
2. Ad Verburg, Kudelstaart, 3. Marlon Kreeft, Aalsmeer, 4. Jaap Overbeek, Kudelstaart, 5. Dirk van Willegen, Aalsmeer, 6. Ines van der
Boon, Aalsmeer, 7. Eppo Buskermolen, Kudelstaart, 8. Tom Verlaan, Kudelstaart, 9. Ingrid Claasen, Aalsmeer, 10. Paul van Soelen, Kudelstaart, 11. Ton Harte,
Aalsmeer en 12. Hermen de Graaf,
Kudelstaart.

Kandidatenlijst PACT met
veel nieuwe gezichten
Aalsmeer - PACT Aalsmeer heeft
haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart
volgend jaar rond. Duofractievoorzitter Ronald Fransen is de lijsttrekker van de progressieve combinatiepartij van PvdA, D66 en GroenLinks, maar dat is al enkele weken
bekend. De lijst telt tien kandidaten op een verkiesbare plaats. Onder hen zijn vijf nieuwe gezichten
in de lokale politiek. Achter Fransen
staat Willem Kikkert, die het fractievoorzitterschap deelt met de lijsttrekker, op de tweede plaats. Derde is Sunny Lakerveld, de hoogstgeplaatste nieuweling. Ze is 40
jaar, beroepspedagoog en specialist
werving en thuis op het gebied van
jeugd, arbeidsbemiddeling en migranten. Jelle Buisma, tijdelijk fractielid, is nummer vier. Ook op vijf is
een nieuwe naam te vinden, Wilma

Scheltema (56). Ze is sociaal psycholoog en secretaris van het PACTbestuur, komt uit de informaticawereld en heeft een zwak voor zorg
en welzijn. Zittend wethouder Rik
Rolleman is zesde op de lijst. Achter hem komt nieuweling Joop Kok
(65), die architect is en actief in cultureel Aalsmeer. Zijn deskundigheid
is de mens in de openbare ruimte.
Op acht staat Sem van Hest (65), die
eveneens nieuw is. Hij is voorzitter
van het wijkbestuur Aalsmeer-Oost
en een bestuurder met ruime ervaring buiten Aalsmeer. Nummer negen is Harry Stokman, die fractieassistent is en specialist in duurzaamheid. Ook de tiende kandidaat is
nieuw op de lijst. Dat is Arnold Konigferander (44), met als specialismes participatie en techniek. Lijsttrekker Fransen gaat ervan uit dat
PACT, momenteel met vier perso-

De kandidaten van PACT Aalsmeer v.l.n.r.: Sem van Hest, Sunny Lakerveld, Rik
Rolleman, Ronald Fransen, Joop Kok, Wilma Scheltema, Arnold Konigferander en Jelle Buisma. Willem Kikkert en Harry Stokman ontbreken op de foto.
nen in de gemeenteraad, in maart
minimaal vijf zetels haalt. Maar ook
zes of zelfs zeven zetels zijn volgens
hem zeker niet uitgesloten. “De raad
krijgt er namelijk ook nog eens twee
zetels bij, vanwege het inwoneraan-

tal van Aalsmeer”, licht hij toe. Bij de
samenstelling van de lijst is gekeken naar een goede mix van ervaring en vers bloed, mannen en vrouwen, en oud en jong. Verder is erop gelet of de kennis en kunde in

Aalsmeer - Op een druk bezochte ledenvergadering hebben het bestuur en de leden van Aalsmeerse Belangen Gertjan van der Hoeven (41) gekozen als lijsttrekker
voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Na de voor
AB zeer succesvol verlopen verkiezingen in 2010 is dit de tweede keer
dat Van der Hoeven de lijst van de
lokale partij aanvoert. “Gertjan heeft
de afgelopen 4 jaar bewezen een
kundige, daadkrachtige bestuurder
te zijn. Precies wat Aalsmeer nodig
heeft om in deze ingewikkelde periode de voor Aalsmeer noodzakelijke veranderingen tot stand te brengen”, aldus partijvoorzitter Joop van
der Jagt. “We hebben bovendien
een concept kandidatenlijst samengesteld met een mooie mix van jong
talent en ervaren mensen.” Tijdens
de eerstvolgende algemene ledenvergadering, die plaatsvindt op 17
december aanstaande, worden de
definitieve kandidatenlijst en het
nieuwe verkiezingsprogramma door
de AB-leden vastgesteld. Het ABprogramma zal herkenbaar en duidelijk zijn en bevat veel speerpunten
waar AB al jaren voor staat. Enkele daarvan zijn meer aandacht voor
de jeugd, zorg voor ouderen, bouwen voor starters, jongeren en senioren, goede sportvoorzieningen

en handhaving. Van der Hoeven:
“We zijn van mening dat we in de
afgelopen periode – samen met onze coalitiepartners - heel veel zaken
voor Aalsmeer voor elkaar hebben
gekregen. Veel vastgeroeste zaken
zijn in beweging gebracht en met
daadkracht hebben we achterstanden opgeruimd. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de fusie van FC Aalsmeer,
het nieuwe cultuurbeleid of het op
orde krijgen van de Aalsmeerse bestemmingsplannen en de decennia
lang verwaarloosde handhaving. Op
die weg willen we de komende jaren
verder.” AB heeft haar ledenaantal
in de afgelopen maanden flink zien
groeien en hoopt in de komende
maanden nog meer mensen te mogen verwelkomen. Van der Jagt: “We
zijn blij met onze nieuwe leden en
zien uit naar een actieve campagne.
U hoort van ons!”

de nieuwe fractie de diverse terreinen van het raadswerk goed afdekken. Wat de politieke herkomst
van de kandidaten betreft is er naar
een evenwicht tussen PvdA, D66 en
GroenLinks gestreefd. “Maar,” zegt
Fransen, “de belangrijkste maatstaf
was of een kandidaat kwaliteiten
heeft die de fractie van pas komen.”

nenkort verschijnt het verkiezingsprogramma wel al ‘onder constructie’ op de website van PACT. “Want
we doen er niet geheimzinnig over.
Maar er zullen tot januari nog accenten verschuiven en kleinere wijzigingen komen”, besluit Fransen.
De complete kandidatenlijst van
PACT Aalsmeer ziet er als volgt uit:
1. Ronald Fransen, 2. Willem Kikkert,
3. Sunny Lakerveld, 4. Jelle Buisma,
5. Wilma Scheltema, 6. Rik Rolleman, 7. Joop Kok, 8. Sem van Hest,
9. Harry Stokman, 10. Arnold Konigferander, 11. Bram Landzaat, 12. Afke Borgman, 13. Stephan Jourdan,
14. Joke van Klink, 15. Cor Knol, 16.
Leni Buisma-Tas, 17. Jeffrie van der
Tol, 18. Stefanie van Vliet, 19. Herman Beijerbergen, 20. Quinten Bunschoten, 21. Janny Oosterloo.
Foto: Arjen Vos

Verkiezingsprogramma
Afgelopen woensdag is de kandidatenlijst officieel vastgesteld op
de algemene ledenvergadering van
PACT in De Oude Veiling. Bovendien
is die avond het raamwerk van het
verkiezingsprogramma aan de orde
geweest. “We willen dat nog nader
met onze leden gaan bespreken”, aldus Ronald Fransen. “We nemen er
bewust de tijd voor. In januari stellen de leden het definitief vast.” Bin-
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Nieuwe films in cinema Aalsmeer

‘Midden in de Winternachten’
en ‘Mannenharten’ in Crown
Aalsmeer - Vanaf vrijdag 29 november gaan in Crown Cinema
Aalsmeer twee nieuwe films in première: De familiefilm ’Midden in
de Winternacht’ en ’Mannenharten’. Een week voor Kerst ontdekt
de tienjarige Max dat een eland
door het dak van de schuur is gevallen. Het is niet zomaar een eland.
Het is Moos, die niet alleen kan praten maar ook nog eens werkt voor
de Kerstman als testpiloot, voordat
de rendieren het echte werk gaan
doen. Tijdens de testvlucht met de
slee is het helemaal misgegaan,
waardoor hij de Kerstman is kwijtgeraakt. Moos zal de Kerstman heel
snel moeten vinden, want zonder
Kerstman krijgt niemand cadeautjes. De film ‘Midden in de Winternacht’ is vrijdag 29 november te zien
vanaf 16.30 uur, zaterdag 30 november om 12.45 uur en om 16.30 uur,
zondag 1 december om 12.45 uur en
woensdag 4 december vanaf 14.30
uur. Wie loopt z’n hart achter na in
de zoektocht naar liefde en geluk
en wie niet? In ’Mannenharten’ kan
kennis gemaakt worden met een
groep schoolvrienden. Met reclameman Tim (Daan Schuurmans), die

in paniek raakt door zijn naderende huwelijk met de perfecte Laura
(Hadewych Minis). Zijn beste vriend
Wouter (Jeroen Spitzenberger), die
juist alles op alles moet zetten om
zijn vriendin Nicole (Katja Herbers)
te houden. De verlegen Niels (Fabian Jansen), die in de net gescheiden Susanne (Georgina Verbaan)
een vrouw voor het leven hoopt te
vinden. Niet wetend dat haar ex,
de gefrustreerde Frank (Teun Kuilboer), niet van opgeven weet. Maar
ook met de succesvolle volkszanger Roy (Jon van Eerd), die womanizer Dennis (Barry Atsma) in laat zien
wie zijn ware liefde is. Stuk voor stuk
op zoek naar hun plek in het leven
en naar degene die ze aan hun zijde willen. ‘Mannenharten’ is te zien
op vrijdag 29, zaterdag 30 november en maandag 2 december vanaf 18.45 uur en dinsdag 3 en woensdag 4 december vanaf 20.45 uur.
Kijk voor het uitgebreide filmaanbod en de speciale kidsbioscoop op
www.crowncinema.nl. Voor het reserveren van kaarten kan gebeld
worden naar 0297-753700 of stuur
een mail naar info@crowncinema.
nl. Adres is Van Cleeffkade 15.

Smokin’ Cadillac in Shack
Oude Meer - In december 2012
werden de bezoekers van The
Shack zéér aangenaam verrast door
een ingelast optreden van Smokin’
Cadillac. Dit was een hele goede reden om deze band terug te zetten
op een podium waar de beste bands
thuis horen. Op zaterdag 30 november zijn ze terug in The Shack! Een
spetterende energieke band bestaande uit vijf jonge honden. Vanaf
het begin van hun bestaan in 2012
heeft Smokin’ Cadillac een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt.
Met hun lekkere rauwe en ongepolijste garage-blues heeft de band
inmiddels menig podia laten schudden en Smokin’ Cadillac is op dit
moment één van de meest veelbelovende jonge band in Nederland!
Hun stijl is een mix van nummers
van The Red Devils, Seasick Steve,

Cream, The Black Keys maar ook
Muddy Waters en Robert Johnson
horen in dit rijtje thuis. Oude bluesklasssiekers dus, gecombineerd met
werk van hedendaagse grote namen. Deze invloeden zijn het fundament voor de eigen nummers van
Smokin’ Cadillac. Een fantastische
band met, stuk voor stuk, bijzonder
goeie en jonge muzikanten. Smokin’
Cadillac bestaat uit: Lesley de Jong
op zang, Marco Stegeman op gitaar,
Jasper van Mierop op bas, Jos Zuiderwijk op drums en Eric Pronk op
mondharmonica. The Shack is vrijdag 29 november en zondag 1 december gesloten. Zaterdag 30 november geopend vanaf 20.00 uur.
Het optreden van Smokin’ Cadillac
begint om 22.00 uur. Entree is 5 euro. Info: www.the-shack.info. Adres:
Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Zondagmiddag 8 december in Crown

Humor en zelfspot in
show Purper Ladies
Aalsmeer - De Purper Ladies komen nog optreden op zondag 8 december in Crown Theater Aalsmeer.
De voorstelling stond gepland op 15
november, maar helaas werd één
van dames ziek. De voorstelling is
daarom verplaatst naar zondag 8
december. Aanvang is 15.00 uur.
Vier totaal verschillende vakvrouwen die bij elkaar klinken als een
klok. Met een enorme dosis zelfspot, grappige sketches en diverse liedjes weten de dames het publiek in te pakken. Zo komen er in
een rap tempo vele meningen en
lachwekkende liedjes over de dagelijkse gang van leven aan bod, maar

ook weten ze het publiek te ontroeren met hun mooie chansons. De
vier diva’s doen voor elkaar niet onder en zo hebben ze allemaal hun
eigen specialiteiten. Purper Ladies is
een show met perfect samenspel en
staat garant voor een leuke middag
uit. Nog twijfels? Niet doen, kom op
zondag 8 december om 15.00 uur
naar het Crown Theater Aalsmeer.
Kaartjes zijn te koop voor 25,50 euro. Ook zijn er dinerarrangementen
te verkrijgen, waaronder een tweeof driegangen menu in restaurant
Downtown Diner. Boek via de vernieuwde website: www.crowntheateraalsmeer.nl of bel: 0900-1353.

Optredens 8 hardcore en metalbands

Editie twee ‘Bring on the
Bloodfest’ in N201
Aalsmeer - Zaterdag 30 november is het weer tijd voor een dagje genadeloos harde hardcore en
metalbands op het N201 podium.
Maar liefst acht bands uit het Nederlandse en Belgische hardcore
circuit zullen optreden tijdens editie twee van Bring on the Bloodfest.
Initiefnemers zijn de heren en frontvrouw van de deels uit Aalsmeer afkomstige hardcore band Bring on te
Bloodshed. De band bestaat al wat
jaartjes en heeft inmiddels een indrukwekkend tourschema achter
zich in binnen- en buitenland en
daarmee veel vrienden gemaakt in
het circuit. In totaal acht bands zullen zaterdag 30 november in N201
spelen: Purest of Pain, My city burning, From Earth, The Scarlet Claw,
Mc Clane, 13Steps, Face the Wall en
natuurlijk Bring on the Bloodshed
uit Aalsmeer. Het festival begint al
om 16.00 uur, zodat alle bands vol-

doende speeltijd hebben om zodoende goed tot hun recht te komen. Aan de innerlijke mens is ook
gedacht, er is eten verkrijgbaar tijdens het festival (ook vegetarisch),
zodat niemand een reden heeft om
later te komen. De eerste band begint om 17.00 uur en de laatste band
is klaar rond 0.00 uur, zodat ook
mensen die met het openbaar vervoer komen nog alle kanten op kunnen na afloop. Uiteraard is er ook
volop merchandise verkrijgbaar van
alle bands. Er zijn geen kaarten in
de voorverkoop verkrijgbaar en omdat verwacht wordt dat het behoorlijk druk gaat worden, wordt iedereen aangeraden op tijd te komen.
En kom op de fiets, de parkeergelegenheid rond het centrum aan de
Zwarteweg is beperkt. N201 is open
vanaf 16.00 uur en de entree is 7,50
euro. Meer info over de bands is te
vinden op: www.n201.nl

Het feest gaat beginnen!
New Yorkse clubsfeer in Aalsmeer

Club Liberty opent deuren
Aalsmeer - Nederland krijgt er een
unieke nachtclub bij. Gelegen in het
studiocomplex te Aalsmeer wordt
zaterdag 30 november Club Liberty geopend, een club van grootse,
theatrale proporties. Niet zomaar
een plek om een nachtje te dansen,
maar een sfeervol ingerichte locatie
die in alles het spectaculaire nachtleven van New York ademt. Niet
eerder vertoond in de lage landen,
Club Liberty is een klasse apart. Gebouwd in het studiocomplex aan de
Van Cleeffkade waar jarenlang talloze tv-programma’s zijn opgenomen, staat nu een imposante, naar
New Yorks voorbeeld uitgevoerde,
club. Waar ooit de grootste namen
uit de showbizz straalden, kan nu in
stijl worden gedanst. Dat roemruchte verleden is al voelbaar bij de futuristische entree van Club Liberty. Na binnenkomst is het vooral de
fel verlichte showtrap leidend naar
het centraal gelegen podium die het

Vrijdag Sint- en
Pietenbingo
Aalsmeer - Na de prachtige intocht
in het Centrum van Aalsmeer, vele bedrijfs- en huisbezoeken gaan
Sinterklaas en zijn Pieten morgenavond, vrijdag 29 november, wederom los. De ultieme Sinterklaas- en
Pietenbingo gaat gehouden worden in De Oude Veiling. Na het hilarisch succes van 2012 doen de
Sint en zijn Pieten het feestje nog
eens dunnetjes over. De ballen zijn
gepoetst, puntjes aan de potloden
geslepen en verschillende prijsjes
zijn aangeboden door vele bedrijven. Op de avond zelf kunnen ove-

gevoel geeft een meer dan unieke
nachtclub te betreden. Speciale decoratie zorgt voor extra sfeer; een
levensgrote Amerikaanse locomotief, de spectaculair verlichte skyline van Manhattan, een kopie van
de Brooklyn Bridge en een metershoge Statue of Liberty. In totaal is er
ruimte voor 1.400 bezoekers in Club
Liberty, al kan de club ook worden
omgetoverd tot theater voor een intieme 325 personen. De locatie is
verder voorzien van vier bars. Club
Liberty opent aanstaande zaterdag
30 november feestelijk haar deuren. Dit gebeurt met een hoop entertainment, maar natuurlijk ook de
beste dj’s van Nederlandse bodem.
Op de line-up staan bekendheden
Shermanology, Yellow Claw, Kid Vicious, Apster en Kenneth G om de
club op knallende wijze te openen.
Club Liberty gaat open om 23.00 uur
en het feest duurt tot 05.00 uur. Tickets kosten 12,50 euro per stuk.
rigens ook nog prijzen ingebracht
worden. Er zijn met de ballen ludieke prijzen te winnen. Nu al populair: ‘het mandje bos hout voor de
deur’ en ‘Ammatrilles met garantie’.
De ballen gaan in de nieuwe machine om 21.35 uur. Kom op tijd, vol is
vol. Een tafel reserveren is niet mogelijk. De toegang is verplicht meedoen met de bingo, de kaartjes zijn
te verkrijgen bij de speciaal aangeklede charmante dames. Sinterklaas
en zijn Pieten gaan in vol ornaat de
balletjes trekken Er is aangekondigd
dat er nog een spectaculaire gast
komt gedurende de avond. Afwachten maar, het wordt zeker een bijzondere avond! De Oude Veiling zal
schudden op zijn turfjesfundering!

‘Bok You I’m Famous’ met
Jopie Vogelvang in De Bok
Aalsmeer - Als je dacht dat afgelopen vrijdag een fout feest was, dan
heb je de eigenaren en medewerkers van feesterij De Bok aardig onderschat. Aankomende vrijdag 29
november staat de overtreffende
trap op het programma. De Lederhösen kunnen weer uit de kast gehaald worden voor de eerste editie
van ‘Bok You I’m Famous’. Speciale gast deze avond Jopie Vogelvang,
Aalsmeers trots van onder andere
de megahit ‘De Hemelbedpolka’. Zij
laat aankomende vrijdag haar nieuwe clip opnemen in Feesterij de Bok.
Lijkt het jou ook zo fantastisch om
dit feest mee te maken? Het aprésskipaleis aan de Dreef gaat al om
half tien open en het eerste drankje
is van Jopie Vogelvang, mits je voor
half elf binnen bent. Daarna is natuurlijk ook iedereen welkom, maar
dan geeft Jopie geen drankjes meer
weg omdat ze te druk is met haar
clip maken. Wil je zelf ooit een clip
opnemen? Neem dan vrijblijvend
contact op, feesterij De Bok kan namelijk voor een leuke prijs een feestelijke videoclip aanbieden inclusief

camerawerk en montage. Tijdens en
na de clipopnames komt DJ Stayfan
nog even wat dikke hits er overheen
knallen. De feestgarantie is weer
dubbel en dwars van kracht. Aankomende zaterdag 30 november
wordt het ook weer een waar feestfestijn in De Bok en wordt de nacht
ingeknald met DJ Leksie tijdens het
‘spiegebollen-confetti-sinterklaasfeest’. Uiteraard zegt de naam al genoeg. Meemaken is beleven.
Tropical Après skifeest
Het café van De Bok is overigens
zes dagen in de week open van
16.00 tot 01.00 uur, alleen op de
maandag is de feesterij gesloten.
Op de vrije dag afgelopen maandag heeft het grootste gedeelte van
het personeel deelgenomen aan
het Horeca Beachvolleybaltoernooi.
Net niet gewonnen, maar gezellig
was het wel. Maar uiteraard is niet
voor niets in het zand gespeeld. De
Bok is zich druk aan het voorbereiden voor het Tropical Après skifeest
volgend weekend. Volgende week
gaat de hele hut vol met zand gestort worden, zodat een lekker tropisch sfeertje ontstaat. Met acht
kuub zand, strandballen van Coca
Cola en de koelkasten gevuld met
Almdudler, gecombineerd met de
nodige aankleding, wordt een te dik
Après ski weekend georganiseerd.
Volgend weekend wordt ook een
Classics feest gegeven. Omdat lekker in het zand rond gesparteld kan
worden, staat een ‘Disco Classics
Beach Party’ op het programma.
Vanaf 19.00 uur deze avond helemaal los met DJ Jochem van Leeuwen. En het mooiste van alles: Ook
hier is de entree geheel gratis. Wil
je op de hoogte blijven van alle evenementen? Ga dan naar www.feesterijdebok.nl of naar www.facebook.
com/feesterijdebok.

AGENDA

den en schilderijen in Oude Raadhuis in Dorpsstraat 9. Open donderdag t/m zondag 12-17u.

Muziek/Film/Theater
T/m 5 december:
* Diverse films voor alle leeftijden in
ochtend, middag en avond in Crown
Cinema, Van Cleeffkade.
Donderdag 28 november:
* Komedie Power Vrouwen in Crown
Theater, Van Cleeffkade v/a 19.30u.
* Ultimate Ladies Night in de Praam,
Zijdstraat vanaf 19.30u.
Vrijdag 29 november:
* Live optreden Glenn Palm v/a
17.30u. en Flügel Finale party met dj
v/a 22u. in café de Praam, Zijdstraat.
29 en 30 november:
* Déjà (re)vue Toneelvereniging Kudelstaart in Dorpshuis. Aanvang
vrijdag en zaterdag 20.15u.
Zaterdag 30 november:
* Estafettemiddag 16.30-19.30u. en
Praamparty v/a 22u. in danscafé de
Praam, Zijdstraat.
* Bring on the Bloodfest met acht
hardcore en metalbands in N201,
Zwarteweg v/a 16u.
* Live ‘Van Alles Nog Wat’ in Oude
Veiling, Marktstraat v/a 22u.
Zondag 1 december:
* Optreden Willeke Alberti bij Bob
en Gon in Crown Theater Aalsmeer ,
Van Cleeffkade vanaf 15u.
* CCC Inc. in concert in De Oude
Veiling, Marktstraat. Uitverkocht!
Woensdag 4 december:
* Pietenshows voor kids in Crown
Theater, Van Cleeffkade. Voorstellingen om 14u. en om 16u.
7 en 8 december:
* David Olney en Sergio Webb in De
Oude Veiling, Marktstraat. Zaterdag
20-23u. en zondag 15-18u.
Zondag 8 december:
* komedie Purper Ladies in Crown
Theater Aalsmeer v/a 15u.
* Kerstconcert van Bindingkoor in
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat, 16u.

Diversen.
Donderdag 28 november:
* Ouderensoos Oostend in het Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 14u.
* Wethouder Verburg te gast bij
OVAK over toekomst zorg. In buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan, 14u.
* Soosmiddag voor 55+ in Dorpshuis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Vrijdag 29 november:
* Dorcas winkel in Turfstekerstraat
10 jaar. Om 19u. modeshow.
* Speelavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Sint en Pietenbingo in Oude Veiling, Marktstraat v/a 21.35u.
Zaterdag 30 november:
* Dorcas winkel in Turfstekerstraat
10 jaar. Om 11u. veiling diverse artikelen olv burgemeester.
Zondag 1 december:
* Kunstenaars aanwezig tijdens expositiedag in het Oude Raadhuis,
Dorpsstraat, 15-17u.
Maandag 2 december:
* Speelavond Allen Weerbaar in ‘t
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Fotolezing over Indonesië bij Viva Aquaria in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Dinsdag 3 december:
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat 55 v/a 20u.
Woensdag 4 december:
* Inloop Oost-Inn in Mikado, Catharina Amalialaan 66, 9.30-11.30u. Tevens literaire avond 19.30-21.30u.
* Koffie in ‘t Baken, Sportlaan 86 van
10 tot 11.30u. Elke dinsdag.
* Koffie-ochtend in de Spil, Bilderdammerweg vanaf 10u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat /a 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Bingo bij BV De Pomp in ‘t Baken,
Sportlaan v/a 20u.
* Sjoelcompetitie in De Reede, Rijsenhout v/a 20u.
Vrijdag 6 december:
* Spiritueel café in Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
Zondag 8 december:
* Kerstfair met kramen en activiteiten in de Vluchtheuvel Rijsenhout,
Aalsmeerderweg 753 van 11 tot 17u.

Exposities
28 t/m 30 november:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open.
Iedere donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 17u. Werk van Dik
Box en Heidi Wallheimer.
29 november t/m 1 december:
* Vogelexpositie de Rijsenvogel in
De Reede, Rijsenhout. Open: vrijdag
20-22u., zaterdag 10-20u., en zondag 10-15.30u.
Zaterdag 30 november:
* Crash Museum in fort Aalsmeer in
Aalsmeerderbrug open. Iedere zaterdag van 11 tot 16u.
T/m 5 januari:
* Expositie in galerie Sous-Terre,
Kudelstaartseweg. Sculpturen en
schilderijen van Marianne en Hans
Houtkamp. Open iedere zaterdag en
zondag 13 tot 17u.
Tot en met 28 december:
* Expositie ‘De Kwekerij’ met beel-

Vergaderingen
Donderdag 28 november:
* Netwerkbijeenkomst Sienergie
voor locale bouwsector in Historische Tuin, Praamplein v/a 15.45u.
* Bijeenkomst Beraad en Raad in
gemeentehuis vanaf 20u.
Zaterdag 30 november:
* Op de thee/koffie bij fractie AB in
Oude Veiling, Marktstraat, 15-17u.

STAGE
MUSIC SHOP

DÉ VIOOLSPECIALIST
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‘Van Alles en Nog Wat’ in
De Oude Veiling zaterdag
Aalsmeer - De Oude Veiling presenteert aanstaande zaterdag 30
november: Live muziek van de
band ‘Van Alles en Nog Wat’. Deze Aalsmeerse band bestaat uit een
zevental muzikanten, die al jaren individueel bezig zijn met het maken
van muziek. Ze kwamen elkaar tegen tijdens allerlei projecten en muzikale activiteiten en zijn gaan samenwerken onder de naam, Van Alles en Nog Wat, en die naam dekt
de lading uitstekend. Nummers van
bekende namen als Bruno Mars,
Miss Montreal, van Sass Jordan via
de Kings of Leon naar Stevie Wonder. De band heeft de grootste lol
tijdens het spelen van nummers van
deze artiesten. Ze spelen muziek,
omdat ze dat leuk vinden, er ple-

Avondje uit met
Power Vrouwen
Aalsmeer - Power Vrouwen vanavond, donderdag 28 november, in
het Crown Theater biedt een compleet avondje uit. Een top vrouwencast brengt een voorstelling met hilarische sketches en liedjes over damesdingen. Studio’s Aalsmeer ma-

zier aan beleven en dat graag met
anderen willen delen. Tijdens Plaspop 2013 heeft Aalsmeer ‘Van Alles
en Nog Wat’ nog met zangeres Ingrid Zonneveld kunnen zien. Ingrid
heeft de band helaas verlaten, maar
in Marije Mutter heeft de band een
waardige opvolger gevonden. Het is
tijd voor een hernieuwde kennismaking. Drummer Pieter Eggermont,
de gitaristen Wouter van Oorde en
Nico Prent, toetsenist Bas Middelkoop, bassist Hans Prent en de zangeressen Angèle Bastin en Marije
Mutter staan garant voor een avond
leuke, lekkere swingende muziek.
Dus, komt allen 30 november naar
De Oude Veiling voor ‘Van Alles
en Nog Wat’. Aanvang is 22.00 uur.
Adres: Marktstraat 19.
ken van deze theatervoorstelling
een echte avond uit. De Powervrouwen Ladies Night start om 18.30
uur met een welkomstdrankje en er
kan geshopd worden in een tijdelijke winkelstraat met kleding, lingerie, sieraden, tassen en meer. Rond
22.00 uur is de muzikale afsluiting
van de avond met DJ René Kipuw.
Mannen zijn dan ook welkom. Info:
www.crowntheateraalsmeer.nl.
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Concert CCC Inc. uitverkocht!

Vivace in nostalgische bus

Aalsmeer - CCC Inc., de legendarische en oudste akoestische band
van Nederland, opgericht in 1967,
komt voor een meteen al uitverkocht optreden naar De Oude Veiling.
Het repertoire bestaat voor een
groot deel nog steeds uit Amerikaanse old-time, countrypop en
blues muziek dat later werd aangevuld met enkele door Ernst Jansz
in het Nederlands vertaalde werken
van Bob Dylan en uiteraard wat Doe
Maar liedjes als ‘Tijd Genoeg’ en
‘Nederweed’. Na de ongeëvenaarde
successen van Doe Maar in de ja-

Aalsmeer - De Stichting Veteraan
Autobussen (SVA) houdt een aantal
nostalgische autobussen van Maarse & Kroon al lange tijd rijdend. Op
dit moment zijn dat drie bussen,
vanaf 2014 zelfs vier. En deze stichting is ook een uitstekende vervoerder. Donderdag 21 november was
Aalsmeers Vrouwenkoor Vivace uitgenodigd voor een feestelijk concert in de Shalomkerk te Den Haag.
En met zo’n prachtige oude autobus zijn de dames naar Den Haag
gebracht. Twee chauffeurs en een
gastheer van de vereniging ontvingen de koorleden hartelijk op
het parkeerterrein bij De Waterlelie. Om 13.00 uur kon de reis beginnen met lijnbus 73 (de bus die
vroeger naar Amsterdam reed). Snel
en veilig brachten de heren (en de
bus) het koor naar Den Haag, waar
in de kerk de aanwezigen zichtbaar
hebben genoten van het programma van Vivace. De dirigente van het
koor, Irma Hogenboom, weet altijd
een ieder te verrassen met een zeer
gevarieerd aanbod van liedjes en
ook nog in verschillende talen. Voor
de pauze bracht het koor acht liedjes ten gehore, waaronder Annie’s
song, Plaisir d’Amour, Suliko en The
Rose. Het nieuw ingestudeerde Tiritomba werd voor de eerste keer uitgevoerd, aan alle meezingers te zien
een succes. En dit alles begeleid
door de fantastische pianiste Oksana Polman. Na de pauze werden de
aanwezigen begroet en toegespro-

ren zeventig en tachtig wordt 2000
het idee opgevat om weer selectief
wat optredens te gaan doen met
bandleden van het eerste uur, Ernst,
Jaap van Beusekom, Joost Belinfante, Huub Schreurs en de inmiddels overleden Jan Kloos wordt vervangen door Doe Maar gitarist Jan
Hendriks. Recentelijk heeft CCC Inc.
na vele jaren weer een bassist: Richard Wallenburg. Hij maakt tevens
deel uit van Ernst z’n trio. In 2014
houdt de 46 jaar bestaande formatie
een sabbatical. Het wordt dus 2015
voor dit vermaarde gezelschap zich
weer actief zal laten zien.

Nieuw: Ron en Lisette met
Vrijdagavondcafé op radio
Aalsmeer - Vanaf vrijdagavond 29
november om 21.00 starten Ron
Leegwater en Lisette Schipper met
een spiksplinternieuw radioprogramma op Radio Aalsmeer. In het
programma ‘Vrijdagavondcafé’ gaat
dit nieuwe Aalsmeerse presentatieduo wekelijks in gesprek met gasten in de studio over activiteiten, bijzonderheden en eigenaardigheden
in de regio Aalsmeer.
Dit alles op een losse en leuke spontane manier, zoals dat er ook in een
echt café aan toe gaat. Maar actief meedoen is gewenst. Via Facebook, Twitter en de telefoon belooft
het een interactief en leuk programma te worden. Rubrieken die eens
per maand terugkomen zijn social
media met Deborah, de Twitterhit,
Marc’s culinaire kookwekker en een
showbizzitem met de enige echte Bonnie. Deze vrijdag is de eerste
uitzending en de makers hebben er
zin in. Jij ook? Lisette is nog een onbekende op het gebied van de lokale radio. Maar omdat zij midden in
het centrum van Aalsmeer woont, al
het lokale nieuws volgt en waar het
kan aanwezig is bij Aalmeerse activiteiten, zal zij snel haar plaats vinden in het programma. Ron Leegwater is geen onbekende in de radiowereld, hij maakte al diverse programma’s voor de lokale omroepen

Mooie opbrengst dankzij
veiling en rad van avontuur
Aalsmeer - Na afwezigheid van
enkele jaren was er op zaterdagavond 23 november weer een parochie avond van de Karmelparochie, als opvolger van de fameuze
veilingavonden uit het verleden. Onder de naam ‘Bieden-Draaien-Winnen’ was de opzet vernieuwd en dat
bleek een groot succes. Het Parochiehuis zat vol met jong en oud! De
opbrengst van de avond wordt gebruikt voor de verbouwing van de
sacristie en het secretariaat van de
kerk. De avond begon met het rad
van avontuur, waarbij met loten voor
slechts 1 euro mooie prijzen konden worden gewonnen. Vervolgens
werden drie keer 50 kavels geveild,
waar tussendoor het rad van avontuur ook weer draaide. Naast de altijd gewilde kavels, zoals planten,
een kist fruit, halve meter krentenbrood, zuivelmanden en dinerbonnen, waren er bijzondere kavels, zoals 18 kuub zand, een jaar lang el-

ke maand een verse taart, een goochelvoorstelling voor tien kinderen
en een high tea voor veertig personen. Tot slot van de avond was
er onder toezicht van de notaris de
trekking van de grote verloting met
als hoofdprijs een stedentrip in Europa. De avond heeft het prachtige bedrag van 14.000 euro opgeleverd. Niet alle prijswinnaars waren aanwezig. De bezitters van lotnummers 1731, 1203, 510, 997, 676,
1075, 738, 242, 1704 kunnen zich
melden bij Wim Zandvliet (telefoon
340212). De volledige uitslag van de
trekking is ook vinden op de website van de parochie www.karmelparochie.nl. De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde avond
en spreekt met name haar dank uit
aan de vele Aalsmeerse winkeliers
en middenstanders die dit mogelijk
hebben gemaakt.
Foto: www.kicksfotos.nl.

in de regio. Hij kijkt er dan ook enthousiast naar uit om weer achter
de mengtafel en microfoon plaats
te nemen. Ron en Lisette kennen elkaar uit het Aalsmeerse en denken
dat zij een goede combinatie zijn
om het nieuwe programma ‘Vrijdagavondcafé’ te gaan maken en presenteren. Het programma heeft al
heel wat voorbereiding gekregen de
laatste weken. Zo maakte SoundFX
uit Aalsmeer een mooi jinglepakket,
zong Aalsmeerse zangeres Sasja
Brouwers een paar vrolijke songs in
en zorgde Aalsmeerse Sophie Hoeberechts voor het voice-over werk.
Lokaler kan het dus niet.
Vrijdag om 21.00 uur
‘Vrijdagavondcafé’ wordt iedere
vrijdag uitgezonden van 21.00 tot
23.00 uur op 105.9 FM en de kabel op 99.0 FM. Ook te beluisteren via de livestream op internet:
www.radioaalsmeer.nl. Uitzending
gemist? Het programma is naluisteren via de website van de lokale
omroep. Luisteraars kunnen ook live
vragen stellen en meedoen via het
telefoonnummer 0297-325858. Like
het programma op Facebook: Vrijdagavondcafé en volg het op Twitter: #Vrij_avondcafé. Het bezoekadres van de studio is: Van Cleeffkade 15.

Foto: Ron Leegwater en Lisette Schipper hebben zin in hun nieuwe programma.

Deze show is in de wijde omgeving
zeer in trek vooral door de vele grote vogels die hier geshowd worden
en zeker omdat deze gehuisvest zijn
in grote ruime kooien. In het Oosten
en Zuiden van het land is het heel
normaal dat er zoveel van die gro-

te parkieten op een show gebracht
worden, maar voor zo’n klein dorp
als Rijsenhout mag het gerust uniek
genoemd worden. Er wordt 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. Zeker
de moeite waard om deze show te
gaan bezoeken. Dit kan op vrijdag
29 november van 20.00 tot 22.00 uur,
zaterdag 30 november van 10.00 tot
20.00 uur en zondag 1 december
van 10.00 tot 15.30 uur in dorpshuis
de Reede aan de Werf. Ter afsluiting van het bezoek kan geprobeerd
worden een prijsje te winnen in de
grote tombola. De toegang is gratis.

De nostalgische bus, chauffeur en
gastheer, en voorzitter Marijke Brussaard van Vivace.

Kerstgroeten van Bindingkoor
Aalsmeer - Het Bindingkoor onder leiding van Henk Trommel geeft
zondag 8 december haar jaarlijkse kerstconcert in de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat 55. Het
concert begint om 16.00 uur en de
toegang bedraagt 8 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen. Dit jaar is het thema ‘Kerstgroeten uit’ met kerstliedjes uit vele landen. Er zijn stukken van Bach
bij (Duitsland), maar ook een gos-

pelsong uit de Verenigde Staten.
De Spaanstalige liedjes uit Spanje
en Zuid-Amerika) zijn vrolijk, terwijl de Oost-Europese nummers
wat stemmiger zijn. De dames van
Het Bindingkoor zingen verder ook
het Poolse kerstlied ´ Mizerna, cicha´, terwijl de heren ‘Bajuski baju’, een Russisch slaapliedje, zullen
zingen. De muzikale intermezzo´s
worden uitgevoerd door Sarah Jeffery op blokfluit.

Zondagmiddag kunstenaars aanwezig

Verwondering in brons van
Karin Beek in Oude Raadhuis

Veel belangstelling voor de
Ladies en Gentlemen-avond
Aalsmeer - File op de trap, het komt
steeds vaker voor in De Oude Veiling!
Zo ook vrijdag 22 november. Wat een
belangstelling was er voor de door
Vickie van Zijverden –Bartlett, bijgestaan door gastvrouw Dea Kraan,
georganiseerde Ladies en Gentlemen avond. Het gevarieerde aanbod zorgde er voor dat dat er voor elk
wat wils was. Er waren heerlijke wijnen te proeven, shakes aangeboden
door Herbalife, houten speelgoed en
andere cadeautjes, sieraden, kleding,
ook was men benieuwd naar een
persoonlijke horoscoop en wat engelenkaarten te vertellen hadden, er
werd druk gemaakt van de verschillende massages, de gegeven adviezen voor nagelverzorging en binnenhuisarchitectuur. Gretig aftrek vond
ook de kleding van Madam Aparte
en Shabbiez. Tot slot van de avond
was er de verloting waar men leuke
prijzen kon winnen. Om elf uur werden alle stands opgeruimd en kon
Leo van Erp de bovenzaal weer klaar
maken voor het volgende evenement.
Dat het een geslaagde avond was,
werd duidelijk gemaakt door de vele bezoekers en de reacties van de

standhouders. Graag volgend jaar
weer!
Favo film
Zaterdagavond zat de grote zaal
weer vol met nieuwsgierige filmliefhebbers. Het bijzondere van de Favo
filmavond is dat de titel van te voren niet bekend gemaakt wordt. Deze formule is uit nood geboren, maar
werkt zo leuk dat het nadeel een
voordeel geworden is. Dick de Kuijer van de ESA was dit keer uitgenodigd zijn keuze film te delen. “Eigenlijk kijk ik maar weinig film, ik heb er
het geduld niet voor, maar deze film
die ik lang geleden zag is mij zo bij
gebleven dat ik geen moment hoefde
na te denken.” De film was voor velen
niet nieuw, maar voor niemand een
bezwaar. Er werd veel gelachen, maar
er was ook verontwaardiging over de
macht die sommigen zich denken te
kunnen permitteren over hun kwetsbare medemens. “Goed dat ik hem
nog weer heb gezien, er waren toch
fragmenten die ik mij niet meer kon
herinneren. Ik heb weer genoten”, aldus één van de bezoekers.
Janna van Zon

Vogeltentoonstelling van
Rijsenvogel in De Reede
Aalsmeer - Voor de 29ste keer organiseert vogelvereniging de Rijsenvogel zijn onderlinge jaarlijkse
tentoonstelling. Ook nu zijn er 41
leden van de vereniging er in geslaagd om zo’n 520 vogels bij elkaar te brengen, waaronder bijvoorbeeld 8 ara’s, vele andere papagaaien, grote en kleine parkieten en verder ook nog kanaries en vele soorten tropische vogels.

ken door zuster Clivia, een geweldige ‘rol’ van de dirigente, waarna
het koor een medley van liedjes van
Annie M.G. Schmidt liet horen. Dit
werd door het aanwezige publiek
zeer gewaardeerd, evenals de vertolking van Pot met bonen. Een gedicht van Toon Hermans, tussendoor
voorgedragen door Elly Nieuwenhuijzen, viel ook in de smaak. Alle
nummers werden vakkundig en met
humor aangekondigd door Irene
van Gelder. Langzamerhand maakte het koor zich op voor het laatste
nummer van deze middag: Music is
my life. En dat geldt zeker voor de
leden van Vivace! Kortom, een middag om op terug te kijken en niet
in de laatste plaats door het bijzondere vervoer van Stichting Veteraan
Autobussen!

Aalsmeer - Veertig jaar artistieke
vriendschap was de aanleiding voor
beeldhouwster Miep Maarse om vijf
kunstenaarsvrienden uit te nodigen voor een expositie in het Oude
Raadhuis.
Mede exposanten Laetitia de Haas,
Karin Beek, Hendrik-Jan Visser, Barbara de Clercq en Willy Belinfante
waren in de jaren zeventig talentvolle studenten op de Rietveldacademie en tonen schilderijen, beelden
en kleuretsen van nu. De kunstliefhebbers in Aalsmeer zijn buitengewoon enthousiast over het werk van
deze gerenommeerde kunstenaars.
In de tuin van het Oude Raadhuis,
maar ook binnen in de vitrines, beelden van Karin Beek. Kenmerkend
zijn de ronde en gesloten vormen
en de verschillen in structuur. Haar
leermeester op de Rijksacademie
was de bekende beeldhouwer Piet
Esser. Van hem leerde ze dat de grote lijnen belangrijk zijn, de volumes

ten opzichte van elkaar, maar ook
de sfeer, het gevoel, de spanning en
de kracht in een beeld. Haar dierplastieken ontstaan door het bestuderen van schapen en ganzen die
ze aantreft in het landelijke gebied
dicht bij haar huis in Noord-Holland.
Ook katten en honden in de directe
omgeving vormen een dankbare inspiratiebron, alleen of in combinatie
met mensen. De verbondenheid van
mens en dier is een steeds terugkerend onderwerp. Naast de grote
beelden in de tuin zijn er talrijke betaalbare kleine beelden in brons van
Miep Maarse, Barbara de Clerq en
Karin Beek. Een origineel kunstcadeau voor de aankomende kerst is
al te koop vanaf 80 euro! Op zondag 8 december van 15.00 tot 17.00
uur geven de vijf kunstenaars uitleg
bij hun werk! De expositie is te zien
tot en met 8 december in het Oude
Raadhuis in de Dorpsstraat 9, iedere donderdag tot en met vrijdag geopend van 14.00 tot 17.00 uur.

Joop Kok in ‘Door de Mangel’

Verrassende bands in N201
Aalsmeer - Een bijzonder avondje in de N201 afgelopen vrijdag 22
november met optredens van twee
verrassende bands. Achtereenvolgens was het podium van het centrum aan de Zwarteweg voor ‘Bird on
the Wire’ en ‘Puppa & The Clementines’. Lief en apart leuk was de muziek van ‘Bird on the Wire’ en strak,
anders en grappig goed de liedjes
van het drietal van ‘Puppa & The Clementines’. Voor beide bands was het
optreden in de N201 voor een klein

deel een thuiswedstrijd. Puppa drummer Wouter van Itterzon en Bird on
the Wire drumster Nina de Jong hebben hier namelijk in het verleden met
verschillende bands opgetreden. Inmiddels hebben beiden zich ontwikkeld tot muzikanten van formaat, die
hun draai in hun bands helemaal gevonden hebben. Begrijpelijk dat beide bands graag geziene gasten zijn
in het hele land. ‘Puppa & The Clementines’ zou zelfs niet misstaan als
alternatieve nieuwkomer op Pinkpop!

Aalsmeer - Afgelopen maandag
waren er opnieuw twee zeer uiteenlopende mensen te gast in de studio van Radio Aalsmeer. In ‘Door
de Mangel’ was postbezorger Kees
Kok de twaalfde gast en hij sprak
uitgebreid over zijn werk, privéleven en hobby’s. In de ‘Top 10 van…’,
het programma dat daarop volgt,
was de favoriete muziek van Deborah Bothe te beluisteren worden. In
het programma maakte Kees Kok
ook bekend wie hij in de volgende uitzending van ‘Door de Mangel’
als gast wil horen. In de editie van
maandag 2 december is zijn broer,
freelance architect en politicus Joop
Kok de gast. Kees Kok wil graag weten waar die drive vandaan komt de
politiek in te gaan. Joop Kok zal komende maandag zelf de muziek sa-

menstellen. Luisteraars kunnen ook
live vragen stellen aan de gast via
het telefoonnummer 0297-325858
of via twitter. Daarna volgt om 20.00
uur het programma ‘De Top 10 van...’.
Wekelijks mag een willekeurige (on)
bekende Aalsmeerder zijn of haar
persoonlijke top 10 samenstellen en
samen met Laurens van Kessel en
Rinus van Itterzon deze nummers
aan elkaar smeden. Uiteraard blijft
er ook ruimte over om over andere zaken te praten. Komende maandag is Sven Muller, eigenaar van de
gelijknamige banketbakkerij te gast.
Radio Aalsmeer is te beluisteren op
105.9 FM en de kabel op 99.0 FM.
Ook te beluisteren via de livestream
op internet: www.radioaalsmeer.nl.
Het bezoekadres is: Van Cleeffkade 15.
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Strandwandeling met 4e
klas van De Groenstrook
Aalsmeer - Het is al jaren een gewoonte dat 4e klassers van Wellantcollege De Groenstrook in oktober of november bij volle maan een
strandwandeling maken. Dit jaar
was dat weer het geval. Het Wellantbusje zat vol broodjes, worstjes,
blikjes, hout voor het vuur en vuurkorven. Om zeven uur vertrok het
busje naar Langevelderslag, alwaar
de vuurkorven aangestoken zouden worden om de worstjes lekker
warm te krijgen. Met twee bussen
arriveerden alle leerlingen om acht
uur in Noordwijk. Er stond wel veel
wind, maar het was droog. Het viel
veel leerlingen op dat de maan zo
mooi in het water scheen. Ondanks
wat bewolking was de lucht toch
helder, zodat je makkelijk kon zien
waar je liep. Stoere jongens en meiden gingen het water in. Als je aan
het strand bent dan moet je zwemmen, nietwaar? De bikkels ploegden acht kilometer tegen de wind
in. Er was beloofd dat aan het einde van de tocht vuurkorven zouden

staan en waar broodjes met warme
worst en drinken zou worden uitgedeeld. En daar keek iedereen naar
uit. Het is altijd leuk dat sommigen
er een wedstrijd van maken om als
eerste bij de finish te zijn. Rond half
tien kwamen de eersten aan. Die
werden natuurlijk direct bediend
met eten en drinken. Daarna kwamen de anderen. Iemand had speciaal voor deze gelegenheid vuurwerk bewaard en dat werd nu afgestoken. Het was gezellig en warm
rond de vuurkorven en de sfeer
was daardoor prima. Om half elf reden de bussen de parkeerplaats op,
nog een keer werd gecontroleerd
of iedereen er was en daarna ging
de tocht naar Aalsmeer, waar de
groep om kwart over elf aankwam.
De meeste leerlingen werden door
hun ouders opgehaald. Het is weer
een succes geweest. Met dank aan
de kanjers uit de vierde, de docenten die meeliepen over het strand en
de docenten die voor het vuur en de
broodjes zorgden.

Najaarsexposities in Amstelland
Amstelveen - De gangen in Ziekenhuis Amstelland zijn dit najaar
aangekleed met tekeningen, aquarellen en gouaches van Conny Zijp–
van der Maarel en schilderijen en
foto’s van de Japanse Eiko Maruyama. De werken zijn zeer divers,
blijkt ook uit de titels van de exposities: ‘Een eigen wereld’ en ‘Melody’. Conny Zijp-van der Maarel vertelt: “In elk schilderij zit iets van mijzelf. Door cursussen te volgen probeer ik mij meer te bekwamen in de
diverse technieken met behoud van
een eigen signatuur. Zoveel mogelijk diversiteit maakt een expositie boeiend en laat de kijker deelnemen aan mijn wereld.” Haar werken hangen in gang B, de hoofdgang van het ziekenhuis. De kunstwerken van de Japanse Eiko Maruyama beelden onder andere Japanse
sprookjes uit. De expositie krijgt een
extra lading doordat 20 procent van
de opbrengst van de expositie geschonken wordt aan een goed doel;
de dierenopvang van Fukushima. De

schilderijen en foto’s zijn te bekijken
in de gang bij de afdeling Fysiotherapie en Revalidatie. De exposities
zijn nog tot en met december te zien
in Ziekenhuis Amstelland.

Subsidie van de provincie
voor de Historische Tuin

Narcissen voor wijk Stommeer
Aalsmeer - Begin november kwam
er een bericht van de gemeente dat
er 20.000 bollen beschikbaar waren om Aalsmeer in het voorjaar een
fleurijker aanzicht te geven. Het bestuur wijkoverleg Stommeer wilde
deze mogelijkheid niet voorbij laten gaan en kwam in contact met
het Wellant College De Groenstrook
en vroeg of er een mogelijkheid zou
zijn ongeveer 4000 bollen in de wijk
te planten. Het Wellant bleek bereid
en was enthousiast om mee te werken. Dus gingen afgelopen maandag
25 november 20 eerste jaar leerlingen (leeftijdsgroep 12 tot 14 jaar) onder deskundige leiding van docente
Francoise van der Zon en mededocenten aan de slag. Gewapend met
kruiwagens, spaden, schoppen en

ander materieel gingen zij de wijk
in. Gelukkig bleek het weer mee te
werken en al spoedig ging de eerste spade de grond in. Na een uitleg van de docenten hoe dat het beste kon worden aangepakt gingen de
leerlingen in vier groepen de bollen,
narcissen van het soort ‘Tête-á-tête’, planten. En nu maar wachten op
een mooi voorjaar in 2014,zodat de
wijk er kleurijker zal uitzien. De wijk
Stommeer wil bij deze de gemeente, de leerlingen en de docenten van
het Wellant College bijzonder bedanken voor deze bijdrage. Iedereen was
heel betrokken en enthousiast bij dit
spontane ontstane project. Een mooi
initiatief om het onderwijs, leerlingen
en docenten en de wijkbewoners
dichter bij elkaar te brengen!

tie en problemen met ogen, nieren
en voeten. Helaas zijn er wijkhoofden en collectanten tekort. Collecteleidsters Nancy van Oorde en Coby van de Ochtend komen helaas
vrijwilligers tekort. Het collectantenbestand daalt elk jaar, terwijl er elke dag mensen bijkomen die diabetes krijgen.
Aanmelden voor de collecte in 2014,
van 26 oktober tot en met 1 november, is nu reeds mogelijk. Met 2 uurtjes van uw tijd kan al bij ongeveer 75 voordeuren aangebeld worden! Bel of email voor meer informatie of aanmelding voor Aalsmeer
en Kudelstaart naar Nancy via 0653442022 en nanskees@caiway.nl
en voor Rijsenhout naar Coby van
de Ochtend via 0297-340365 en
jm.ochtend@ziggo.nl. Ook jonge
mensen vanaf 14 jaar zijn welkom in
de collecteteams ! Alle inwoners die
geen collectant aan de deur hebben
gehad, kunnen alsnog geld overmaken op giro 5766 t.n.v. het Diabetes
Fonds in Amersfoort. Voor meer informatie: Bel 033-4622055 of kijk op
www.diabetesfonds.nl.

Aalsmeer - Woensdag 13 november hebben medewerkers van
Sportservice
Haarlemmermeer,
Stichting de Binding, Cultuurpunt
Aalsmeer en de wethouders Gertjan van der Hoeven (cultuur en
sport) en Rik Rolleman (jongeren)
met elkaar gesproken over de resultaten van de inzet van combinatiefunctionarissen. Met de inzet van de combinatiefunctie worden verbindingen gelegd op gebied
van sport, cultuur en welzijn tussen
scholen, organisaties, verenigingen in de wijk en bewoners. Gezamenlijk worden (nieuwe) activiteiten voor kinderen en jongeren ontwikkeld, zowel onder schooltijd als
buiten schooltijd. Het is de bedoeling dat leerlingen naast school actiever worden en/of blijven op verenigingen en in hun wijk. En dat
ze daarnaast vertrouwd raken met
kunst- en cultuurvormen, sport en
sociale (welzijns)activiteiten. Dit
jaar is er door de samenwerkende
organisaties hard gewerkt aan het
opbouwen van een netwerk van
scholen en verenigingen in de drie

kernen van Aalsmeer. De Binding
heeft daarbij een coördinerende
rol en bewaakt dat de aangeboden
activiteiten aansluiten op de vraag
van scholen en leerlingen. Uiteindelijk hebben in 2013 ruim 5000
leerlingen meegedaan aan activiteiten vanuit de combinatiefunctie.
De meeste vraag ging uit naar activiteiten op het gebied van sport
en cultuur, onder schooltijd. Welzijnsactiviteiten (in de wijk) moeten
nog verder ontwikkeld worden. De
activiteiten zijn voornamelijk uitgevoerd door lokale organisaties
en verenigingen. Inmiddels is ook
het Cultuurpunt Aalsmeer gestart
met een gevarieerd activiteitenaanbod op het gebied van cultuur.
Aan de eerste reeks buitenschoolse activiteiten doen bijna 150 leerlingen mee. Het totale activiteitenaanbod vanuit de combinatiefunctie is te vinden op de nieuwe website www.debinding.nl. Het centrale aanspreekpunt van de combinatiefunctie is Lenneke Heijjer van
Stichting de Binding (lenneke@
debinding.nl, 0297-326326).

Ambassadeurs Heliomare schakels
tussen beleidsmakers en doelgroep

Naar Indonesië
met Viva Aquaria
Aalsmeer -Op maandag 2 december kan bij Viva Aquaria genoten
worden van een reisverslag van één
de leden naar Indonesië. Aan de
hand van de gemaakte opnames,
gaat de reis via Bali naar het eiland
Flores en via de Kommodo eilanden
naar Sumbawa. Daarna via Lombok
met de Gili eilanden terug naar Bali
en via Singapore terug naar Nederland. Een selectie foto’s worden vertoond van de vele die gemaakt zijn,
zowel boven als onder water. Het

Aalsmeer - 18 cursief: 24: De Historische Tuin aan de Uiterweg heeft
62.060 euro subsidie ontvangen
voor het verbeteren van een aantal voorzieningen. Het bedrag komt
uit de regeling ‘Water als Economische Drager’ (WED) Watertoerisme
en Waterrecreatie, waar gemeenten, bedrijven en verenigingen afgelopen zomer op konden inschrijven. In totaal is er in de hele provincie 3,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het aanleggen van ondersteunende voorzieningen voor watergebonden toerisme en recreatie
en bij watersportlocaties. De focus
lag daarbij op de categorieën binnen de watersportsector die in economisch opzicht het meest relevant
zijn en waar het grootst mogelijk
groeipotentieel ligt: de pleziervaart,
riviercruise- en chartervaart, sloepen en surfsporten. De Stichting
Historische Tuin Aalsmeer ontvangt
de subsidie onder andere voor de
aanleg van sanitaire voorzieningen

voor passanten in een openbaar gebouw op het terrein van de Historische Tuin in Aalsmeer dat grenst
aan de passantenhaven. Ook zal er
een steiger worden aangelegd die
zal functioneren als opstapplaats
voor rondvaartboten en als afmeerplek voor bezoekers van het centrum. Bij het toekennen van de subsidie verlangt de provincie dat de
aanvrager minimaal 50 procent van
de subsidiabele kosten van het project op zich neemt. Hierdoor worden
aanvragers extra gestimuleerd om
te investeren in recreatieve en toeristische voorzieningen, wat zorgt
voor een beter aanbod op het gebied van watergebonden recreatie
en toerisme. Naast de Historische
Tuin kent de provincie subsidies toe
aan onder meer het project Waterlijn Uithoorn (400.000 euro) en voor
de aanleg van een openbare vlonder en de inrichting van het waterfront van de Amstelzijde in Amstelveen (84.280 euro).

Combinatiefunctionarissen verbinden
kinderen met diverse verenigingen

Ruim 15.000,- Diabetes Fonds
Aalsmeer - Meer dan 200 vrijwilligers gingen begin november in
Aalsmeer, Kudelstaart en Rijsenhout
op pad voor het Diabetes Fonds. Gezamenlijk haalden zij met de collectebus 15707,52 euro op. Het opgehaalde geld (9.566,24 in Aalsmeer,
3.570,23 in Kudelstaart en 1.899,57
in Rijsenhout) gaat naar onderzoek
om diabetes beter te behandelen of
te voorkomen. “Bedankt, allemaal!
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.” Want, geld voor meer onderzoek is hard nodig. Ongeveer 1 miljoen Nederlanders hebben diabetes, suikerziekte. 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, demen-

62.060 Euro voor passantenvoorziening

belooft een prachtige avond te worden. Iedereen is welkom. De avond
wordt gehouden in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 en
begint om 20.00 uur. De toegang is
gratis. Meer weten over Viva Aquaria? Neemt u dan contact op met de
heer C. Keim via 0297-343854.

Aalsmeer - Mensen met een beperking of chronische ziekte die op
zorg en ondersteuning aangewezen
zijn weten als geen ander wat voor
hen belangrijk is om optimaal mee
te doen in de samenleving en welke ondersteuning zij daarbij nodig
hebben. Heliomare Dagbesteding
heeft daarom door Zorgbelang 16
ambassadeurs laten opleiden, omdat cliënten graag een actieve rol
spelen bij de totstandkoming van
het gemeentelijke beleid. Zij weten
de vertaalslag te maken van beleid
tot de uitwerking daarvan op clienten van dagbesteding. Gemeenten nemen vanaf januari 2015 taken
over die voorheen uit de AWBZ gefinancieerd werden. De ambassadeurs legden in het visiedocument
‘Bouwstenen voor participatie’ met
elkaar vast welke bouwstenen dagbesteding voor hen levert als bijdrage aan hun participatie. Daarin staat
vooral waarom dagbesteding voor
mensen met een beperking belangrijk is en wat de begeleiding hen op-

levert. Het effect van dagbesteding
bij Heliomare is dat mensen zichzelf
hervinden en opnieuw gaan participeren door te werken aan hun gevoel van eigenwaarde waardoor zij
ook hun eigen grenzen kunnen verleggen. Daarnaast maken zij een
nieuwe start in werk of vrijetijdbesteding. In het document wordt ook
gesproken over de kwaliteitseisen
die de ambassadeurs stellen aan
goede dagbesteding, de wensen die
zij hebben voor de toekomst en de
boodschap die zij willen overbrengen aan beslissers bij gemeenten.
Bij Heliomare hebben kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking meer kans om weer mee te
doen. Met ruim 40 locaties is Heliomare de enige zorg- en onderwijsinstelling in Noord-Holland waar men
voor een totaaloplossing terecht
kan. De expertisegebieden wonen,
onderwijs, arbeidsintegratie, dagbesteding, revalidatie en sport zijn hier
onderdeel van. Kijk voor meer informatie op www.heliomare.nl.

Bingoavond BV de Pomp
Aalsmeer - Op woensdag 4 december is de maandelijkse bingo weer.
Buurtvereniging de Pomp houdt
meestentijds de tweede woensdag
van de maand haar bingo in ’t Baken in de Sportlaan 86.
Door organisatorische redenen
wordt deze gezellige avond nu één
week vervroegd. Vanaf 20.00 uur is
iedereen van harte welkom, lid of
geen lid, jong of oud, gezelligheid
en spanning staan voorop. Er worden tien rondes gespeeld met gevarieerde prijzen en één hoofdprijzen-

ronde met twee waardevolle hoofdprijzen. Om het geld hoeft u het niet
te laten, want het rendement is altijd hoger dan uw inleg, is het niet
qua prijzen, dan wel qua gezelligheid! Dit jaar volgt voor het eerst in
68 jaar geen speelavond meer op
de derde maandag van de maand.
Het was na zoveel jaar en ondanks
de harde kern aan deelnemers niet
meer rendabel om de speelavonden
te organiseren. Telefonische informatie kan verkregen worden bij de
secretaresse van de vereniging, Caroline Ramp via 0297-344107.

Veel belangstelling voor
bewegen en dementie
Aalsmeer - Zowel mantelzorgers,
professionals als ook mensen die
zelf de diagnose dementie hebben,
kwamen naar de uitleg van Marion Veenstra over het belang van bewegen bij dementie. Momenteel onderzoekt Veenstra in het team van
Prof. Dr. Erik Scherder (neuropsycholoog en groot voorstander van
meer bewegen) hoe bewegen een
groter onderdeel kan worden van
het dagelijks leven. Dat lichaamsbeweging niet alleen het lijf maar ook
het brein in conditie houdt, blijkt
ook steeds duidelijker uit wetenschappelijk onderzoek. Maar hoe
ouder, hoe minder men beweegt,
tot spijt van prof. Erik Scherder. De
meeste mensen weten niet dat je
met lichaamsbeweging óók werkt
aan je geheugen, aan je cognitieve functies. Lichaamsbeweging en
cognitieve inspanning doen een beroep op dezelfde gebieden in het
brein. Lichaamsbeweging is bovenal een manier om je brein in conditie te brengen. Beweging verbetert
je leervermogen en geheugen, en
blijkt heilzaam bij psychische klachten als stress, verslaving en depressiviteit. Uit onderzoeken blijkt dat
dementie minder voorkomt bij mensen die hun hele leven lichamelijk
actief zijn geweest, maar dit betekent nog niet dat hier een oorzakelijke relatie ligt: dat moet nader worden uitgezocht. Van de volwassen
Nederlanders haalt nog niet de helft
de Norm Gezond Bewegen. Volgens
deze norm moet iedereen iedere

dag minimaal een half uur een ‘matig intensieve inspanning’ leveren,
aan één stuk. Dus dertig minuten
flink fietsen, zwemmen of wandelen.
Slaat dementie in een later stadium
van het leven toe, dan is ook weer
beweging het devies, blijkt uit het
onderzoek naar dementiepatiënten. Mensen met dementie moeten
gaan bewegen, bijvoorbeeld lopen!
Ze hebben baat bij een verrijkte omgeving: buitenlucht, bos, beweging,
daglicht. Ook al is de dementiepatiënt doorgaans niet zo gemotiveerd,
het is belangrijk om aan te sporen
en te verleiden tot zelf bewegen.
Er zijn verpleeg en verzorgingshuizen die erin slagen hun bewoners
zo actief mogelijk te houden, maar
meestal gaat in deze huizen de conditie snel omlaag. Het belang van
bewegen is bekend bij zorgcentrum
Aelsmeer, een medewerkster van
de Serre geeft aan dat er veel aandacht voor is. Het bezoek van professionals aan de bijeenkomst is
een goed teken. Zij kunnen het belang van bewegen goed uitdragen
naar de mantelzorgers en mensen
met dementie. Op donderdag 30 januari vanaf 13.30 uur staat er een
bijeenkomst over dementie op het
programma. Deze bijeenkomst is
bedoeld om dementie uit de taboesfeer te halen en mensen met dementie meer bij de maatschappij te
betrekken. Gassprekers zijn Tineke
de Wit, casemanager dementie, en
Henny Westland, ketenzorg dementie en mantelzorgers.

2e katern
Afsluiting Waterwolftunnel
voor regulier onderhoud
Aalsmeer - In het weekend van
29 november tot 1 december
wordt de Waterwolftunnel onder
de Ringvaart tussen de gemeenten Aalsmeer en Haarlemmermeer
twee nachten afgesloten voor verkeer. De afsluiting is nodig voor
het uitvoeren van geplande onderhoudswerkzaamheden. Verkeer op
de nieuwe N201 wordt deels omgeleid en moet rekening houden
met enige vertraging.
De werkzaamheden vinden plaats
van vrijdag 29 november (21.00
uur) tot zaterdag 30 november
(06.00 uur) en van zaterdag 30 november (21.00 uur) tot zondag 1
december (06.00 uur). Door de afsluiting kan het verkeer geen gebruik maken van het N201-tracé tussen de Legmeerdijk in
Aalsmeer en de aansluiting met de
Fokkerweg in de gemeente Haarlemmermeer. Met behulp van borden worden de omleidingsroutes aangegeven. Deze routes maken vooral gebruik van de N196.
Om de veiligheid en doorstroming

van de Waterwolftunnel te kunnen garanderen, is het noodzakelijk dat de tunnel regelmatig onderhouden wordt. Dit onderhoud
vindt deels plaats terwijl de tunnel
open blijft voor verkeer. Vier keer
per jaar dient de tunnel echter afgesloten te worden, om de veiligheid van het onderhoudspersoneel
te kunnen garanderen en te zorgen voor een snel verloop van de
onderhoudswerkzaamheden.
De werkzaamheden zijn niet alleen
voor preventief onderhoud, zoal
het wassen van de tunnelwanden
en het reinigen van de wegmarkeringen, maar de tunnel wordt
ook onderworpen aan inspecties
en testen, zoals controles op veiligheidsmiddelen. Om het verkeer
zo min mogelijk te hinderen worden de onderhoudswerkzaamheden in de nacht uitgevoerd. Bij vragen over werkzaamheden kunnen
weggebruikers en omwonenden
bellen naar het provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen via
0800-0200600 (gratis).

Op de thee/koffie bij AB
Aalsmeer - Zaterdag 30 november
is alweer de laatste zaterdag van de
maand. Dat betekent dat de fractie van Aalsmeerse Belangen weer
voor belangstellenden klaar zit in
De Oude Veiling om vragen te beantwoorden. Vanaf 15.00 uur heten de fractieleden en de AB wethouder Gertjan van der Hoeven iedereen welkom. Graag wordt uitleg gegeven over alles wat speelt
in Aalsmeer en Kudelstaart. Natuurlijk zijn de dames en heren
van de politiek bijzonder geïnteresseerd in opvattingen van inwoners,
maar ook eigen ideeën mogen verteld worden.

Op dit moment spelen enkele grotere zaken in de gemeente. Wat zijn
nu precies de plannen met het fort
bij Vrouwentroost of hoe zit het nu
precies met die OLV (Ongestoorde Logistieke verbinding)? De fractie en de wethouder vertellen graag
meer. Maar wellicht zijner inwoners
die meer willen weten van die decentralisatiedossiers waar iedereen het over heeft? Geen vragen,
zorgen of ideeën? Ook dan bent
u natuurlijk welkom om kennis te
komen maken en samen van een
heerlijk glas thee of koffie of iets
anders te genieten. De bijeenkomst
duurt tot 17.00 uur.

Vernieling aan
auto met bord
Fietser over het
hoofd gezien

Weer forse aanrijding N196
Aalsmeer - Op maandag 25 november om half acht in de avond
heeft een forse aanrijding plaatsgevonden op de kruising N196 met
de J.C. Mensinglaan. De bestuurder
van een Volkswagen Golf wilde bij
groen licht de kruising met de burgemeester Kasteleinweg oversteken. Op de N196 kwam zijn auto in
botsing met de Audi van een 46 jarige bestuurster. De automobiliste verklaarde eveneens groen licht
te hebben gehad. De verkeersdienst
heeft ter plaatse een grootschalig
onderzoek gehouden. Er gaat verder
bekeken worden wie van de twee

wellicht nog gauw door oranje heeft
gereden. De klap is in ieder geval
enorm geweest. Van de Golf is een
voorwiel afgebroken. De bestuurder
van deze auto is wonderwel niet gewond geraakt. Zijn passagiers, twee
meisjes van elf jaar, zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Een van hen heeft
nekletsel opgelopen. Ook de 46 jarige bestuurster van de Audi is met
verwondingen overgebracht naar
het ziekenhuis. Beide auto’s zijn
weggesleept. De politie is met veel
agenten ter plaatse geweest, evenals de brandweer en de GGD. Foto:
Ronald van Doorn

Weekendafsluiting op- en
afritten van A4 naar N201
Aalsmeer -De provincie NoordHolland voert werkzaamheden uit
aan de op- en afritten van de A4 van
en naar de N201/Kruisweg in de
gemeente Haarlemmermeer. In het
weekend van 29 november tot 2 december vindt er daarom een weekendafsluiting plaats van de oprit
naar Amsterdam en de afrit vanuit
Den Haag. Verkeer moet dit weekend rekening houden met omleidingen en vertraging. Van vrijdagavond
29 november tot maandagochtend
2 december wordt de oprit vanaf
de Kruisweg (N196) naar Amsterdam afgesloten. Tegelijkertijd vindt

er ook een afsluiting plaats voor het
verkeer komend vanuit Den Haag
naar de afrit Hoofddorp/Aalsmeer.
Verkeer wordt onder andere omgeleid via Schiphol of via de A4/A9.
De omleidingen en exacte start –en
eindtijden worden ter plaatse met
borden aangegeven. Er kunnen wijzigingen in de werkzaamheden optreden. Voor de meest actuele stand
van zaken kan de website: www.
n201.info bezocht worden. Bij vragen over de werkzaamheden kan
ook gebeld worden naar het provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen via 0800-0200600 (gratis).

Te laag reizigersaanbod, te duur

Geen tramlijn Aalsmeer

Burgemeester Jobke Vonk en de CDA-delegatie met de vertegenwoordigers
van Ons Tweede Thuis De Bruijn, Maliepaard en Slofstra, tijdens het werkbezoek eind oktober in Aalsmeer en Kudelstaart.

Burgemeester verkent gemeente

Leerzaam en interessant
werkbezoek met CDA
Aalsmeer - “Leerzaam en interessant”, waren de conclusies na
het werkbezoek van burgemeester
Jobke Vonk-Vedder met het CDA
Aalsmeer. Veel facetten van de
Aalsmeerse en Kudelstaartse samenleving kwamen aan de orde.
Het CDA bracht de burgemeester naar Ons Tweede Thuis, Westeinderplasvisser Rekelhof en bij
het zorgwoningencomplex Mijnsheerlyckheid in Kudelstaart. Burgemeester Jobke Vonk heeft bij
haar intrede in juni dit jaar aan de
politieke fracties gevraagd haar
een rondleiding door Aalsmeer te
geven bij bedrijven of instellingen waar de fractie door geïnspireerd wordt. Deze uitnodiging is
door het CDA eind oktober vertaald in een gevarieerd programma. Bij Ons Tweede Thuis werden
burgemeester en fractie ontvangen door directeur Roel de Bruijn
en Cor Maliepaard. Na een korte
inleiding over de organisatie ging
de discussie al snel over de bezuinigingen in de zorg en de taken
die overgaan van de AWBZ naar
de gemeente. De heer De Bruijn
onderkende de noodzaak dat er
in de zorg bezuinigd moet worden,
maar benadrukte het belang van
een goede continuïteit van zorg
voor de kwetsbare cliënten van
OTT. Een deel van de cliënten zou
zelfstandig kunnen wonen met begeleiding. Om deze efficiënt te organiseren is het van belang dat er
geclusterde woonvoorzieningen
komen voor mensen die nu nog in

een instelling van OTT wonen. Na
een goede discussie kregen fractie
en burgemeester een rondleiding
door de voorziening Hortensialaan
en de dagopvang.
Een leerzaam werkbezoek. Hierna
was er ruimte voor een wat luchtiger programma bij visser Rekelhof in Kudelstaart. Als een volleerd
cabaretier vertelde hij over de geschiedenis van de Westeinderplassen en het beroep van visser, de
kwaliteit van het water en het verdwijnen van de paling. In de bun
van zijn vissersboot had hij enkele
bijzondere exemplaren van wat hij
in zijn netten vond bewaard, een
snoek, een meerval, een krab en
een heuse steur. Hierna was het
tijd voor de lunch in het restaurant
van Mijnsheerlyckheid. Tijdens de
lunch vertelde Jan Dreschler over
de ontwikkelingen in de ouderenzorg en hoe zijn instelling, Zorgcentrum Aelsmeer, daarop inspeelt, onder meer door de zorg in
de wijk te brengen. Dat gebeurt nu
in Oost bij het Poldermeesterplein
en sinds kort ook in Kudelstaart
in Mijnsheerlyckheid. Met de zorg
die vanuit het Zorgsteunpunt geleverd kan worden kunnen de bewoners van de zorgwoningen zelfstandig blijven wonen. Een tweetal trotse bewoners bood spontaan
aan hun woning te komen bezichtigen. Het is mooi wonen in Mijnsheerlyckheid! Met veel nieuwe indrukken gingen burgemeester
Vonk en de CDA’ers huiswaarts.

Aalsmeer - In een informatief overleg op 14 november kwam Alex
Colthoff, afdelingshoofd infrastructuur van de Stadsregio, tekst en
uitleg geven over de achtergronden van een nog niet zolang geleden quick scan (verkennend onderzoek) naar de mogelijkheden van
het eventueel doortrekken van de
Amstelveenlijn naar Aalsmeer. Het
teleurstellend resultaat van dat onderzoek gaf aan dat dit voorlopig
een utopie is. Te weinig reizigers,
dus te duur volgens de onderzoekers die de quick scan uitgevoerd
hebben in overleg met de gemeente
Aalsmeer en met Greenport. Er zijn
meerdere varianten van modellen
onder de loep genomen en daarbij
is ook het aantal mogelijke reizigers
in kaart gebracht. De vervoersvraag
die hierbij naar voren kwam is afgezet tegen de kosten die gepaard
gaan met het aanleggen van een
tramlijn naar Aalsmeer en dat leidde tot de negatieve conclusie wat
Aalsmeer betreft.
Reizigers per etmaal
Voor een goede exploitatie zullen
op een dergelijke verbinding tussen
de zes en negen duizend reizigers
per etmaal gebruik moeten maken
van dit vervoer en momenteel komt
de teller wat het aantal passagiers
per etmaal in Aalsmeer niet boven
de drie duizend passagiers uit. Hiervoor is gekeken bij diverse eindstations als Aalsmeer-centrum, Flora Holland of een busstation aan

de Zwarteweg. Van die drieduizend
passagiers blijft 28 procent binnen
Aalsmeer. Elf procent reist naar Amstelveen-Zuid en vijftien procent
naar het Amstelveens Stadshart of
Amstelveen-Noord. Zeven procent
heeft als bestemming Schiphol en
zeventien procent kiest voor een andere bestemming.
Dure grap
De aanleg van een tramlijn gaat tussen de dertig en zevenenzeventig
miljoen euro kosten. Indien men uitgaat van een eindhalte bij Flora Holland dan pakt het allemaal goedkoper uit dan bij een eindstation in het
Centrum. Een tramverbinding met
Uithoorn is wel haalbaar, zo is gebleken uit de quick scan. Deze gemeente is twee keer sterker gericht
op Amsterdam wat werk betreft. Het
aantal reizigers vanuit Aalsmeer
naar Amsterdam en andersom is
opvallend laag te noemen. Tijdens
het informatief overleg werden tal
van vragen op de onderzoekers afgevuurd en hier bleek duidelijk uit
dat het onderzoek gedetailleerd en
wetenschappelijk verantwoord was
geweest. Verder werd aangegeven dat er geen verdere verkenning
meer nodig is, nu de quick scan is
afgerond. Een goede tramverbinding is niet haalbaar en als dat vertrouwen er niet is, dan is het einde oefening. Wel is het mogelijk het
busnet op te vijzelen. Daar moesten
de aanwezigen het mee doen.
Door Jan Peterse

Kennismaken met raadsleden
Aalsmeer - Met de op handen zijnde gemeenteraadsverkiezingen introduceren raadsleden zichzelf op
de gemeentelijke website voor een
nadere kennismaking. Onder andere AB-raadslid René Martijn en
CDA-raadslid Ton Smit hebben zichzelf al voorgesteld in een mini-interview. Om de politici een iets breder podium te geven is gekozen
voor de interviewvorm. Op deze manier zullen, tot de verkiezingen volgend jaar maart, alle 21 raadsleden
enkele korte vragen beantwoorden.
Dit korte vraaggesprek wordt wekelijks ververst, zodat op 19 maart 2014
de inwoners iets meer weten over alle Aalsmeerse politici. Aan raadslid
Martijn van Aalsmeerse Belangen de
vraag over welk besluit van de ge-

meenteraad hij het meest tevreden
is. Zijn antwoord: “Tevreden ben ik
nooit echt, want het kan altijd nog
beter. Als raadslid probeer je na afweging van voor- en tegenargumenten een wel overwogen en goed besluit te nemen.” Aan CDA-er Ton Smit
vorige week de vraag wat er nou zo
mooi is aan Aalsmeer. Zijn antwoord
straalt van trots: “Dat Aalsmeer, gelegen aan de mooie Westeinderplassen, onder de rook van Amsterdam
en geklemd tussen grote gemeenten Amstelveen en Hoofddorp, toch
haar identiteit en dorpse karakter
heeft behouden.” Dat het maar gezegd is. Wekelijks nader kennismaken met een ‘nieuw’ raadslid kan op
de website van de gemeente: www.
aalsmeer.nl.

Kudelstaart - Om drie uur op
zaterdag 23 november heeft een
aanrijding plaatsgevonden op de
kruising Madame Curiestraat met
de Mijnsherenweg. Een 54 jarige automobiliste uit Aalsmeer
zag een 80 jarige fietsster uit
Aalsmeer te laat. De vrouw kwam
ten val en raakte gewond. De 80
jarige is met een uit de kom geraakte pink en diverse blauwe
plekken naar het ziekenhuis vervoerd. Ook zijn enkele wondjes
gehecht.

Controle
op vuurwerk!
Aalsmeer - Bij de politie zijn alweer klachten binnen gekomen over overlast door vuurwerk. Met name zijn telefoontjes
gekomen van bewoners op het
Poldermeesterplein. In het kader
van het donkere dagen offensief
houdt de politie te voet, met motoren en in onopvallende auto’s
regelmatig controles in de verschillende woonwijken. Het offensief is met name bedoeld om
inbraken in woningen en bedrijven terug te dringen. Maar als
gezien wordt dat vuurwerk wordt
afgestoken, zal ook opgetreden
worden.

Aalsmeer - In de nacht van zaterdag 23 november hebben onbekenden een in de Mendelstraat
geparkeerde Renault Twingo flink
beschadigd. De vandalen hebben
een groot reclamebord onder de
ruitenwissers geklemd. Het bord is
op de auto gehesen via de motorkap. Deze is beschadigd, evenals
de ruitenwissers vervangen dienen
te worden.

Fiets gestolen
Aalsmeer - Op dinsdag 19 november is tussen vier uur in de middag
en negen uur ‘s avonds een fiets
gestolen vanuit de Zeeltstraat. Het
betreft een herenfiets van het merk
Sparta, type Pickup H57 en zwart
van kleur. Het serienummer van
het rijwiel eindigt op 433.

Auto na diefstal
weer retour!
Aalsmeer - In de nacht van zondag 24 op maandag 25 november is vanuit de Koningsstraat een
BMW 3-serie gestolen. De auto
is zwart van kleur en draagt het
kenteken 93-HKV-7. De BMW
was voorzien van een alarm en
van een startonderbreking. De eigenaar kan weer gerust adem halen, zijn wagen is gelukkig terug
gevonden. Woensdag is de BMW
aangetroffen in Amsterdam West
en inmiddels weer naar Aalsmeer
gebracht.

‘Parel aan het waterfront’

Ambitieus scenario voor
Zeilfort Kudelstaart
Aalsmeer - Peter Oussoren van het
onderzoeksbureau Tenman kwam
op donderdag 14 november uitgebreid tekst en uitleg geven over de
resultaten van het onderzoek, de
mogelijke scenario’s en de financiele consequenties bij verkoop van
Fort Kudelstaart. Dit fort is van cultuurhistorische waarde, is onderdeel van de Stelling van Amsterdam
en vormt zoals wordt aangegeven
een markant beeld aan het ‘waterfront’ van Aalsmeer.
Het fort is nu nog in het bezit van
het Rijks Vastgoed en Ontwikkeling
Bedrijf (RVOB), wordt momenteel
gebruikt door medewerkers van het
Ministerie van Defensie en is voor
overig publiek verboden terrein. Het
RVOB wil het fort graag verkopen
en er zijn partijen die aangeven dat
het fort meer leefbaar gemaakt kan
worden. Aan die wens kan mogelijk
gehoor worden gegeven waardoor
horeca, jachthaven, zeilwedstrijden, zeilschool, ambachtelijke botenbouw, winkels gerelateerd aan
watersport, kantoren en verblijfsrecreatie mogelijk moeten zijn. Geen
honderden kamers, maar slechts
een handjevol toestaan is hierbij
vooral de boodschap. Parkeerpro-

blemen worden hierbij nadrukkelijk
genoemd en in de onmiddellijke nabijheid parkeren is uit den boze.
Grootschalige aanpak
De restauratiekosten van het Fort
bedragen rond twee miljoen euro en daarbij hoort een grootschalige aanpak. Peter Oussoren laat daar
geen misverstand over bestaan. Bij
een kleinschalige aanpak zijn de
onderhoudskosten en weinig inkomsten volgens hem het struikelblok. Dat is tien tot vijftien jaar vol
te houden, maar dan is het ook wel
op. Bij een grootschalige aanpak is
het tegenoverstelde van toepassing.
Veel investeren betekent dat een
groot deel op een subsidie mag rekenen en dat het onderhoud lager
uit pakt dan de inkomsten. Volgens
hem is er veel enthousiasme bij
een twintigtal ondernemers en dat
rechtvaardigt een ambitieus scenario om te komen tot een parel aan
het waterfront. In het Beraad en de
Raad vanavond, donderdag 28 november, wordt gesproken over Fort
Kudelstaart. De bestuurders vragen
een voorbereidingskrediet voor de
plankosten.
Door Jan Peterse

Sloop en bouw in Centrum
Aalsmeer - Eind vorige week is een
aanvang gemaakt met de sloop van
de oude opstallen van drogisterij Van
der Zwaard, die inmiddels verhuisd
is naar twee nieuwe onderkomens
in de Zijdstraat. In snel tempo is het
pand met woning met de grond gelijk gemaakt. Reeds afgelopen dinsdag 26 november klonken vanaf de
vroege ochtend bouwgeluiden. De
eerste palen voor afronding van de
nieuwbouw zijn de grond ingeslagen! De nieuwbouw op de hoek Zijdstraat met het Molenpad wordt gerealiseerd aan de bestaande ruwbouw van het appartementencomplex. In totaal bestaat de nieuwbouw

na voltooiing uit 34 luxe appartementen, bijna 3.000 vierkante meter winkelruimte en een ondergrondse parkeergarage. Er zijn overigens
gesprekken geweest met de Lidl organisatie. Voor de komst van de supermarkt zou echter meer parkeerruimte gecreëerd moeten worden. In
overleg met de gemeente gaat Van
Berkel projectontwikkeling nu de
buitenruimte aan de kant van het
Molenpad aanpassen, waardoor er
dertig extra parkeerplaatsen kunnen
komen. De oplevering van de appartementen is gepland in de zomer van
2014. Er zijn overigens nog appartementen en winkelruimten te koop!
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voor informatie, advies en ondersteuning. Het Mantelzorg Steunpunt heeft ook verschillende cursussen en gesprekgroepen, zoals
Patiënt Educatie Programma Parkinson. Een cursus voor patiënten
met Parkinson en hun mantelzorgers. Ook is er een gesprekgroep
voor partners van patiënten die een
beroerte hebben gehad. En met de
Ontmoetingsgroep Aalsmeer zijn er
gesprekgroepen en informatiebijeenkomsten voor mantelzorgers en
kinderen van mensen met dementie.

Mantelzorgers samen met wethouder Verburg bij workshop bloemschikken.

Wethouder Verburg bezoekt
Dag van de Mantelzorg
Aalsmeer - In de week van 5 tot en
met 10 november hebben het Mantelzorg Steunpunt en de gemeente een aantal activiteiten georganiseerd in het kader van de Nationale Dag van de Mantelzorg.
Mantelzorgers konden zich aanmelden voor verschillende activiteiten. Mantelzorg is de langdurige en intensieve zorg voor bijvoorbeeld een chronisch zieke partner, gehandicapt kind of dementerende ouder die onbetaald is. Wethouder Ad Verburg was bij de activiteit Workshop bloemschikken bij
instituut Boerma aanwezig. Hier waren meer dan 30 mantelzorgers on-

spanen bezig. Wethouder Verburg:
“Het is heel belangrijk wat mantelzorgers doen. Daarom wil de gemeente Aalsmeer ook de waardering voor dit vaak zware werk laten
blijken door middel van dit soort bijeenkomsten. Ook zijn er nog altijd
veel vrijwilligers nodig om mantelzorgers te ondersteunen. Deze ondersteuning wordt gecoördineerd
door het Mantelzorg Steunpunt. Het
is van groot belang dat de bekendheid wordt vergroot van deze en andere activiteiten van het Mantelzorg
Steunpunt. Daarmee gaan we aan
de slag.” Mantelzorgers kunnen bij
het Mantelzorg Steunpunt terecht

Burgemeester Vonk-Vedder in gesprek met bewoners over de jeugdzorg.

Bijeenkomst jeugdzorg
Aalsmeer: Veel ideeën!
Aalsmeer - Vorige week dinsdagmiddag vond de tweede Gemeentehuis Ontmoeting plaats. De eerste
ging over de toekomst van de zorg.
Dit keer was het thema de veranderingen in de jeugdzorg. Aanwezig
waren professionals uit de jeugdzorg, maar ook ouders en mensen
uit het onderwijs en de kinderopvang. Een divers gezelschap en een
interessante discussie die de ge-

meente veel waardevolle tips en
ideeën opleverde. Burgemeester
Jobke Vonk-Vedder leidde de discussie samen met programmamanager decentralisaties Rob Oudkerk.
“De gemeente moet vanaf 2015 de
jeugdzorg organiseren voor minder
geld. Hoe gaan we dat doen? Wat
kan beter? Geef ons tips.” De burgemeester vroeg eerst naar ervaringen van ouders. Ouders gaven waar

Drie inwoners winnaars
energiescan van Sienergie
Aalsmeer - Woensdagavond 23 oktober reikten Ulla Eurich en Jon van
Luling van Stichting Sienergie aan de
dames A. v.d. Broeck en S.C. van den
Ham en de heer J. den Braber, een
gratis energiescan ter waarde van
100 euro, uit voor hun woning. Tijdens
de energiemarkt op 5 oktober hadden
diverse inwoners een kaartje ingevuld
voor de gratis energiescan. Uit al deze
inzendingen heeft Stichting Sienergie
drie winnaars getrokken. De uitrei-

king vond plaats tijdens het wekelijkse Energieloket in het gemeentehuis.
Voor een energiescan bezoekt een
energieadviseur van Sienergie de woning van de winnaar en bekijkt onder
andere met een warmtecamera waar
de warmte ‘weglekt’ uit de woning.
Daarna geeft hij energieadviezen hoe
er slimmer en duurzamer omgegaan
kan worden met energie en welke
energiebesparende maatregelen er
genomen kunnen worden. Om deze

Digitale kaart brengt geschiedenis
Stelling Amsterdam tot leven
Streek - Een digitale interactieve kaart waarop je kunt zien hoe
de Stelling van Amsterdam bij een
naderende vijand het omringende
land onder water moest zetten en
hoe de vuurlijnen van de gevechtsbatterijen liepen.
Maar ook de Stelling van Amsterdam zoals die in 1914 en 1940 in
het landschap lag geprojecteerd

op de kaarten van toen. En een
kaart van 1850 toen de Haarlemmermeer nog niet was droog gelegd en Amsterdam werd verdedigd door de zogenaamde Posten
van Krayenhoff en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit alles, met informatie over en historische kaarten van ieder fort, is terug te vinden in de historische digitale kaart
van de Stelling van Amsterdam, die

Vrijwilligers nodig
Om mantelzorgers te ondersteunen zijn meer vrijwilligers nodig. Als
vrijwilliger kunt u echt iets betekenen voor een ander. Dat geeft een
goed gevoel, de tijd hebben voor
een ander en samen iets ondernemen. Mantelzorg Steunpunt zet vrijwilligers in bij (chronisch) zieken
en gehandicapten van jong tot oud.
Soms gaat het om sociaal contact,
een wandeling, samen winkelen
of museumbezoek, of bijvoorbeeld
oppassen en spelen met een kind
met een beperking. Vaak gaat het
om het overnemen van de taak van
de mantelzorger, zodat deze even
tijd voor zichzelf heeft. Het werk is
heel afwisselend en kan gebeuren
op de dag en tijd die voor u handig is. Aanmelden kan bij het Mantelzorg Steunpunt via mzs@amstelring.nl of 0900-1866. Meer informatie is te vinden op www.mantelzorgsteunpunt.nl.
zij tegenaan liepen in de jeugdzorg,
maar ook wat zij wilden behouden.
Onder meer het persoonsgebonden
budget, zodat zij zelf kunnen bepalen welke zorg zij voor hun kind
willen. “Met het persoonsgebonden budget gaat mijn zoon naar een
zorgboerderij. Dat is het enige dat
hij heeft.” Een andere ouder gaf aan
dat het makkelijker is om hulp voor
een ziek kind te krijgen dan voor
een kind met autisme. Alle ouders
gaven aan dat het enorm zoeken is
naar de juiste vorm van hulp voor je
kind. Ouders en hulpverleners waren het erover eens dat de stapels
formulieren in de zorg weg mogen
en dat zorg laagdrempelig en dichtbij het kind moet worden aangeboden. Hoe doe je dat? Daar liepen de
meningen over uiteen. Waar iedereen het over eens was dat er het
belangrijk is problemen tijdig te signaleren en goed te monitoren hoe
het gaat als er hulp wordt geboden.
Ook moeten hulpverleners meer samenwerken om te voorkomen dat er
tien verschillende hulpverleners met
één gezin bezig zijn. En verder hadden ouders en professionals veel
tips. Bijvoorbeeld: zorg voor meer
voorzieningen of clubs voor kinderen met een beperking of richt een
‘voor en door’ ouders platform op.
Om 18.15 uur moest de burgemeester de discussie stoppen. Ze zei verrast te zijn door zoveel inbreng uit
de zaal. Het programmateam neemt
de ideeën mee bij het uitwerken van
de plannen.
maatregelen uit te voeren zijn er diverse duurzame, lokale bedrijven bij
Sienergie bekend waarnaar doorverwezen kan worden. Deze bedrijven
kunnen een op maat gemaakte offerte uitbrengen om de woning uiteindelijk energiezuiniger te maken. De
energieadviseur van Sienergie geeft
ook uitleg over de duurzaamheidslening en de subsidieregeling duurzame energiemaatregelen van de gemeente. Sienergie zelf is een particulier initiatief, een ideële stichting
zonder winstoogmerk, die als onafhankelijke intermediair een bijdrage wil leveren aan een energieneutraal Aalsmeer. Ook een lagere energierekening? Kom dan naar het Energieloket en bespreek de mogelijkheden. Het Energieloket is elke woensdagavond van 18.00 tot 20.00 uur geopend in de burgerzaal van het gemeentehuis. Het loket is bedoeld voor
particuliere woningeigenaren, huurders, VvE’s en kleine ondernemers
in de gemeente Aalsmeer. Zij kunnen onafhankelijke informatie inwinnen bij Sienergie over de mogelijkheden van woning- of gebouwisolatie, duurzaam renoveren, zonnepanelen en zonneboilers, vakkundige aanbieders, subsidieregelingen, de duurzaamheidlening van de gemeente en
nog veel meer. Zie voor meer informatie ook www.sienergie.nl.
maandag 28 oktober door de provincie Noord-Holland is gelanceerd
via www.stellingvanamsterdam.nl.
Aan de hand van kaarten uit 1850,
1914, 1940, de huidige satelliet foto en een toelichting, wordt helder
waarom de Stelling van Amsterdam
in het landschap de huidige plek
heeft gekregen en hoe de inundatie werkt. Bij vergelijking van deze drie kaarten en de luchtfoto kun
je onder andere zien hoe het landschap rond de Stelling van Amsterdam verandert. De kaart is bedoeld
voor mensen die interesse hebben

Marie en Adri Groeneveld
65 jaar een gelukkig paar
Aalsmeer - Toen hij ondergedoken
zat in Hardingsveld ontmoette Adri
Groeneveld via zijn broer en haar
zuster Marie Kraaijeveld. Het klikte direct met de jongen uit het verre Aalsmeer en inmiddels is het paar
65 jaar getrouwd. Zondag 24 november was de heuglijke dag, maar
dinsdag 26 november is het echtpaar flink in het zonnetje gezet. In
de ochtend arriveerde een gelukwens van Zijne Majesteit de Koning en in de middag stapte burgemeester Jobke Vonk-Vedder met
een boeket bloemen en een kopie
van de originele trouwakte de woning van het bruidspaar in de Hornmeer binnen. Marie en Adri zijn al
op jonge leeftijd getrouwd. Beiden
waren 21 jaar, maar volgens het briljanten stel was dit vroeger heel normaal. De reis naar Aalsmeer destijds heeft Marie overigens gezien
als emigreren, het was wel drie uur
reizen vanuit Hardingsveld. Adri is
een geboren Aalsmeerder. Op het
terrein waar nu de veiling staat, had
zijn vader een boerderij met bouwland en een tiental koeien. Tot zijn
achttiende heeft Adri zelf ook ‘geboerd’, daarna maakte hij de switch
naar de tuinbouw. Hij heeft bij verschillende kwekers gewerkt, waaronder Wed. P. Eveleens, zowel in

Aalsmeer als in Haarlemmermeer.
De laatste 28 jaar van zijn werkzame
leven was Adri machinist en opzichter van het gemaal bij de molen bij
het Molenvliet. “Altijd het water laag
proberen te houden”, merkt hij op.
Zichtbaar trots vertelt hij hoe hij aan
deze baan is gekomen. “Er waren 76
sollicitanten, na de procedure bleven er 5 over en uiteindelijk kreeg
ik de baan.” Inmiddels genieten de

nu beide 86 jarigen van hun pensioen en natuurlijk van hun vijf kinderen, acht kleinkinderen en inmiddels ook al zes achterkleinkinderen.
Beide zitten nu overigens een beetje in de lappenmand, maar hopelijk
kunnen ze binnenkort weer gezellig
samen op stap. Want ondernemend
zijn ze zeker nog!
Door Jacqueline Kristelijn

Vanavond Beraad en Raad
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
28 november, komen burgemeester,
wethouders en fracties bijeen voor
de bijeenkomst van het Beraad en
de Raad in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergaderavond begint om 20.00 uur en is openbaar.
Het Beraad start met het haalbaarheidsonderzoek voor herontwikkeling van Fort Kudelstaart. De fracties wordt gevraagd een krediet van
50.000 euro te verlenen ten behoeve van de plankosten. Daarna wordt
groen licht gevraagd aan de fracties
voor de aanleg van twee speelterreinen in het projectgebied Dorpshaven voor een bedrag van 57.700
euro. Bij het volgende agendapunt
worden de raadsleden gevraagd in
te stemmen met het verder uitwerken van de Ongestoorde Logistieke Verbinding Greenport Aalsmeer.

Er gaat nog meer geld rollen deze avond, want bij de behandeling
van de overeenkomst voor verwerving van eigendommen in het kader
van het project Groenzone wordt de
fracties gevraagd het krediet hiervoor te verhogen met 862.000 euro voor aankoop van gronden in
De Bovenlanden. Na het vaststellen van de belastingverordeningen
2014 wordt het Textielbeleidsplan
gepresenteerd. Het college is een
voorstander van duurzame en verantwoorde wijze van inzamelen en
verwerken van textiel. Commerciële
textielinzamelaars wil de gemeente
mijden.
Gekozen is om de charitatieve instelling KICI de inzameling van de
wijkcontainers te blijven laten verzorgen. 25 Procent van de op-

brengst dient KICI af te dragen aan
de lokale stichting Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer. Daarnaast
mag kringloopbedrijf Dorcas textiel
van Aalsmeerders in blijven zamelen. Deze inzameling gebeurt overigens buiten de gemeente om, maar,
zo stellen de bestuurders, is wel in
lijn met het afvalbeleid van de gemeente. Middels huis aan huis inzamelrondes mogen ook andere charitatieve instellingen na aanvraag
actief blijven in de gemeente. Het
Beraad wordt besloten met een tussentijdse evaluatie van het armoedebeleid 2011-2015. In de daarop
volgende vergadering van het Beraad komt het bestemmingsplan
woonarken aan de orde en de Welstandsnota 2013. De vergaderavond
zal rond half twaalf afgesloten kunnen worden.

Ook aanmelding wethouder Ad Verburg als vrijwilliger

Website Zorgvoorelkaar.com/
Aalsmeer nu officieel een feit
Aalsmeer - Dinsdag 19 november
is de online marktplaats voor onderlinge hulp, Zorgvoorelkaar.com/
Aalsmeer, officieel gelanceerd tijdens een drukbezochte bijeenkomst
in het gemeentehuis. De avond was
bedoeld voor iedereen in Aalsmeer
actief op het gebied van Zorg en
Welzijn. Vele kerken, vrijwilligersen zorgorganisaties waren dan ook
goed vertegenwoordigd. Speciale gast van de avond was mevrouw
Binkhorst (77). Mevrouw Binkhorst is
zoek naar iemand die haar kan helpen met het doen van de boodschappen wanneer het gesneeuwd heeft.
Ze kan dan niet zelfstandig de deur
uit. Haar hulpvraag werd met behulp
van ouderenadviseur Yvonne Ruiter
live op de website geplaatst. Hiermee was zorgvoorelkaar.com een
feit. Dit tot groot genoegen van wethouder Zorg en Welzijn Ad Verburg
die zich ook als vrijwilliger op de
website heeft aangemeld: “Aalsmeer
is een hechte gemeenschap waar
veel vrijwilligerswerk wordt gedaan.
Toch zijn er veel mensen die niet weten waar ze terecht kunnen met hun
hulpvraag. Ditzelfde geldt voor mensen die een ander willen helpen. De
initiatiefgroep Aalsmeer voor Elkaar
is met dit vraagstuk aan de slag gegaan. Door het gebruik van de website ontstaat een actueel overzicht
van de vraag naar en het aanbod van
hulp in Aalsmeer en kan een nieuwe

én jongere groep vrijwilligers worden bereikt. Iets wat hard nodig is,
gezien de versobering die per 1 januari 2015 op ons afkomt.” Sinds dinsdag 19 november is het voor alle inwoners van Aalsmeer mogelijk, op
zorgvoorelkaar.com hulp te bieden
en/of te vragen.
Bent u degene die mevrouw Binkhorst wil helpen? Of heeft u zelf een
hulpvraag? Meldt u zich dan vandaag nog aan op zorgvoorelkaar.

in de geschiedenis van de Stelling
van Amsterdam. Maar ook voor
mensen die nog niets weten over
dit werelderfgoed is het een prachtige eerste kennismaking. De kaart
is geschikt voor desktop, smartphone en tablet.

Het idee voor deze kaart kwam van
de rondleiders van de forten van de
Stelling van Amsterdam. Zij hebben behoefte aan zo’n kaart omdat
ze beter dan met een actuele kaart
kunnen uitleggen waarom de Stelling in het landschap is ontstaan
en hoe de inundatie van de Stelling
zou werken.

Gedeputeerde Geldhof: ‘Ik ben hier
heel blij mee; Moderne technieken
maken de landschappelijke ligging
van de Stelling van Amsterdam in
de loop der tijden inzichtelijk. En
we ontsluiten de cultuurhistorische
waarde voor een breed publiek.’
Idee van rondleiders

com/Aalsmeer. Zorgvoorelkaar.com/
Aalsmeer is een initiatief van de
projectgroep Aalsmeer voor Elkaar.
Hierin zijn de volgende organisaties
vertegenwoordigd: het Rode Kruis
Aalsmeer, het ouderenwerk Vita welzijn en Advies, de CAMA gemeente
Aalsmeer. Mantelzorg Steunpunt en
Welzijn Aalsmeer. De Initiatiefgroep
Aalsmeer voor Elkaar staat onder
leiding van de vrijwilligerscentrale
Aalsmeer.

Mevrouw Binkhorst net voor ze samen met Yvonne Ruiter de eerste hulpvraag
op site Zorgvoorelkaar.com plaatst.

Naast deze digitale kaart is het ook
de bedoeling dat er gedrukte kaarten worden gemaakt die op de forten kunnen worden opgehangen.
De digitale kaart is gemaakt door
de provincie en er is onder ande-

re gebruik gemaakt van informatie van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en het Documentatiecentrum
Stelling van Amsterdam.
De Stelling van Amsterdam is een
135 kilometer lange verdedigingslinie die tussen 1880 en 1914 is aangelegd. De linie bestaat uit een ring
van 46 forten en batterijen, dijken
en sluizen die zich op een afstand
van 15 tot 20 kilometer bevinden
van Amsterdam.
De Stelling van Amsterdam is Nationaal Landschap en Unesco Werelderfgoed.
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Superdruk op wintermarkt

Start programma ‘Succesvol
Netwerken voor ondernemers’
Aalsmeer - Onder toeziend oog van
een groot aantal startende ondernemers hebben wethouders Jan-Willem Groot van Amstelveen en Ad
Verburg van Aalsmeer donderdag
14 november in ondernemerscentrum Nest in Kronenburg het startschot gegeven voor het programma Succesvol Netwerken voor ondernemers. Dit programma faciliteert startende ondernemers in het
ondernemerschap door individuele
coaching, masterclasses en netwerken gedurende drie maanden. Het
programma, dat kosteloos wordt
aangeboden door de gemeentes Aalsmeer en Amstelveen, biedt
plaats aan twintig starters. In de afgelopen weken hebben zich al bijna 40 belangstellenden aangemeld.
Voorjaar 2014 gaat er een tweede
programma Succesvol Netwerken
voor ondernemers van start. Wethouder Economische Zaken JanWillem Groot (CDA) sprak de ondernemers toe: “Wij zijn blij met het
grote aantal aanmeldingen. Zeker
voor startende ondernemers is het
van groot belang dat ze in korte tijd

een netwerk opbouwen en goed begeleid worden. Dankzij dit programma Succesvol Netwerken vergroten jullie je kansen. Niet alleen word
je hier intensief gecoacht, je ontmoet hier andere ondernemers die
er ook alles aan doen om hun dromen waar te maken. Je leert van elkaar. Je kunt elkaar helpen. En vaak
blijft het niet bij ervaringen uitwisselen, maar worden er later zaken
gedaan.” Wethouder Economische
Zaken Aalsmeer Ad Verburg van
Aalsmeer hield de aanwezigen voor:
“Veel bedrijven, nú groot, beroemd
en succesvol, zijn ooit in een recessie gestart. Denk aan Bill Gates met
Microsoft, TomTom, en McDonald’s.
De oprichters daarvan begonnen
in de grote depressie van de vorige eeuw. Ze profiteerden volop van
de periode van groei die altijd volgt
na een mindere tijd. Wie weet spreken we over een aantal jaren ook vol
trots over één van u: Die heb ik ooit
nog ontmoet toen hij pas begonnen
was en nu staat hij ergens bovenaan in de Quote vijfhonderd’, zeggen we dan.”

Wethouder Economische Zaken Aalsmeer Ad Verburg spreekt de meer dan
100 aanwezige startende ondernemers toe.

Mooie set voor Lisette Winsemius

Verwennerij op Ladiesnight
bij Van der Schilden Lingerie
Aalsmeer - Woensdag 20 november is de eerste Ladiesnight bij Van
der Schilden Lingerie gehouden. Tijdens deze avond werden de aanwezige dames extra verwend. Bij
binnenkomst een glaasje prosecco, een consulente van Maidenform
voor alle vragen omtrent Shapewear
en twee modellen die de collectie
showden. De modellen gaven ook
gehoor aan de wensen van de klant.
Wilde je iets aanzien, dan werd dat
snel geregeld door de dames. Een
gezellige avond uit waarbij iedereen
overal eens uitbreid de tijd nam om
te kijken, te passen en zich te laten
informeren over de collectie. Tevens

maakten de aanwezige dames deze
avond kans op een luxe lingerieset
ter waarde van 125 euro. De set is
gewonnen door Lisette Winsemius.
De enthousiaste Lisette is haar prijs
gelijk vrijdagavond komen ophalen!
Ladiesnight gemist? Een volgende
komt er zeker, dan zien de medewerkers van Van der Schilden Lingerie u graag. Natuurlijk wordt bij
een bezoek aan Van der Schilden
Lingerie dagelijks uitgebreid advies
gegeven. En, indien gewenst, wordt
hierbij een heerlijk bakje koffie geserveerd. Van der Schilden Lingerie
is te vinden op het Raadhuisplein in
het Centrum.

Aalsmeer - De jaarlijkse wintermarkt werd afgelopen zaterdag 23
november gehouden in zorgcentrum
Aelsmeer. De wintermarkt geeft bewoners de mogelijkheid om alvast
sint- en kerstcadeaus in te kopen
of iets gezelligs voor de eigen kamer of woning te kopen. De keuze
was in ieder geval heel gevarieerd.
Van sieraden, kaarten en waxinelichtjes tot kerststukjes, leuke breiwerken, jam en honing. Ook was er
een bloemenhoek waar onder andere bloemstukjes verkocht werden
die gemaakt waren door een aantal
bewoners van Rozenholm. Ze zijn
allemaal verkocht! Veel bekijks trok
de dame achter het spinnewiel. Een
gokje kan gewaagd worden met enveloppen trekken en in het naastgelegen Rozenholm werd een loterij gehouden. Verder kon men hier
lekker snuffelen tussen de spulletjes op de rommelmarkt. In de grote zaal van het zorgcentrum werd
vooral gesnuffeld tussen de vele
boeken. Bij het raden hoeveel eendjes er in de kom zaten was ook veel
belangstelling. Daar waren immers
ook mooie prijzen voor te winnen.
Niemand heeft het juiste aantal geraden, er zaten 397 eendjes in de
kom! Maar mevrouw Meijerhof zat
er met 399 heel dichtbij. Zij heeft
de cadeaubon gewonnen ter waar-

de van 40 euro te besteden bij het
Wapen van Aalsmeer. Mevrouw E.
Oude Groote Beverborg en de heer
J. van Steeg dachten allebei dat er
400 in de kom zaten en zij hebben
respectievelijk een cadeaubon van
Bloemsierkunst Stokman van 25 euro gewonnen en een wijnpakket met
3 mooie flessen wijn. De opbrengst
van de wintermarkt is 1.000 euro en
komt ten goede aan de bewoners
van verpleeghuis Rozenholm. Met
dit geld kan wat extra voor de bewoners gedaan worden, waar het reguliere budget niet toereikend voor
is. Dit is nou zo’n extraatje, dat de
‘kers op de taart’ is. Mocht u de bewoners van Rozenholm willen blijven steunen, dan kunt u een donatie (eenmalig of terugkerend) overmaken - of vriend worden - onder
vermelding van ‘Rozenholm’ op het
bankrekeningnummer van de Stichting Vrienden van Amstelring, te weten: NL18 RABO 03245439 80.
Overigens is het de hele dag superdruk geweest. Al gelijk bij aanvang
stroomde het publiek binnen en de
hele dag door mochten vele bezoekers verwelkomt worden. Gezelligheid troef voor zowel de bewoners
als alle belangstellenden. Natuurlijk volgend jaar ook weer organiseren, toch?!
Foto: Jacqueline Kristelijn

Winterfair bij Duoplant
Maak kans op een iPad

Sint op bezoek en extra
koopavonden in Centrum
Aalsmeer - Met pakjesavond in het
vooruitzicht bieden de winkeliers in
het Centrum de mogelijkheid om
ook in de avonduren Sinterklaasinkopen te doen. Op dinsdagavond 3
en woensdagavond 4 december is
een groot aantal winkels in het Centrum geopend. Sinterklaas heeft laten weten op dinsdagavond 3 december samen met zijn Pieten een bezoek
te brengen aan het winkelgebied. Tijdens alle (extra) koopavonden in december ontvangen bezoekers tussen
18.00 en 21.00 uur bij iedere aankoop
een stempel op een stempelkaart. Met
een volle kaart kan een iPad en andere mooie prijzen gewonnen worden.
Tijdens de intocht een Meer Aalsmeer
muntje gevonden in een zakje peper-

noten? Kom dan uiterlijk 5 december
naar Aalsmeer Centrum en ga op zoek
naar jouw nummer in de etalages van
de winkels. Heb je de winkel gevonden met jouw nummer? Dan kun je
daar je muntje inwisselen voor een
leuk en lekker cadeautje.
Op de foto zaterdag
Op zaterdag 30 november zal Sinterklaas tussen 13.00 en 14.00 uur een
wandeling maken door het centrum.
Hij hoopt veel kindjes tegen te komen
en de Zwarte Pieten gaan het winkelend publiek vermaken. Wil je met
Sinterklaas op de foto? Ga dan tussen
14.00 en 15.00 uur naar Foto de Boer
in de Zijdstraat 46. Voor meer informatie: www.aalsmeercentrum.nl.

Multi Supplies en De Raaij Kantoor
bundelen krachten in Westland
Aalsmeer - De Raaij Kantoor Totaal gaat vanaf 1 januari verder onder de naam Multi Supplies. Door
de krachten van beide ondernemingen te bundelen gaat Multi Supplies
een vooraanstaande rol spelen in de
markt van etiketten, drukwerk en
kantoorbenodigdheden in het Westland. Vanuit Honselersdijk levert De
Raaij Kantoor Totaal al ruim 30 jaar
lang kantoorartikelen, -machines en
-meubilair aan bedrijven in het Westland. Sinds 25 jaar is De Raaij Kantoor
Totaal gevestigd op het terrein van
Flora Holland, vanaf 1995 in het opvallende gebouw van het Groothandelscentrum Pyramide. Van hieruit zal
Ron de Raaij als vertrouwd gezicht
de activiteiten voortzetten. Multi Supplies is een begrip in de Aalsmeerse
bloemen- en plantenwereld. Het bedrijf is gespecialiseerd in etiketten en
drukwerk, heeft een eigen printshop
en is actief in verschillende sectoren.
Naast etiketten en drukwerk is Multi Supplies leverancier van onder andere kantoorartikelen, papier, relatiegeschenken en facilitaire producten. Vanuit Aalsmeer worden kleine

en grote bedrijven door heel Nederland geleverd. In 2012 was Multi Supplies de Onderneming van het Jaar in
Aalsmeer. Multi Supplies was overigens al actief in het Westland. Door
de overname van De Raaij Kantoor
Totaal wordt de marktpositie hier versterkt en kan de service nog verder
verbeterd worden. Directeur en eigenaar Mike van der Laarse toont zich
verheugd: “Multi Supplies Westland
maakt het mogelijk om het assortiment uit te breiden en kantoorartikelen tegen scherpe prijzen te blijven aanbieden. Producten worden
snel uit voorraad geleverd door onze eigen mensen. Binnenkort wordt
de printshop uitgebreid, zodat we
nog meer etiketten kunnen inprinten. Service staat hoog in het vaandel. We hebben alle vertrouwen in het
team in Honselersdijk.” Ron de Raaij
vult aan: “Op het gebied van etiketten
en drukwerk zie ik goede mogelijkheden in het Westland. Die markt groeit.
Door de combinatie van onze kennis
van de klanten en de knowhow van
Multi Supplies hebben we een sterke
troef in handen.”

Foto: v.l.n.r. Hen Tetteroo, Yvonne Schooneman en Ron de Raaij van De Raaij
Kantoor Totaal met Mike van der Laarse van Multi Supplies.

Aalsmeer - Op vrijdag 29 november organiseert Duoplant samen
met diverse andere ondernemingen uit de regio een winterfair. Kom
genieten van diverse winterse ideeen, zoals kerststukken, boeketten
en kijk uw ogen uit naar die prachtige kerstcollectie voor een Duoplant-prijs! Reserveer ook alvast
uw kerstboom, dan brengt Duoplant deze gratis bij u thuis. Winkelen onder het genot van een drankje van Gall & Gall uit Kudelstaart.
Kwaliteitsslagerij Eijk en Veld presenteert de ideale feestmaaltijd of
kom voor die overheerlijke chocolade van De Chocolade Apotheek uit
Badhoevedorp! Tijden de Winterfair
kunnen diverse leuke ideeën opgedaan worden voor een Sinterklaasof Kerstcadeau, bijvoorbeeld een
taart speciaal voor de vogels, van
vogeltaartenmaken.nl. Laat u inspireren door de creativiteit van Ineke
van Coevorden op het gebied van
hobby en geniet van het schilderwerk gemaakt door Kitty Nieuwendijk. Natuurlijk staan ook de medewerkers van Duoplant klaar, bekijk
diverse leuke trends op het gebied
van Kerstarrangementen of doe alvast ideeën op voor de kerstworkshops. Zoekt u nog iets leuks voor in
uw huis of is uw kerstoutfit nog niet
compleet? Anita’s Choice maakt di-

verse woonaccessoires van gerecyclede producten en de mooiste
mode accessoires. Natuurlijk mag
er tijdens de feestdagen ook niets
ontbreken aan de make-up! Oriflame, de specialist op het gebied
van beauty en make-up, kan hier alles over vertellen. Ook leuk om een
beautyworkshop cadeau te doen tijdens de feestdagen! Bent u van het
jaar nog toe aan een nieuwe auto? Laat u informeren door nummer
1 Seat dealer van Nederland: Auto
Maas Aalsmeer, zij nodigt u dan ook
van harte uit voor een drankje. Natuurlijk kunt u deze avond ook terecht voor de leukste kerstkaarten
van Primera Nieuw-Oosteinde. Kom
ook langs als u kans wilt maken op
die laatste twee plekjes voor de bekende Duoplant Kerstworkshop,
doe mee aan de prijsvraag en win!
Particulieren zijn ook welkom. Tijdens de Winterfair wordt een speciaal gedeelte ingericht om gereserveerde artikelen af te geven. Deze
kunnen vervolgens in de gewenste Duoplant-winkels afgehaald en
betaald worden! Bent u in bezit van
een Duoplant klantenpas gekoppeld
aan een inschrijving KVK? Dan kunt
u deze avond, zoals gewend, direct
inkopen doen. Kortom, een avond
die u niet mag missen! Adres: Legmeerdijk 274, in Amstelveen!

Mooie en lekkere prijzen!

Weer actie Bon in de Ton in
Winkelcentrum Kudelstaart
Kudelstaart - Al vele jaren houden
de ondernemers van het winkelcentrum Kudelstaart de actie ‘Bon in de
Ton’. Het werkt simpel: Zet uw naam
en telefoonnummer op de kassabon
en doe deze in de ton op het plein
of bij de winkeliers waar een doos
klaar staat.
Op zaterdagmiddag wordt de trekking gedaan en worden vervolgens de winnaars gebeld. Ook deze maand december wordt de actie weer gehouden. Drie weken
lang zijn er mooie prijzen, waaronder goed gevulde winkelwagens van

AH, angevuld met prijzen van de
deelnemende winkeliers, te winnen.
Denk aan cadeaubonnen, rollades,
vleespakketten, leuke kaasmanden,
en mooie bloemstukken. Teveel om
op te noemen en dit is in deze dure tijd toch mooi meegenomen! Op
de zaterdagen 9, 16 en 23 december zijn de trekkingen. De winkeliers van WC Kudelstaart heten bezoekers van harte welkom in haar
knusse centrum. En doe mee aan
de actie, want wie weet wordt u wel
met een leuk of lekker cadeau in het
zonnetje gezet!

Weer oliebollenkraam op Plein
Aalsmeer - 24: Aalsmeer - Vanaf begin december kan weer genoten worden van verse oliebollen uit
de kraam van de familie Geeris op
het Praamplein. In 1988 werd door
de opa van de huidige eigenaar
een oliebollenkraam neergezet in
de Ophelialaan. Na verbouwing van
de straat werd verhuisd naar het
Praamplein en inmiddels is de familie Geeris al behoorlijk ingeburgerd
in Aalsmeer. En de ‘oliebollenbakkers’ worden gewaardeerd, want op
de plek tegenover de Albert Heijn
op het plein wordt met een groot
parkeerkruis de locatie voor de jaarlijkse aanwezigheid in december
gereserveerd. Dit jaar viert de familie Geeris haar 25 jarig jubileum in
Aalsmeer en dit gaat gevierd worden met allerlei leuke en lekkere acties. Zo krijgen alle klanten tot en
met 14 december met de bon uit
deze krant elke tweede zaak olie- of

krentenbollen voor de halve prijs en
wie tussen 16 en 25 december drie
met appel, berliner of rozijnen gevulde bol koopt, hoeft er maar twee
af te rekenen. Dat wordt dubbel genieten van heerlijke oliebollen, appelflappen en nog meer lekkernijen
van de familie Geeris!

Leuk bedrijfsuitje Hoogvliet

Woninginbraak
Met hartslag
naar ziekenhuis niet gelukt!
Kudelstaart - Op dinsdag 19 november om half acht in de avond
kreeg de politie een melding over
een onwel geworden man in de
Schweitzerstraat. Toen agenten ter
plaatse kwamen, waren al enkele
leden van het reanimatieteam aanwezig. Ook de heli met het mobiele
medische team is naar Kudelstaart
gevlogen. De snelle hulpverlening
heeft doel gehad, de 63 jarige Kudelstaarter is met hartslag snel vervoerd naar het ziekenhuis voor verdere behandeling.

Kudelstaart - Tussen één en zeven
uur in de vroege ochtend van zondag 24 november is geprobeerd in te
breken in een woning aan de Mijnsherenweg. Aan de achterkant is getracht een raam te openen met een
breekvoorwerp.
Het is de dieven niet gelukt het
huis te betreden. De goede beveiliging heeft zijn werk gedaan. Er is
wel schade aan het raam. De politie heeft een buurtonderzoek gehouden, maar vooralsnog is er geen
spoor van de inbrekers.

Aalsmeer - Op zaterdagavond 16
november stond het jaarlijkse bedrijfsuitje van de Hoogvliet aan
de Aalsmeerderweg op de planning. Dit jaar een sportief uitje:
een beachvolleybaltoernooi bij The
Beach in Aalsmeer. In totaal waren
47 werknemers aanwezig, heel gezellig dus! Bij aankomst werd iedereen ontvangen in de bar en kregen
ze hun consumptiemuntjes. Hierna
was het tijd om de teamindeling bekend te maken.
Er waren 6 teams gemaakt die allemaal een eigen attribuut kregen dat
bij het thema ‘cowboys en indianen’
hoorde. Dit verschilde van verschillende kleuren cowboyhoeden tot indianentooien. Natuurlijk kregen de
geblesseerde werknemers ook allemaal een mooie hoed. Het toernooi
begon met twee games, een skippyrace en daarna een ‘vliegend tapijt’.
Hierop volgde het volleybaltoernooi

dat leuk en sportief verliep. Zo werden er veel wedstrijdjes gespeeld
en werd er heel wat af gelachen.
Na het volleybaltoernooi volgde nog
een prijsuitreiking. Op de derde plek
is de feestcommissie geëindigd, bestaande uit Kai, Elisa, Jill, Stephan,
Bianca en Melvin. Op twee team 2
met Bart, Maarten, Lotte, Lianne en
Daphne. En de grote winnaar: Team
5 met Klaas, Tim, Diana, Bianca Versteeg, Axel en Olaf. Ze waren een
verdiende winnaar, want ze hadden alle wedstrijden gewonnen. Natuurlijk moest er ook iemand laatste
worden, dit werd team 3 bestaande
uit Jordy, Jim, Crispijn, Madelon en
Walter die de eervolle trofee ‘lulletje
van de week’ uitgereikt kregen. De
avond is afgesloten met een gezellig feestje in de beachbar rond het
thema cowboys en indianen, waarbij de attributen goed van pas kwamen. Al met al, een leuk en sportief
bedrijfsuitje.
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Feestelijke opening nieuwe
locatie Het VerkeersCollege

Meepraten met Zorg en
Zekerheid op 12 december

Regio - Het VerkeersCollege is in
2008 begonnen met het verzorgen
van rijlessen. In 2009 werd een locatie in Mijdrecht geopend. Nu 4,5
jaar later is Het VerkeersCollege de
grootste rijschool in Mijdrecht met
vijftien lesauto’s, aanhangwagens,
bromfietsen, motoren, een vrachtauto en een rijsimulator. Door dit
grote succes is de locatie aan de
Groot Mijdrechtstraat 39 te klein
geworden. Daarom zullen vanaf 1 december de activiteiten van
Het VerkeersCollege in Mijdrecht
gaan plaats vinden vanuit het nieuwe hoofdkantoor in de Diamant 6
in Mijdrecht, tegenover het Veenlanden College, in de ‘oude’ dansschool van Jan Verburg. Het pand is
de afgelopen weken van binnen helemaal verbouwd en aangepast aan
de nieuwe bestemming. Van dansschool naar verkeersschool. Door de

Aalsmeer - Er gebeurt veel in de
zorg. De zorgkosten blijven stijgen.
Fraude vraagt veel aandacht. Er
wordt gesneden in de GGZ en zorgverzekeraars gaan de AWBZ uitvoeren. En last but not least maken in
november de zorgverzekeraars hun
zorgpremies bekend voor 2014. Genoeg onderwerpen waar Zorg en
Zekerheid graag met u over van gedachten wil wisselen tijdens de ‘Op
de Koffie’ op 12 december. Bij Zorg
en Zekerheid lopen tal van initiatieven die er op gericht zijn om de zorg
betaalbaar te houden, de kosten te
beheersen en fraude te voorkomen.
Dat vraagt veel de verzekeraars,
maar ook van consumenten. Zorg
en Zekerheid is benieuwd naar uw
mening over deze onderwerpen en
vooral hoe u denkt dat Zorg en Zekerheid moet omgaan met deze onderwerpen en ontwikkelingen. Eén
van de initiatieven om daarover van
gedachten te wisselen is ‘Kom op
de koffie en neem plaats op de stoel
van Zorg en Zekerheid’. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingaan op zaken als samenstelling van de zorgpremie, betaalbaarheid van de zorg
en kostenbeheersing. Daarna wordt
aan de hand van prikkelende stellingen over deze onderwerpen gediscussieerd. De groepen zullen be-

verbouwing zijn er in het pand nu
twee theorielokalen, een grote kantine, een simulatorcentrum, een theoriecentrum en verschillende kantoorruimtes beschikbaar. Benieuwd
hoe het er nu uitziet of informatie
gewenst over de verschillende opleidingen van Het VerkeersCollege?
Kom dan naar de opening. Het is
dan onder andere mogelijk een gratis rijtest met een auto of vrachtauto
of in de rijsimulator te doen. Vrijdag
6 december van 16.00 tot 20.00 uur
staan alle instructeurs en natuurlijk
ook een hapje en een drankje voor
bezoekers klaar. Het VerkeersCollege presenteert deze dag diverse
speciale openings- en kortingsacties voor de verschillende opleidingen. Ook de ruim 2.000 ‘oud’ leerlingen van Het VerkeersCollege en alle
oud leerlingen van dansschool Verburg zijn van harte welkom.

Korianderhof krijgt gestalte
Aalsmeer - Afgelopen september
en oktober hebben de kopers van alweer de volgende vier woningen de
eerste paal geslagen van hun woning. Nu, 45 dagen later, is de bouw
al zover gevorderd dat de dakpannen er opzitten en het gevelmetselwerk binnenkort wordt afgrond.
Door de zeven gerealiseerde woningen krijgt het Korianderhof zijn karakter en komt de vormgeving, detaillering en het materiaalgebruik tot
zijn recht. De woningen in aanbouw

zijn nog een aantal weken van binnen te bezichtigen. De wooncoach,
Herman Weijers, leidt geïnteresseerden graag individueel rond om te informeren over alle mogelijkheden om
de nieuwe woning en indeling zelf
vorm te geven. Neem gerust contact
op met de wooncoach via telefoonnummer: 0297-366029 of per mail:
weijers@homenwonen.nl. Natuurlijk
is het ook mogelijk om langs te komen in het wooncentrum ‘De Tuinen
van Aalsmeer’ aan de Stommeerweg

staan uit maximaal tien personen en
u krijgt volop gelegenheid uw mening en visie te geven.
Als regionale zorgverzekeraar heeft
Zorg en Zekerheid persoonlijk en
dichtbij hoog in het vaandel staan.
Het zijn de kernwoorden in de visie. Door met u in discussie te gaan,
weet de zorgverzekeraar wat er
speelt, hoe u tegen zaken aankijkt
en wat uw mening is over Zorg en
Zekerheid. Doel is de zorg betaalbaar te houden, omdat Zorg en Zekerheid vindt dat iedereen op eenzelfde wijze gebruik moeten kunnen
maken van de zorg. Na afloop van
de bijeenkomst kunt u persoonlijk
advies vragen over uw verzekering
en/of eventuele wijzigingen doorgeven aan de medewerkers. De bijeenkomsten vinden plaats op het
hoofdkantoor van Zorg en Zekerheid aan de Haagsche Schouwweg
12 in Leiden. U kunt kiezen voor
deelname aan de bijeenkomst van
10.00 uur of 14.00 uur op donderdag 12 december. Neemt u plaats
op de stoel van Zorg en Zekerheid?
Meldt u zich dan aan op de website via www.zorgenzekerheid.nl/opdekoffie of ga voor meer informatie
naar de facebookpagina www.facebook.com/zorgenzekerheid.

Vrijdag opening door wethouder

Veel animo voor derde editie
Wandel Gangen Menu
Aalsmeer - Voor het derde jaar
vond afgelopen donderdag 21 november het Wandel Gangen Menu
plaats bij de horeca in het Centrum
en ook dit keer was de animo voor
dit lekkere evenement groots. Meer
dan tachtig eters wandelden van locatie naar locatie en lieten zich verrassen en trakteren. In totaal vijf
verschillende gerechten bij de cafés de Praam en Joppe en de restaurant Het Wapen van Aalsmeer,
De Oude Veiling en De Halve Maen.
Als een leuke avond om gezellig
met vrienden, familie of collega’s uit
eten te gaan, kennis te maken met

de Beaujolais Primeur en te genieten van livemuziek werd het Wandel Gangen Menu aangekondigd en
dit had menig groep opgepikt. Gezelschappen van gemiddeld zes tot
zestien personen liepen vrolijk door
het Centrum en lieten zich alles
goed smaken. De livemuziek was
ook nog eens gevarieerd: Van blues
van Hein Meijer en Spaanse muziek
van Marcello Santos tot Nederlandse hits van Glenn Palm en hits uit
de jaren tachtig van Sheila Zoet. Het
bleef tot in de late uurtjes onrustig
in het Centrum…
Foto: Jacqueline Kristelijn.

Massaal bakkerijbezoek Vooges
Aalsmeer - 24: Aalsmeer - Een
unieke kans om te beleven dat het
oude ambacht van bakker en banketbakker nog springlevend is en
dat pure kwaliteit niet vanzelf komt.
Bakker Vooges afgelopen week in
de aankondiging over de open dag
en deze oproep bleek niet tegen dovemansoren gezegd.
Om 9.00 uur in de ochtend gingen
afgelopen zaterdag 23 november de
deuren van de bakkerij aan de achterzijde open voor de open dag en
verrassend was het voor het bakkersechtpaar Wim en Corine Engel
en al hun medewerkers dat er al een
behoorlijke rij wachtende bezoekers
stond. En bij deze eerste groep enthousiaste bezoekers bleef het niet,
de hele dag door was er een rij om
de bakkerij te mogen betreden en
alles over brood en banket te weten

te komen. Er werden diverse soorten brood en bolletjes gebakken,
demonstraties gegeven en in trek
was bij zowel jong als oud een eigen chocoladeletter versieren. Deze mocht na afloop gratis mee naar
huis genomen worden en er waren
nog veel meer lekkernijen, want alles wat gedemonstreerd en gebakken werd, mocht geproefd worden.
“Geweldig en lekker zeg”, aldus een
bezoeker na afloop. Op een jeugdige inwoner heeft de open dag zelfs
heel veel indruk gemaakt. Hij is er
uit: “Ik word later ook bakker.” Een
groter compliment kan toch bijna niet gekregen worden. De open
dag van bakkerij Vooges: Massaal
bezocht, informatief, lekker en heel
goed georganiseerd!
Foto’s: Dick Timmerman en
Jacqueline Kristelijn

Complex Mijnsheerlijckheid
doet naam zeker eer aan!
Aalsmeer - Daar waar ooit een
aantal scholen stonden en meester
Ad Verschueren de scepter zwaaide over de Katholieke basisschool
Antonius, is sinds kort het wooncomplex Mijnsheerlijckheid verrezen. De woningen met de opvallende witte balkons bieden plaats aan
bewoners die wat meer op comfort
uit zijn. “Het kenmerk van dit complex is een plek waarin je contact
kunt houden met de wereld en dat
die wereld ook naar jou toe komt.
Mensen willen langer zelfstandig
blijven”, aldus Jan M. Dreschler, directeur van Zorgcentrum Aelsmeer
en de mede-initiatiefnemer van dit
project. “Wanneer je deze stap, zoals wij nu gedaan hebben, wilt gaan
zetten, dan is het ook zaak dat je
voorwaarden creëert waarin dat
mogelijk wordt gemaakt. Mijsheerlijckheid is naar mijn mening een
goed geslaagd voorbeeld: Ruime
woningen, winkels in de nabijheid
en lokale voorzieningen, die er voor
kunnen zorgen dat men tot op hoge
leeftijd zelfstandig kan blijven wonen.” Maar, benadrukt de Dreschler:
“Comfortabel wonen alleen is niet
genoeg, ook het sociale aspect is
heel belangrijk en daarin voorziet
deze locatie in grote mate.” Wie de
schitterende
ontmoetingsruimte,
waarvan de naam nog even geheim
wordt gehouden tot na de opening
van het totale complex, binnenkomt
kan zich direct op zijn of haar gemak voelen. De grote leestafel nodigt uit om er lekker op het gemak
de krant, week- of maandblad te
lezen. De gastvrouwen schenken
een kopje koffie of thee en wie zin
heeft in een maaltijd kan voor een
klein bedrag samen met buurtgenoten, vriend of vriendin aanschuiven aan een van de comfortabele
zitjes. Een kok van het Zorgcentrum
Aelsmeer zorgt dagelijks voor een
verantwoorde maaltijd en omdat
een glaasje wijn bij het eten de gezelligheid en eetlust verhoogt, wordt
dat voor de liefhebber geschonken.
“Wij bieden een mooie toegankelijke ruimte waar in de middag en
avond verschillende activiteiten georganiseerd kunnen worden. Zo zal
er in de toekomst ook zeker aandacht voor kunst en cultuur zijn.
Denk bijvoorbeeld aan filmvoorstellingen, een leesclub, een filosofie of
bridgeavond. Een huisconcert behoort eveneens tot de mogelijkheden. Regelmatig zullen er wisseltentoonstellingen te zien zijn en komen kunstenaars vertellen over hun

werk. Wij hopen vanuit belangstellende bewoners vele suggesties te
horen. Het gaat om het samenspel,
want zo kunnen wij met elkaar en
voor elkaar een ruimte creëren die
bewoners van Kudelstaart kunnen
ervaren als hun tweede huiskamer.
Men zal zich hier comfortabel en
veilig voelen. ’s Avonds op een bus
te moeten stappen voor vertier buiten de deur kan voor mensen toch
een belemmering zijn. Nu heeft men
volop de gelegenheid om op loopafstand van het huis gebruik te maken van een mooie en warme locatie. Even kunnen ontspannen, andere mensen ontmoeten of afspreken
met een vriend of vriendin, buurman of buurvrouw en zo de wereld
binnen handbereik te hebben”, aldus een tevreden Jan Dreschler. Hij
besluit: “Voor mij is deze omgeving
echt een Mijnsheerlijckheid.”
Openingsfeest
De eerste kunstenaar, die haar werk
tentoonstelt in de ontmoetingsruimte, is de in Aalsmeer geboren en getogen Afke Borgman. Haar schilderijen verraden haar vak van bloemdecorateur. Zoals Afke bloemen op
het doek weet te zetten, getuigt
van een grote liefde voor de flora
en van veel technische vaardigheid.
Het kleurgebruik is intens met een
beetje goede wil lijkt het of men de
bloemen kan ruiken. De schilderijen
stonden tijdens de inrichting in het
middelpunt van de belangstelling
en de reacties ware lovend. De opening van deze vrolijk makende expositie valt samen met het feestelijke startschot van het gehele complex. Aanstaande vrijdag 29 november om 14.30 uur planten leerlingen van de Graankorrel samen met
wethouder Ad Verburg de Koningsboom op het Meester Verschuerenplein. Om 14.45 uur onthult mevrouw T. Verschueren-Stevens officieel het plein dat naar haar echtgenoot is vernoemd. Daarna verricht
wethouder Ad Verburg om 14.50
uur de opening van het complex en
om 15.00 uur volgen er toespraken
van mevrouw Klaartje Molthof namens Mijnsheerlijckheid CV, wethouder Ad. Verburg namens de gemeente en directeur Jan Dreschler
van Zorgcentrum Aelsmeer. En dan
zal ook de naamgeving van het ontmoetingscentrum bekend gemaakt
worden. Vervolgens is er onder het
genot van een hapje en een drankje
in de tent op het plein een gezellig
samenzijn. Janna van Zon

Brocante en curiosa weekend
Aalsmeer - Bob en Ankie zijn er
weer helemaal klaar voor: Het jaarlijkse brocante en curiosa weekend
in hun ruimte aan de Aalsmeerderweg 30. Er zijn het afgelopen jaar

weer allerlei leuke spulletjes ingekocht, waaronder glazen, schalen, lepels en kleden. De nostalgische voorwerpen van toen zijn overzichtelijk
uitgestald en de mogelijkheid wordt
gegeven om alles van dichtbij te bekijken. Iedereen is van harte welkom op vrijdag 29 van 11.00 tot 17.00
uur, zaterdag 30 november van 11.00
tot 16.00 uur en zondag 1 december
tussen 12.00 en 16.00 uur. Goed om
te weten: Nummer 30 bevindt zich
aan het begin van de Aalsmeerderweg, het gedeelte waar de parallelweg loopt aan de kant van de Molenvliet. Meer weten? Bel 0297-325904
of mail naar ankiebob@gmail.com.

Grote gift du Pau voor KiKa
Aalsmeer - Autobedrijf P du Pau in
Kudelstaart is al 85-jaar een familiebedrijf en dit jubileum is in oktober gevierd. Dat klanten het autobedrijf zeer waarderen bleek uit de opkomst tijdens de receptie, maar ook
uit de vele donaties die geschonken zijn voor stichting KiKa (kinde-

ren kankervrij). Vol trots is het totale geldbedrag aan vrijwilligster Loes
Vuil bekend gemaakt en ook zij was
onder de indruk. Autobedrijf P du
Pau bedankt haar klanten en zakenrelaties voor hun gulle bijdragen. Zie voor meer informatie over
de stichting: www.kika.nl.

Jonatham Karpathios over
‘Echt Eten’ in ‘t Boekhuis
Aalsmeer - Kookboek van het jaar
Begin deze maand werd bekend gemaakt welke boeken de prestigieuze titel ‘Kookboek van het jaar’ hebben gekregen. De publieksprijs ging
naar ‘Echt Eten’ van Jonathan Karpathios. Jonathan is bekend van
restaurant Vork & Mes in Hoofddorp
en heeft een geheel eigen visie op
koken en eten. Hij werkt vrijwel uitsluitend met natuurlijke producten,
die hij grotendeels zelf kweekt in
zijn kassen aan de Oosteinderweg.
Zijn schitterende boek biedt recepten voor zowel beginnende als gevorderde koks. Het leukste van alles
is dat Jonathan naar het Boekhuis in

de Zijdstraat komt! Aanstaande zaterdag 30 november om 15.00 uur
vertelt hij over ‘Echt Eten’, over zijn
visie op koken én is er een heerlijke
proeverij. Toegang is gratis. Iedereen is welkom.
Nieuwe foto’s van Monic
Elk kwartaal maakt Monic Persoon
voor het Boekhuis vijf fotoportretten
van lezende Aalsmeerders met hun
favoriete boek. De nieuwe foto’s zijn
onlangs opgehangen. De geportretteerden zijn: Nico Borgman, Bob
van den Heuvel, Alma de Jong, Silvia
Koolbergen met zoon en eigenaren
Constantijn en Ingrid Hoffscholte.

Na 30 jaar bij Dutch Flower Group

Henk Salome treedt terug
Aalsmeer - Na een loopbaan van
30 jaar binnen Van Duyn Groep en
later Dutch Flower Group (DFG)
zal Henk Salome per eind maart
2014 afscheid gaan nemen. Salome (59) is momenteel als Divisiedirecteur Retail binnen DFG verantwoordelijk voor de 8 bedrijven
in Nederland en Engeland die zich
richten op de grootschalige retail,
met name supermarkten en bouwmarkten. De opvolging zal begin
volgend jaar bekend worden gemaakt. DFG zal haar organisatie
tegelijkertijd aanpassen, waarbij
de bestaande Raad van Bestuur
(Marco van Zijverden, CEO en
Harry Brockhoff, CFO), samen met

een Executive Committee de onderneming zal aansturen. Dit Committee zal bestaan uit Marco Vermeulen (Director Wholesale), Marcel Zandvliet (Director Marketing)
en de te benoemen Director Retail.
Salome heeft aangegeven na zijn
vertrek in maart zich te richten
op gezin en familie, advies- werkzaamheden, alsmede zijn vrijwilligerswerkzaamheden te gaan uitbouwen.
De Raad van Bestuur is Henk Salome zeer erkentelijk voor zijn belangrijke bijdrage aan de groei van
de Dutch Flower Group bedrijven
en het versterken van het sierteeltcluster in Nederland.

Auto bekrast Hulp bij aanval
Aalsmeer - In de nacht van zaterdag 23 november hebben onbekenden een in de Zwanenbloemweg
geparkeerde auto bekrast.
Vermoedelijk zijn met een steen
strepen op de motorkap aangebracht. De schade is aanzienlijk.

Aalsmeer - Op vrijdag 22 november om één uur in de middag hebben agenten assistentie verleend
aan medewerkers van de ambulancedienst in de Azaleastraat. Een 48
jarige man bleek een epileptische
aanval te hebben gehad. De man
kon ter plaatse behandeld worden.
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Poging straatroof Margrietlaan
Uithoorn - Op maandag 25 november rond kwart voor zeven in de
avond is een 21 jarige inwoonster,
die met haar kind in de Margrietlaan liep, bedreigd door twee Poolse mannen. De vrouw werd aangesproken door twee mannen in een
blauwe Poolse auto. Ze deden of
ze iets wilde vragen. Toen de vrouw
dichterbij kwam, pakte de bestuurder een groot mes en vroeg om de
tas van de Uithoornse. De vrouw is
hierop snel met haar kind weggerend. De auto is haar nog even gevolgd, maar is uiteindelijk toch weg-

gereden. Thuis heeft de vrouw direct alarm geslagen. De politie was
snel ter plaatse, het burgernet is ingeschakeld, evenals gezocht is naar
de auto met de mannen door de politieheli. De mannen zijn niet aangetroffen. De bestuurder was een
blanke man met een zwart baardje.
Hij droeg een wit petje. Van de andere man weet de vrouw alleen dat
hij een oranje vest droeg. Mogelijk
zijn er getuigen. Zij worden verzocht
contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem 08007000.

Kersttheaterprogramma
Herman Boon in LEG

De Vuurlijn is weer open
voor alle verkeer!
Voor- en tegenstanders lijnrecht tegenover elkaar
Uithoorn/De Kwakel - De Vuurlijn is weer opengesteld voor het
verkeer. Een deel van de inwoners
is blij, anderen klimmen in de gordijnen.
Omdat de Boterdijk de laatste weken wegens onderhoudswerkzaamheden gesloten was voor alle verkeer, ook voor fietsers en brommers, konden die gebruikmaken
van de Vuurlijn. Om de veiligheid
van dit langzame verkeer te waarborgen had de gemeente deze weg
toen tijdelijk afgesloten voor gemotoriseerd (snel)verkeer. Dit tot groot
genoegen van de bewoners aan ’De
Stelling’ die het ’gerace’ van het gemotoriseerde verkeer over de Vuurlijn achter hun woning langs bepaald niet zien zitten. Niet dat zij
a priori tegen zijn, maar wel dat er
snelheidsremmende maatregelen
moeten komen. Vaak rijden er te
veel auto’s en dikwijls wordt er ook
nog te hard gereden. In elk geval
harder dan 30 km/uur, zo wordt gezegd. Metingen hebben uitgewezen
dat dit vaak ook zo is. Daarbij komt
de veiligheid van het langzame verkeer (fietsers) in het geding. De bewoners hebben daar wel een punt.
Zij beroepen zich op het Uithoorns
Verkeer en Vervoerplan (UVVP)
waarin staat aangegeven dat de
combinatie van auto- en fietsverkeer op de smalle Vuurlijn als ongewenst en gevaarlijk wordt ervaren.
De Vuurlijn is overeenkomstig het
bestemmingsplan als een 30 km zone ingesteld, maar de weg is niet als
zodanig ingericht. Dat zou best kunnen door bijvoorbeeld snelheidbeperkende maatregelen te treffen als
chicanes, bloembakken o.i.d. Maar
de gemeente zegt over onvoldoende financiële middelen te beschikken om de weg als een 30 km tracé te kunnen inrichten. Bovendien
is men de mening toegedaan dat
er niet zoveel (bestemmings)verkeer overheen gaat en al helemaal
geen ‘sluipverkeer’ zodra de omgelegde N201 geheel in gebruik is genomen. De politie handhaaft er niet
omdat het hier een 30 km zone betreft. De vraag dringt zich in al deze
gevallen op hoeveel (ernstige) verkeersongelukken er de laatste jaren
dan wel geweest zijn op de Vuurlijn
waarbij een auto betrokken was?...
Daar is maar weinig over bekend. Je
kunt met het inrichten van de Vuurlijn overigens niet zoveel kanten op
omdat die onderdeel uitmaakt van
de Stelling van Amsterdam en op-

genomen is in de Werelderfgoedlijst
van de Unesco.
Toegegeven, de Vuurlijn is in zijn
aard en uitvoering niet erg geschikt
en vooral te smal en te bochtig om
als ‘doorgaande weg’ te dienen.
Daar zijn de N196 en de Noorddammerweg beter voor ingericht en die
behoor je als automobilist dan ook
zoveel mogelijk te nemen. Niettemin wordt de Vuurlijn door inwoners
van De Kwakel en Uithoorn gebruikt
als ‘de kortste weg’ naar en van de
sportvelden op de grens met en in
De Kwakel, om woningen die echt
aan de Vuurlijn liggen (adres) te bereiken en een enkel bedrijf dat gevestigd is in het aangrenzende industriegebiedje. In dat licht gezien
kan dat nooit veel gemotoriseerd
verkeer zijn. Toch zeggen bewoners van de Stelling die vanuit hun
huis in Park Krayenhoff achter op de
Vuurlijn uitkijken, last te hebben van
het veelvuldig voorbij rijdende gemotoriseerde verkeer. Daar staan
weer meningen tegenover van andere inwoners die niet aan de Vuurlijn wonen en die van de gemeente. Daardoor dreigt het onderwerp
zo langzamerhand te verzanden in
een eindeloze discussie, precies zoals die over de Prinses Irenebrug
en het aan elkaar bouwen van het
dorpscentrum. Voor- en tegenstanders staan in bedoelde gevallen lijnrecht tegenover elkaar. Een middenweg waar eenieder vrede mee
kan hebben is momenteel nog niet
in zicht. Intussen heeft ook de politiek zich recentelijk met de Vuurlijn bezig gehouden, maar het verder nog niet als een discussiepunt
op de agenda geplaatst. Tijdens de
raadsvergadering van 26 september jl. werd wethouder Maarten Levenbach (PvdA, Verkeer en Vervoer)
aan de tand gevoeld over de inrichting en de 30 km zone, c.q. 30 km
regime van de Vuurlijn. Daar kon hij
toen geen bevredigende antwoorden op geven. En zo ging het onderwerp weer even de ijskast in, maar
de Vuurlijn is (buiten het gemeentehuis) nog altijd onderwerp van discussie. Niettemin zou er wel (enige)
actie kunnen worden ondernomen
door de gemeente. Om te beginnen
door gedurende een bepaalde periode op de Vuurlijn ter hoogte van
de woningen aan de Stelling metingen uit te voeren hoeveel gemotoriseerd verkeer daar dan wel langs
gaat. Dan heb je die gegevens alvast in handen. Verder zou de gemeente toch snelheidsbeperken-

Volle kerk voor jarige Trumpets
Rijsenhout - Voor een heel goed
gevulde zaal heeft koor ‘Trumpets of
the Lord’ afgelopen zaterdag 23 november haar jubileum gevierd met
een gevarieerd concert. ‘Het beste
van’ de afgelopen 45 jaar werd onder bezielende leiding van Rob van
Dijk ten gehore gebracht door de
heren en dames. In 1969 is het koor

door een groep enthousiaste zangliefhebbers opgericht onder leiding van de nog huidige dirigent. En
nog steeds wordt met veel enthousiasme en passie gezongen. Een bijzonder concert van een bijzonder
koor met een bijzondere dirigent!
Foto: www.kicksfotos.nl.

de maatregelen kunnen overwegen.
Eenvoudige voorzieningen als chicanes hoeven echt niet veel te kosten. Hoe dan ook, de Vuurlijn is en
blijft een openbare weg die opengesteld is voor alle verkeer waar iedereen vrijelijk – binnen de heersende
regelgeving - mag rijden.
Eigen keuze
Eind vorig jaar heeft het werkteam
VSP De Kwakel samen met de gemeente zich hard gemaakt voor
maatregelen zoals die in het VSP
(Verkeersstructuurplan De Kwakel) zijn opgenomen. Dit houdt in
dat zowel de Boterdijk, die t.z.t. als
fietsstraat wordt ingericht met ‘de
auto te gast’, alsook de Vuurlijn gewoon open blijven voor alle verkeer.
Dit mede om het verkeer te spreiden en het (weinige) sluipverkeer
op de Boterdijk te weren. Omdat
het verkeersaanbod op de Vuurlijn
zeer beperkt is, zijn voor de Vuurlijn-Oost (het deel tussen de Noorddammerweg en de Watsonweg)
geen aanvullende maatregelen zoals een fietsstraat opgenomen. Het
inrichten van de Vuurlijn als fietsstraat heeft voor de gemeente geen
prioriteit. Er komt ook geen definitieve ‘knip’ net zo min als dat op de
Boterdijk het geval is. Een en ander wordt door een verkeerskundige ambtenaar bij de gemeente nog
eens nadrukkelijk bevestigd.
Leden van het werkteam zijn van
mening dat het de bewoners van de
Vuurlijn eerder gaat om hun privacy en eigenbelang dan om het verkeer op de Vuurlijn. Zij proberen in
die zin onder het mom van ‘sluipverkeer’ de Vuurlijn afgesloten te krijgen voor gemotoriseerd verkeer.
“Dat is niet terecht. Ook al omdat
de Vuurlijn er al veel eerder was dan
de nieuwe bewoners die er aan de
rand van Park Krayenhoff met een
nieuw huis zijn komen wonen. Zij
hebben zelf voor deze locatie gekozen. De Vuurlijn moet gewoon
open blijven voor bewoners aan de
Vuurlijn en sporters om de sportaccommodaties zowel vanuit De Kwakel als Uithoorn te bereiken. Daarom is ervoor gekozen om beide wegen open te houden voor al het verkeer. Uitgangspunt van het VSP is
wel altijd de veiligheid geweest. En
wegen knippen houdt ook in dat het
drukker wordt op andere wegen en
gebruikers onnodig moeten omrijden.” Aldus Olaf Stomphorst van het
werkteam VSP De Kwakel.

Vier inbraken
in woningen
Uithoorn - In de middag van zaterdag 23 november is ingebroken in
een viertal woningen in de Willem
Clooslaan, Wederick en twee maal
in Wikker. Via de achterzijde van de
huizen hebben de dieven zich toegang verschaft. Alle woningen zijn
doorzocht, er zijn diverse spullen ontvreemd. Opvallend bij alle vier de inbraken is dat tegen de voordeur zware voorwerpen, onder andere stoelen,
door de inbrekers zijn geplaatst. Door
diverse bewoners uit de buurt is een
opvallende zwarte stationcar gezien.
Mogelijk dat de auto met hierin twee
mannen en een vrouw met de inbraken te maken hebben. De politie doet
verder onderzoek. Overigens is en
blijft de politie actief met het zogenaamde donkere dagen offensief wat
extra controles in buurten en wijken
inhoudt, zowel opvallend door agenten op straat en op motoren als onopvallend in burgervoertuigen.

Aalsmeerderbrug - Het grootste
geheim van Kerst is gek genoeg een
geheim dat iedereen mag weten! En
cabaretier Herman Boon gaat in december in zijn gloednieuwe theaterprogramma ‘Schitterend’, tijdens
vier optredens door het hele land,
dat geheim onthullen. Eén daarvan
is in de Levend Evangelie Gemeente
in Aalsmeerderbrug en wel op vrijdag 13 december. Het concert begint om 20.00 uur.
Herman Boon is een evangelist, cabaretier, spreker en liedjesschrijver
voor jong en oud. Naast zijn programma’s en cds voor volwassenen heeft hij tientallen kinderliedjes op zijn naam staan die door het
hele land gezongen worden. De afgelopen jaren trekt Herman rond
kerst het land door met een afwisselend programma (bedoeld voor
een publiek vanaf 12 jaar) vol verhalen, grappen, liedjes en typetjes.
Dit jaar heeft dat programma als titel ‘Schitterend’. “Kerst is het mooiste moment van het jaar”, zegt Herman. “Het is de geboorte van de
Redder van de wereld. Deze wereld

is een zooitje, maar er is een oplossing voor. En die oplossing is schitterend. Het is de mooiste gebeurtenis die de mensheid is overkomen!”
Tijdens de avonden vertelt Herman
Boon op zijn geheel eigen manier
het kerstverhaal. Met de verschillende typetjes, de vele grappen en
liedjes voor jong en oud worden opvallende verhalen verteld. Zoals het
verhaal van een meisje dat een wijze man opzoekt met de vraag waarom mensen zo lelijk doen. Maar de
wijze man heeft een bijzonder medicijn; een medicijn dat iedereen aardig maakt. Uiteindelijk komt Herman Boon uit bij hét verhaal. “Ieder
mens heeft het recht om in ieder geval één keer het echte kerstverhaal
te horen” zegt Herman. “Veel mensen hebben vooroordelen en gedachten over kerst die niet kloppen,
dus het is leuk om te horen hoe het
nu eigenlijk echt met kerst zit.” Beleef het kerstverhaal als nooit tevoren met ‘Schitterend’! Kaarten kosten 15 euro per stuk en zijn verkrijgbaar via www.events4christ.nl of
0297-237171.

Pas op voor oplichting!
Uithoorn - De politie wil nogmaals
inwoners er op wijzen de huisdeur
niet te openen voor onbekenden,
die aanbellen met smoesjes als een
briefje willen afgeven voor de buren,
de meter te willen opnemen, etc.
Vraag wat dit laatste betreft om een
geldige legitimatie en wie een en

ander niet vertrouwd kan het beste eerst buren benaderen en de politie alarmeren. Om ongewenst publiek buiten te houden raadt de politie aan zgn. kierstandaards op deuren te maken. Hierdoor kan ongewenst bezoek niet zomaar de woning betreden.

Lezing in de Heimanshof

Bijzondere flora en fauna
in de Haarlemmermeer
Regio - Veel mensen denken dat er
in de Haarlemmermeerpolder vooral
aardappelen, populieren en onkruid
groeien. Om dat idee te ontkrachten, schrijft Franke van der Laan, beheerder van heemtuin De Heimanshof, al zeven jaar lang elke week de
column ‘Ontdek de flora en fauna
van de Haarlemmermeer’. Dat heeft
zeker 350 bijzondere verhalen opgeleverd: je beseft ineens dat elke stap
buiten een spannende ontdekkingstocht kan zijn langs een Lepelaarkolonie in Hoofddorp, een broedende
IJsvogel in De Heimanshof of bloeiende Bijenorchissen in een kantorenpark. Wil je er meer van weten?
Kom dan naar de lezing van Franke
van der Laan, waar hij vele bijzonderheden en verheugende en droe-

vig stemmende ontwikkelingen van
de afgelopen zeven jaar behandelt.
Franke is de drijvende kracht achter de vele vergroenende processen
die zich binnen de polder voltrekken. Laat je verrassen en kom zondag 1 december naar De Heimanshof! De lezing begint om 14.30 uur,
duurt ongeveer een uur, en wordt
gegeven in bezoekerscentrum De
Kijkdoos in de Wieger Bruinlaan 1 in
Hoofddorp.
Voor en na de lezing is er gelegenheid om gezellig na te praten of om
een kijkje in de tuin te nemen. De
toegang is gratis. De tuin is open
van 14.00 tot 17.00 uur. De tuin is
voor rolstoelen toegankelijk. Voor
meer informatie: www.deheimanshof.nl

Lezing Nieuwe Tijds Kinderen

Spiritueel café in Bacchus
Aalsmeer - Onder voorwaarde dat
Sint en Piet de vrijwilligers van Bacchus niet hebben meegenomen
naar Spanje, vindt op vrijdaga 6 december het eerste Spirituele Café van Amstelland plaats. Initiatiefnemers Iris, Ton en Martin weten al
langer dat er onder de mensen een
steeds groeiende behoefte bestaat
om meer aan de weet te komen over
zogenaamde moderne spiritualiteit.
Er is behoefte aan informatie over
spiritualiteit, die niet binnen de reguliere religieuze stromingen gevonden kan worden. Dit weten
wordt vanaf 6 december omgezet in een Spiritueel Café, waar cultureel café Bacchus haar deuren
opent. “Wij zijn blij met de ruimte die Bacchus ons biedt! De eerste

avond zal gaan over Nieuwe TijdKinderen, de dragers van een andere toekomst. De avond zal voor velen nieuwe inzichten opleveren over
onderwerpen, die ook henzelf aangaan, zoals persoonlijke ontwikkeling en de groei van bewustzijn. Tijdens de avonden van het Spiritueel
Café gaan we zoveel mogelijk richtingen onderzoeken, zodat op gegeven moment duidelijk wordt wat ieders unieke pad is”, aldus de initiatiefnemers in een uitleg.
Maak tijd en kom op 6 december
naar cultureel café Bacchus in de
Gerberastraat en maak kennis met
de Nieuwe Tijds Kinderen, een interactieve lezing van en door Martin Spaargaren.

1.032,15 na streekderby
De Kwakel - Rondom de wedstrijd
KDO-RKAV werd er een blinde
poule georganiseerd waarbij iedereen voor één euro een lot kon kopen. Tachtig procent van dit bedrag
werd gereserveerd voor het Ronald
McDonald Kinderfonds. De overige

twintig procent ging naar de gelukkige winnaar die met unieke rusten eindstand de uitslag goed had.
Uiteindelijk is maar liefst 1.032,15
euro opgehaald is ten behoeve van
het Ronald McDonald Kinderfonds,
een fantastisch bedrag.

Geld gepind na
zakkenrollerij
Uithoorn - Rond half een in
de middag op maandag 25
november is een inwoner het
slachtoffer geworden van zakkenrollerij in winkelcentrum
Amstelplein. De dader is waarschijnlijk een man van dertig
tot veertig jaar oud met een
licht getinte huid en donker
haar. Hij sprak gebrekkig Nederlands. Bijna direct na de
zakkenrollerij is met de pas
van de gedupeerde geld opgenomen bij de automaat in de
Laan van Meerwijk. Het burgernet is direct geactiveerd,
maar heeft vooralsnog geen
resultaat opgeleverd. Er wordt
verder onderzoek gedaan.

Snorfiets
gestolen
Uithoorn - Op zondag 24 november is tussen half één en
half drie in de nacht een snorfiets gestolen nabij de Churchillflat. Het betreft een Piaggio C25 met kenteken D114-ZG.

Reanimatie
niet gelukt
De Kwakel - Op vrijdag 22
november rond half twee in de
middag is een 73 jarige man
uit De Kwakel onwel geworden op de Vuurlijn. Passanten zagen de man op de grond
liggen en hebben direct alarm
geslagen. De politie, het reanimatie-team en de brandweer
waren snel ter plaatse. Helaas
is de reanimatie niet gelukt.
De 73 jarige is ondanks snelle hulp toch overleden.

Extra controles
op vuurwerk!
Uithoorn - Er wordt al weer
flink met vuurwerk gegooid
in diverse wijken. Op vrijdag
22 november kreeg de politie meldingen van overlast in
Meerwijk. Ook zijn meldingen
binnen gekomen van afgestoken vuurwerkbommetjes op
de Zijdelweg, nabij het tunneltje. Verder is aangifte gedaan
door enkele scholieren, waar
vuurwerk naar gegooid is. De
politie gaat extra controles
houden op het bezit en afsteken van vuurwerk. Er gaan direct boetes gegeven worden.

Vuurwerkbom
in auto
Uithoorn - Op vrijdag 22 november is in Hoofddorp een
21 jarige Uithoornaar aangehouden wegens het in het bezit hebben van vuurwerk. Tijdens controle door agenten
bleek de man een 400 gram
zware vuurwerkbom in zijn auto te hebben liggen. De Uithoornaar is aangehouden en
moet zich voor de rechter verantwoorden. Het verdere onderzoek wordt gedaan door de
politie Kennemerland.

Geldbedrag weg
na diefstal tas
Uithoorn - Op maandag 25
november tussen twaalf en
één uur in de middag zijn twee
vrouwen beroofd van hun tas.
De vrouwen had gewinkeld en
waren terug gelopen naar hun
auto. Eenmaal ingestapt werden de vrouwen aangesproken door een Engels sprekende man. Hij vroeg allerlei dingen, ter afleiding, want in de
tussentijd heeft hij de tas van
een van de dames van de achterbank gegrist. Direct daarna
is een geldautomaat bezocht.
Van de rekening van de vrouw
is een behoorlijk groot geldbedrag gepind. De man is tussen
de 36 en 45 jaar oud, heeft een
normaal postuur en heeft kort,
zwart haar. De politie doet verder onderzoek.
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kinder- en jeugdkrant
KICI in actie voor school in Kenia

Jeugdscheidsrechters bij JAU
Aalsmeer - Jeugdvoetbalvereniging Jong Aalsmeer United (JAU)
heeft afgelopen week een cursus
gegeven voor het certificaat pupillen scheidsrechter. Deze keer namen 20 jongens en 3 meisjes in de
leeftijd van 14 en 15 jaar deel. De

2.000 Paar kinderschoenen!

meesten voetballen al vanaf het
moment dat zij zelf in de F-pupillen speelden. De cursus is een geweldige mooie gelegenheid om je in
te zetten voor de vereniging. Je hebt
een verantwoordelijke taak en het
omgaan met de jongste jeugd is altijd een groot feest. Zaterdag 23 november hebben, omdat er slechts 1
wedstrijd was, opnieuw 2 deelnemers een praktijk examen gedaan
op het terrein van VVAalsmeer, waar
de F-pupillen hun wedstrijden spelen. Elke cursist mocht een helft als
officiële scheidsrechter optreden en
de andere helft was het de bedoeling om de ander te beoordelen. Zo
elkaar te helpen en van elkaar te leren, is geweldige ervaring. En reken maar dat het spannend is, als
je voor de eerste keer een wedstrijd
moet leiden (/lijden). Gelukkig ging
het Bjorn Driessen en Stan Turkenburg goed af en hebben ze allebei
hun certificaat uitgereikt gekregen.

Aalsmeer - Kinderen zetten hun
schoen weer voor Sinterklaas. Wat
een luxe dat kinderen zo verwend
worden met iets lekkers of leuks
van Sint en Piet. Niet alle kinderen
hebben zo veel geluk. Neem nou
die kinderschoen zelf. Ondanks de
prijs van nieuwe schoenen lopen in
Nederland gelukkig nooit kinderen
zonder schoenen. In sommige landen is dat heel anders. Gelukkig
doneren Nederlandse kinderen elk
jaar bijna 2 miljoen paar schoenen

aan het goede doel, ongeveer 2.000
hiervan komen uit Aalsmeer. Krijgt
jouw kind een pyjama, een mooie
sjaal of de bekende sokken van de
Sint? Neem dan samen ook even de
tijd om een oude pyjama, sjaal of te
kleine sokken aan het goede doel te
doneren. Maak er een foto van en
plaats deze op facebook.com/StichtingKICI. Dan doneert KICI een euro aan de Matopeni school in Kenia.
Kinderen kunnen met hun oude kleding iets betekenen voor een ander.

12-Jarige floretschermer Daniël
Giacon behaalt EK-limiet
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag,
twee dagen voor zijn 13e verjaardag, verscheen floretschermer Daniël Giacon voor het eerst op de loper van een toernooi uit het Europees Cadetten Circuit (ECC). Deze toernooien trekken veel Europese topschermers met geboortejaren
1997 en later, omdat het in de meeste Europese landen als kwalificatietoernooi voor het EK Cadetten geldt.
Daniël schermt zelf nog in de lagere
leeftijdscategorie Pupillen, maar wil
dit jaar gebruiken om ervaring op te
doen bij de Cadetten.
Daarvoor reisde hij eerder dit seizoen al af naar Moers en München.
Ditmaal was de bestemming Halle,
in voormalig Oost Duitsland. Daniël
schermde een goede eerste poule,
met vier winstpartijen en twee ver-

liespartijen en plaatste zich daarmee voor de tweede poule. Ook
daar wist hij als Pupil goed stand
te houden. Hij won twee partijen en
verloor er drie (waarvan twee partijen met 5-4). De resultaten van de
twee poules samen leverden hem
een nette 78e plaats op het tableau
van 198 schermers. In de eerste eliminatie trof Daniël de huidige Nederlands kampioen Cadetten. Het
werd een spannende partij die door
Daniël nipt met 15-14 werd gewonnen. Hiermee had hij een plaats bij
de laatste 64 schermers van het
toernooi bemachtigd. In de tweede
eliminatie voor een plek bij de beste 32 moest Daniël het opnemen tegen een Hongaarse schermer uit
1997. Deze was een maatje te groot
en Daniël verloor de partij met 15-7.
Dit leverde hem een 56e plaats op
het toernooi en veel punten voor de
Nederlandse ranglijst. Omdat schermen op dit niveau veel geld kost en
Daniël volgend jaar wel graag naar
het EK en misschien zelfs WK wil, is
Daniël in samenwerking met Sportservice Amstelveen gestart met de
uitrol van de FanCard. Voor 2,50 euro per maand kan iedereen Daniel steunen in zijn sportieve ambities en krijgt de fan een echte Daniel Giacon FanCard. Daarmee spaart
de fan zelf ook nog voor korting bij
aangesloten partners.

Hartelijk welkom Sinterklaas!
Kudelstaart - De aankomst van
Sinterklaas en zijn Pieten twee weken geleden in het Centrum was
groots met heel veel jeugdige inwoners die een heel gezellig feest hebben meegemaakt. Ieder jaar komt
de Sint ook naar alle kinderen in Kudelstaart en hiervoor had hij afgelopen zaterdag 23 november in zijn
agenda gezet. Ook hier wachtte een
hartelijk welkom voor de Goedheiligman en al zijn assistenten. Nadat

de boot afgemeerd was bij de Loswal werd de Sint officieel welkom
geheten door burgemeester Jobke
Vonk. Daarna volgde de tocht naar
het Dorpshuis en onderweg zijn
heel veel pepernoten uitgedeeld en
tekeningen en andere kunstwerken
in ontvangst genomen. Het bezoek
van de Sint werd tot slot gevierd met
een druk bezocht feest voor alle jongens en meisjes in Kudelstaart.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Jaarlijkse schoolhandbaltoernooi

Eerste prijs groep 4 De Brug
jongens en meisjes uit groep 4 (Jada, Job, Olivier, Hamza, Sarah en
Danny) hebben zelfs de eerste prijs
gewonnen. En nog een succesje voor De Brug: Mike, Joyce, Rick,
Stein, Myrthe, Senna en Chiara en
Naomi van groep 6 wisten de derde plaats te bemachtigen tijdens het
schoolhandbaltoernooi.

Op kamp met de Binding
Aalsmeer - In de zomerkampen
van Stichting de Binding is nog
ruimte voor enkele deelnemers in
het kamp dat naar Almen in Overijssel gaat (Almen 1 groep, leeftijd
11 en 12 jaar).
Het kamp vertrekt op zaterdag 5 juli en keert op zaterdag 12 juli weer
terug. Tenminste, als de kampgroep
weer naar huis wil. De ervaring leert
namelijk dat de kampdeelnemers
en de leiding aan het einde van de
week toch wel moeite hebben met
de terugreis. Want thuis mist menig kampdeelnemer het gezellige
eten aan de lange tafels, het zwem-

men in de Berkel, de speurtochten
vol avontuur en de pret die ze hadden toen het toch weer gelukt was
om over te lopen naar een andere
tent. De Binding organiseert de zomerkampen al heel lang. Zo lang al,
dat het mogelijk is om oma te vragen naar haar kampverleden. Maar
moderner is het om even naar de foto’s op de website www.debinding.
nl., te kijken. Dan zie je dat een Bindingkamp een ervaring is die je niet
wil missen. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar, dus wees er snel
bij. Opgeven kan via het aanmeldingsformulier op de website.

Rijsenhout - Dinsdag 26 november zijn de kinderen van groep 1 tot
en met 4 van de Zevensprong in de
avonds naar school gekomen. De
kinderen kwamen in pyjama, want
er was die avond pyjama zingen en
schoen zetten. Wat zagen de kinderen er prachtig uit in hun pyjama’s.
De schoenen van de kinderen stonden al klaar op het podium en natuurlijk werd er volop gezongen met
medewerking van vader Jos, die de
kinderen op zijn gitaar begeleidde.

Ook waren deze avond twee Pieten op school, die de kinderen op
lekkers trakteerden en verschillende acrobatische kunsten lieten zien.
Per groep werd ook nog een speciaal lied op het podium ten gehore
gebracht en sommige kinderen zongen nog solo of in een klein groepje.
Het was hartverwarmend om al die
kindergezichten vol verwachting te
zien zingen. En nu maar afwachten
of er nog wat in de schoenen gestopt gaat worden…

Schoenendozen Graankorrel
voor arme kinderen

Interesse om fan van Daniël te worden? Ga naar www.danielgiacon.nl
voor meer informatie en help hem
met zijn schermcarrière.

Aalsmeer - Zaterdag 16 november was basisschool De Brug met
vier teams uit de groepen 3 tot en
met 6 van de partij bij het jaarlijkse schoolhandbaltoernooi. Wat was
het een gezellige, sportieve ochtend met elkaar! Alle groepen hebben heel goed hun best gedaan en
gingen naar huis met een beker. De

Pyjama-zingen op Zevensprong

Oriëntatie teams Hoeksteen en
Wegwijzer op nieuwe school
Aalsmeer - Op woensdag 20 november verzamelden de teams van
De Hoeksteen en De Wegwijzer zich
in de vergaderruimte van een restaurant aan het strand in Zandvoort. Doel van deze bijeenkomst
was een eerste ‘echte’ kennismaking tussen beide teams als voorbereiding op de nieuwe fusieschool.
Onder leiding van het bovenschools
management van de schoolvereniging De Basis werden allerlei activiteiten uitgevoerd. Een tweede doel
was een eerste oriëntatie te houden
op de nieuwe school. Uitgangspunt
daarbij was: Hoe ziet het onderwijs

er in de toekomst uit? En wat hebben kinderen nodig van leerkrachten? Het strand werd volop gebruikt
om inspiratie op te doen. Zo werd er
vergaderd tijdens een strandwandeling. Ook werd de school van de toekomst gebouwd met zand en materialen die op het strand te vinden
waren. Aan het einde van de bijeenkomst waren dromen, beelden
en verwachtingen uitgewerkt op
papier. Binnenkort worden ook ouders betrokken bij de fusieplannen.
Op de website van de scholen is het
eerste fusiebulletin te lezen op de
pagina van de nieuwsbrieven.

Aalsmeer - De kinderen van de
basisschool de Graankorrel hebben hun best gedaan om prachtige
schoenendozen te maken voor arme
kinderen in verschillende landen.
De schoenendozen gaan naar Armenië, Roemenië, Costa Rica, Sierra
Leone, Togo en India. De dozen zijn
mooi versierd door de kinderen en
ze zijn gevuld met allemaal leuke en
bruikbare spullen. Zo zit er speelgoed in de dozen, maar ook zeep,
tandenborstels, tandpasta, spiegeltjes, knutselspullen, zelf geschreven brieven, knuffels en nog veel
meer. Veel kinderen hebben er ook

iets van zichzelf in gedaan, om zo te
delen met kinderen die het minder
goed hebben als zij. De ingeleverde
schoenendozen zijn naar een verzamelpunt gebracht. Daar worden alle dozen gecontroleerd en klaar gemaakt voor transport. In de landen
waar de schoenendozen naar toe
gaan, wordt samengewerkt met locale partner organisaties. Zij bepalen welke kinderen de dozen het
best kunnen gebruiken. De kinderen van de Graankorrel hebben zich
fantastisch ingezet, er zijn 77 mooie
dozen ingeleverd! Daar worden heel
veel kinderen blij mee gemaakt!

Proefje tijdens KidsPraise
Aalsmeer - Afgelopen zondag 24
november was het anders in de Oosterkerk. Er was namelijk tijdens de
KidsPraise een professor op bezoek
die een proefje deed in de kerk. De
kinderen waren hiervan erg onder de
indruk. Met deze proef wilde de professor laten zien dat ieder mens anders is en iedereen anders reageert.
Je kunt een ander beïnvloeden met
jouw gedrag. Door Gods liefde wil
je anderen helpen en ben je anders
dan anderen. Daar ging het verhaal
daarna ook over. Jozef is een dromenverteller, hij heeft de gave gekregen om mensen hun dromen uit
te leggen. Toch vindt niet iedereen

dat ‘gewoon’. De volgende keer legt
Jozef een droom uit van de Farao.
Maar wat de dromen zullen betekenen, is zondag 26 januari 2014 te horen in een nieuwe KidsPraise!
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Eten Drinken Cultuur

7 dagen per week

geopend

www.deoudeveiling.nl

Om de week op
dinsdagavond

Murphy’s
quiznight

weteringstraat 8
aalsmeer
322949

Glenn Palm en Flügel
Boombox Finale Party
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 21 november hebben de
gasten van danscafé de Praam
de Beaujolais Primeur kunnen
proeven met bijpassende hapjes.
De avond viel gelijk met het wandelgangendiner, wat een daverend succes is geworden! In samenwerking met de andere horecagelegenheden was het een
geslaagde avond. Zanger Koen
Raadt heeft het afgelopen vrijdagmiddag repertoire voor zijn
rekening genomen. Onder andere heeft een hele groep dames die
kerstkransen aan het maken waren, deze middag heerlijk kunnen
genieten van zijn zangtalent. De
avond werd met flugel overgoten
tijdens de Mega Flugelparty met
DJ Henkie. Roy Spaargaren was
zaterdagmiddag 23 november
de Estafette DJ en DJ Jochem
van Leeuwen heeft ‘s avonds de
dansvloer vol gekregen tijdens
de heel gezellige Praam’s Partynight. Net als Sinterklaas heeft de
Praam ook een druk programma
in aantocht! Vanavond, donderdag 28 november, een heerlijk relaxte avond voor dames tijdens
de Ultimate Ladies Night, die om
19.30 uur van start gaat. De ultieme shopavond, die de feestdagen compleet gaat maken! De
avond staat in het teken van modeshows, dames-, heren- en kinderkleding, accessoires, sieraden, cosmetica, persoonlijk advies en demo’s, cadeauartikelen,
feather hair extensions, heerlijke
hapjes en lekkernijen. Voor degenen die zich hebben aangemeld: Tot vanavond. Vanaf twaalf

uur is de Praam weer toegangbaar voor nieuwe gasten. Zanger
Glenn Palm keert vrijdagmiddag
29 november van 17.30 tot 20.30
uur nog een keer terug met Live
in de Praam om het weekend in
te zingen. De Boombox Finale
Party is vanaf 22.00 uur aan de
beurt. Deze avond zal de Boombox van Flügel cadeau worden gegeven aan het winnende
lot! Bij afname van diverse soorten shotjes zijn hiervoor de hele
maand november lootjes uitgedeeld. Aanstaande vrijdagavond
worden voor de laatste maal lootjes uitgegeven, waarmee dus dit
geweldige apparaat te winnen is.
DJ Martijn staat deze avond in
de startblokken klaar om er een
groot feest van te maken. Zaterdag 30 november zijn Koen van
der Zwaard en Thomas Hoogervorst de Estafette DJ’s voor de
middag van 16.30 tot 19.30 uur!
Amsterdamse muziek staat deze
middag centraal in danscafé de
Praam. Het weekend wordt zaterdagavond afgesloten met de
Praam’s Partynight met DJ Daniel. Vanaf 22.00 uur gaat hij er
tot in de kleine uurtjes een gezellige avond van maken!
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3-gangen
keuze
Herfstmenu

26,50

1e en 2e kerstdag geopend
meer info zie www.centennial.nl

Restaurant Centennial
Oosteinderweg 243, Aalsmeer, tel. 0297-388100 of 0297 - 388144
info@centennial.nl | www.centennial.nl

HELE JAAR
GEOPEND
van maandag t/m vrijdag
van 11.00-24.00 uur
en zaterdag & zondag
van 12.00-24.00 uur
Uiterweg 27a
1431 AA Aalsmeer
Tel. 0297-324606

Uit in Aalsmeer
Ontmoeting bij Bob & Gon

‘Van wie ben je
er één?’ in 2014

Show Willeke Alberti in
Crown Theater Aalsmeer

Aalsmeer - Hans Kok uit Aalsmeer
staat bij een beeld van Miep Maarse in het Oude Raadhuis. Hij toont
twee familiefoto’s die hij in bruikleen
geeft aan KCA voor de tentoonstelling ‘Van wie ben je er één?’ in 2014.
Na het succes van de tentoonstelling ‘Trouwen’ heeft tentoonstellingscurator Annefie van Itterzon
van KCA een vervolg bedacht. Deze tenoonstelling zal gaan over familiebanden in Aalsmeer. Aalsmeerse kunstenaars worden uitgenodigd
een werk te maken over hun familie. Heeft u oude familefoto’s waarvan u denkt dat ze passen in deze
tentoonstelling? Dan kunt u uw foto’s met naam en adres in bruikleen
geven aan Stichting KCA. Voor informatie: kcainfo@kpnplanet.nl

Aalsmeer - December begint in
het Crown Theater helemaal geweldig! Want op de eerste zondag van
deze feestmaand treedt Willeke Alberti op in de grote zaal. Aanvankelijk was het de bedoeling een kleinschalige en intieme voorstelling in
The Club te houden in de zondagmiddag serie ‘Exclusief bij Bob &
Gon’, maar de belangstelling voor
deze veelzijdige zangeres blijkt zo
groot dat naar de grote zaal is uitgeweken. Om de toch al feestelijke middag nog een extra feesttintje te geven, heeft het team van ‘Exclusief bij Bob & Gon’ het volgende
aan Willeke voorgesteld: “Zou jij het
niet leuk vinden om na afloop van
de voorstelling onder het genot van
een drankje en een hapje nog wat
na te praten bij ons in The Club?”
Haar spontane reactie was hartverwarmend. Zij kwam graag!
Pianist Marc Philippe
En daar blijft het niet bij, want ook
de nog jonge Aalsmeerse pianist
Marc Philippe Verschuren reageer-

de positief op de vraag of hij op de
after party wil komen spelen. Hij is
dol op het Jordaan repertoire. Het
belooft dus een heerlijke middag
te worden voor liefhebbers van het
Amsterdamse levenslied.
Op de foto
Eerst de wervelende show van Willeke en daarna de kans om haar te
spreken bij ‘Exclusief bij Bob & Gon’
en met haar de foto te gaan. Patrick
Spaander van foto de Boer staat
garant voor een mooie foto. Verder kunnen boeken en CD’s aanschaft worden die ter plekke worden gesigneerd. Op vertoon van
het toegangsbewijs en bij besteding van 15 euro krijgt men zelfs vijf
euro korting! Een mooie gelegenheid om eens kennis te komen maken met dit sfeervolle theatertje in
het Crown Theater Aalsmeer aan de
Van Cleeffkade. Om 15.00 uur staan
aanstaande zondag 1 december de
deuren open en worden de bezoekers hartelijk ontvangen door de
gastvrouwen.
Janna van Zon

Pianogala in Bacchus: Verrassend!

Feestelijke opening door burgemeester

Nieuwe expositie Sous-Terre
Aalsmeer - Afgelopen zondagmiddag 24 november heeft burgemeester Jobke Vonk-Vedder de nieuwe
expositie in galerie Sous-Terre aan
de Kudelstaartseweg geopend. In
de voormalige pompkelder van de
watertoren viert Marianne Houtkamp dat zij al 25 jaar met veel passie en vakmanschap als professioneel beeldhouwer werkt. In SousTerre toont zij zowel wat ouder als
recent werk. Mensen staan centraal
bij het werk van Marianne Houtkamp. De expositie is aangevuld
met schilderijen en tekeningen van
man Hans Houtkamp. De expositie
loopt tot en met 5 januari en is iede-
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Proef de sfeer van Aalsmeer

Dit weekend in danscafé de Praam
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CCC inc. 15.00u
David Olney Sergio Webb 20.00u
David Olney Sergio Webb 15.00u
Stirrs 22.00u
Sweet & Co 15.30u
Athur Ebeling 22.00u
Kerst keuze menu 17.00u
Blood Sweat Kiers 22.00u
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Zondag 1 dec.
Zaterdag 7 dec.
Zondag 8 dec.
Zaterdag 14 dec.
Zondag 22 dec.
Kerstavond 24 dec.
2de Kerstdag
Zaterdag 28 dec.

Aalsmeer

Ui

Uit in

n
Aals

re zaterdag en zondag tussen 13.00
en 17.00 uur te bezoeken.
Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Aalsmeer - Het jaarlijkse piano-gala vond vrijdag 15 november weer
plaats in Bacchus en ook dit keer
was het culturele café goed gevuld
met talenten en enthousiaste luisteraars. Onder leiding van Lisa Kaaijk
werd muziek gemaakt in allerlei varianten. De piano speelt een centrale rol, maar ook ruime aandacht is
er voor andere instrumenten en natuurlijk krijgen zangers en zange-

ressen de gelegenheid hun kunnen
te tonen aan publiek.
Aanstormend talent maakt niet alleen op televisie, maar ook in
Aalsmeer zijn of haar debuut! Het
publiek was in ieder geval heel enthousiast en terecht. Het pianogala: Een geweldig leuk en altijd weer
verrassend evenement vol muzikaal
talent!
Foto: www.kicksfotos.nl.

Symbool van vrijheid en kunst

Kunstvogel van Priscilla
onder de raadhuisstoep
Aalsmeer - De stoep van het Oude
Raadhuis is recent gerastaureerd.
De hardstenen trap pronkt op een
nieuw basement en kan weer twee
eeuwen mee. Tijdens de herstelwerkzaamheden werden 17e eeuwse bakstenen zichtbaar gemaakt en
stond men oog in oog met het fundament van dit geliefde gebouw.
Even was er hoop op een spectaculaire archeologische vondst,
maar tijdens de graafwerkzaamheden vond men slechts huisnummerbordje 9. Cultureel adviseur Annefie van Itterzon sprak met steenhouwer Boot en besloot dat in de ruimte onder de stoep, voor toekomstige generaties, een klein kunstwerk
kon worden ingebouwd. Een keramische vogel met begeleidende
brief van de zesjarige Priscilla uit
Aalsmeer kreeg op deze historische

plaats een blijvend onderkomen.
Over tweehonderd jaar is de stoep
wederom toe aan herstel en dan zal
dit beeldje een bijzondere herinnering zijn aan de creativieve uitingen
van leerlingen van de bovengelegen kinderkunstzolder. De onzichtbare kunstvogel zal pas in 2213 het
daglicht zien. KCA nodigt u uit om
de fraai herstelde stoep te betreden
en even stil te staan bij de het mysterie van de vogel onder de stoep,
symbool van vrijheid en kunst! In het
Oude Raadhuis zelf zijn tot en met
8 december beelden en schilderijen
te zien van Karin Beek, Miep Maarse, Willy Belinfante, Laetitia de Haas,
Barbara de Clercq en Hendrik-Jan
Visser. Een kijkje nemen kan iedere donderdag tot en met zondag
tussen 14.00 en 17.00 uur. Adres:
Dorpsstraat 9.

Kraampjes, activiteiten voor kids

Kerstfair in Vluchtheuvel
Rijsenhout - Op zondag 8 december organiseert Fireball en de stichting Vluchtheuvel voor de eerste
maal een Kerstfair in Rijsenhout.
Op de braderie komen tal van leuke
kramen te staan met kerst- en cadeau artikelen.
Ook worden allerlei activiteiten georganiseerd voor kinderen, zoals
een workshop Cup Cake versieren
en kerst stukjes maken. Ook kunnen kinderen met de Kerstman op
de foto. Er zal live muziek zijn en
uiteraard wordt de braderie sfeervol

aangekleed. Op de braderie staan
vooral kleine ondernemers uit de
regio met onder andere kleding, accessoires, beauty en lifestyleproducten. En natuurlijk ontbreekt de
oliebollenkraam niet. De bar van de
vluchtheuvel is ook open en buiten
een frisdrankje of een biertje wordt
deze dag ook koffie met appelgebak
geserveerd.
Kom ook gezellig naar de Kerstfair
van 11.00 tot 17.00 uur, de toegang
is gratis. Adres is Aalsmeerderweg
753 in Rijsenhout.
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Wedstrijden Veldvoetbal

Tafeltenniscompetitie

Bloemenlust 1 kampioen
met klinkende zege
Aalsmeer - Door een 1-9 overwinning in en tegen Heemskerk is Bloemenlust 1 met nog een wedstrijd te
spelen niet meer in te halen door de
concurrentie. Theoretisch kan alleen
Het Nootwheer 8 nog langszij komen als zij zelf de laatste wedstrijd
met 10-0 winnen van het sterke
HBC en Bloemenlust met 10-0 verliest van Rapidity. Maar dan nog is
Bloemenlust kampioen door het betere resultaat in de onderlinge wedstrijden. Hoewel de wedstrijden vaak
redelijk gelijk opgingen en spannend waren met gamestanden van
11-9 en 12-10, en diverse partijen
over vier en zelfs vijf games gingen,
waren het toch steeds de Aalsmeerders die de punten binnenhaalden.
Bart Spaargaren en Johan Berk bleven ongeslagen en Ed Couwenberg
moest zich een maal met 11-9 in de
vijfde game gewonnen geven. Het
dubbelspel werd overtuigend gewonnen door het zeer goed spelende duo Ed en Bart. Woensdag in de
Bloemhof hoeft Bloemenlust 1 alleen maar op te komen dagen om
het kampioenschap officieel te maken. Bloemenlust 2 speelde thuis
tegen Oranje Zwart 2 en boekte de
beste uitslag van de hele competitie, een 4-6 nederlaag. Peter Velle-

man en Horst Krassen wonnen beiden knap twee wedstrijden, Irene
Gerritsma had haar avond niet en
kon niet tot winst komen. Veel wedstrijden waren zeer spannend, zoals de partij waarbij Peter in de vierde game bij een stand van 10-4 tegen zes matchpoints aankeek. Maar
die poetste hij allemaal weg om de
game alsnog met 12-10 te winnen.
Vervolgens kwam Peter in de laatste
game met 9-3 voor, maar wist zijn
tegenstandster weer tot 10-10 terug te komen. Waarna peter het alsnog met 12-10 in zijn voordeel besliste. Helaas werd het super spannende dubbel door Peter en Horst
verloren in de vijfde game met 119. En ook jammer was dat Horst zijn
laatste partij verloor met 11-7 in de
vijfde game. Bloemenlust 3 heeft
zich zo goed als veilig gespeeld in
de vijfde klasse door in de voorlaatste wedstrijd 4 punten af te snoepen van koploper Amsterdam ‘78
11. De knappe 4-6 kwam tot stand
door twee zeges van Wim v.d. Aardweg aangevuld door overwinningen
van Ton de Hollander en Willem Visser. Wim en Ton waren in het dubbelspel nog dicht bij het vijfde punt,
maar moesten zich met 7-11 in de
vijfde game gewonnen geven.

Zaterdag 30 november:
AALSMEER
Aalsmeer 1 Alexandria’66 1
Aalsmeer 2 – IJFC 2
ABNAMRO 3 - Aalsmeer 3
RAP 7 - Aalsmeer 4
Aalsmeer 5 - RKAVIC 4
Aalsmeer 6 - RAP 12
Roda’23 Vet.2 - Aalsm/RKAV.Vet.1

Zwemmen

Ouderkerk VR.2 - Aalsmeer VR.1

12.00 u

Meisjes

Eerste plaats Minioren Oceanus

Roda’23 Vet.2 - Aalsm/RKAV Vet.1 14.30 u

DIOS MC.1 - RKDES MC.1
DSS MD.2 - RKDES MD.1
RKDES ME.1 – DSS ME.2

Aalsmeer - De wedstrijd der wedstrijden voor de Minioren van Nederland, want in elke regio wordt
keihard gezwommen vanwege mogelijke plaatsing in de landelijke finale in februari. Ook de zwemmers
van Oceanus zijn fanatiek. De ploeg
mocht het afgelopen weekend opnemen tegen IJsselmeer, ZPCH, Triton, De Futen, De Otters het Gooi
en de Dolfijn. Om 14.00 uur ging de
wedstrijdmiddag van start met de 4
keer 50 vrije slag. Jort, Femme, Nina
en Michael zwommen een 2.33,15,
maar liefst 9 seconde onder de inschrijftijd! Na al het estafette geweld
was het de beurt aan Claire. Ze wist
haar tijd aan te scherpen tot 54,63.
Bij de jongens ging de winst overtuigend naar Liam, die als een scheermes door het water heen spoot en
49,80 klokte. Jort nog herstellende
van de estafette wist ook een persoonlijk record te zwemmen. Bij de
50 vlinder boekte Amber C. en Finn
een persoonlijk record en Thomas
won de race overtuigend ver voor de
rest van het veld. De 100 vrije slag
minioren 4 leverde maar liefst drie
records op voor Danique, Madelief,
die 2 seconde onder haar beste tijd
dook, en Femme ging onder de magische grens van 1.30. Bij de 50 rug
gaf Romee even zwemles aan de rest
van het veld, vol kracht en snelheid
dook ze met 45,44 dik onder haar
beste tijd. Jochem en Liam scherpten beide hun tijden ook aan. Lieke
had het heel zwaar op de wisselslag
en met de steun van haar teamgenoten ging ze van een 2.18,72 naar een

JONG AALSMEER UNITED

SCW

Handbal eredivisie heren

RKDES overtuigend naar
eerste thuiswedstrijd

Aalsmeer - FIQAS Aalsmeer, de
nummer twee, stond zaterdag tegenover OCI/Lions, de nummer
drie: dat zou dus een super spannende wedstrijd worden. Dat werd
het niet: FIQAS Aalsmeer was vanaf het begin de betere ploeg. Robin
Boomhouwer opende de wedstrijd
al met een vliegertje en dat zei wel
iets over het zelfvertrouwen van de
ploeg. Vanuit een ijzersterke verdediging werd gestaag aan een voorsprong gebouwd en die was na een
kwartier al 10-4. Er werden veel gele kaarten én tijdstraffen uitgedeeld,
maar zelfs in ondertal wist FIQAS
Aalsmeer te scoren. Was het eerst
Djordje Stevanovic die een paar
doelpunten op rij wist te maken,
daarna was Wai Wong weer belangrijk voor de ploeg.
De aanval was bijzonder effectief.
Alleen tussen de 15e en 25e minuut in de eerste helft werden er
wat kansen gemist en kon Lions terugkomen op 10-8. Daarna was het
initiatief weer voor FIQAS Aalsmeer,
dat kon gaan rusten bij een comfortabele 13-8 voorsprong. Ook
de tweede helft hebben de mannen van René Romeijn het betere
van het spel. De Lions komen ondanks alle goede wil niet dichter-

bij: de marge blijft vier à vijf doelpunten dankzij een nog steeds sterke verdediging van FIQAS Aalsmeer
met een goed keepende Gaby Birjovanu daar achter. Tien minuten voor
tijd staat het al 21-14 en is de wedstrijd gespeeld. Er komen wat irritaties aan Limburgse kant, maar die
hebben daar vooral zichzelf mee.
Het levert tijdstraffen op en FIQAS
Aalsmeer profiteert middels break
outs (Robin Boomhouwer) en strafworpen (Frank Lübbert). Zo wordt
het uiteindelijk een klinkende en
zeer verdiende 26-17 overwinning
voor FIQAS Aalsmeer dat hierdoor
stevig op plaats twee staat, slechts
één punt achter koploper Volendam. Ook trainer Romeijn was dik
tevreden. “Je verwacht dat het een
spannende wedstrijd wordt. Maar
onze verdediging stond als een
huis; daar hebben we de wedstrijd
al in een vroeg stadium gewonnen.”
De volgende wedstrijd - die gepland stond voor zaterdag 30 november – wordt gespeeld op dinsdag 3 december. Dit omdat tegenstander Hurry Up een Europacupwedstrijd heeft. De wedstrijd dinsdag begint om 20.00 uur en is in De
Bloemhof aan de Hornweg. Zaterdag 7 december gaan de heren op
bezoek bij Kras Volendam.

Kudelstaart – Het zat er al enige
weken aan te komen. Na de stroeve start in deze competitie, komen
de Kudelstaarters eindelijk op gang.
Het vertoonde spel vorige week tegen DSS bood voldoende vertrouwen. Dit werd bevestigd tegen
Nieuw West dit weekend. Overtuigend werd er ruim gewonnen van
de Amsterdammers. Na een 1-0
ruststand stelde het team van trainer Hajo Hendriks in de tweede helft
orde op zaken en stond er in de negentigste minuut 3-0 eindstand op
het scorebord. Op een moeilijk bespeelbaar veld startte beide teams
erg stroef. Veel balverlies zonder
overtuiging en risicoloos voetbal
kon de supportersschare aan de
Wim Kan Dreef in de beginfase weinig bekoren. Na een half uur kwam
de wedstrijd eindelijk op gang. In de
35e minuut onderscheidde RKDES
middenvelder Tarik Bougzir zich
door vanaf het middenveld een solo te beginnen. Hij zette Richard de
Vries vrij voor Nieuw West doelman
Biari Abdelhak. De Kudelstaartse
aanvaller faalde door de bal ruim
over het doel te schieten. Maar De
Vries revancheerde zich in de 37e
minuut. Hij kwam weer vrij voor de
doelman van Nieuw West, schoot
de bal in eerste instantie tegen hem
op, maar in de rebound was het
wel raak. RKDES op een 1-0 voorsprong. Dit betekende in deze thuiswedstrijd het eerste doelpunt voor
de thuisclub. RKDES kon de ver-

Koppelkaarten
BV Oostend

Heren geven clinic
De herenselectie van FIQAS
Aalsmeer geeft op zaterdag 30 november een clinic aan de jeugd van
het Castricumse CSV. Die club viert
dit jaar het 65-jarig bestaan en wil
dat graag op verschillende manieren vieren. De clinic voor de eigen
jeugdleden is één van de activiteiten. Tijdens deze training, die gegeven wordt in een circuitvorm, zullen
de spelers diverse aspecten van het
handbal aan de orde laten komen en
zorgen dat zoveel mogelijk kinderen
een persoonlijke benadering krijgen. Zelf doen ze natuurlijk ook het
een ander voor! En na afloop worden
handtekeningen én gratis toegangskaarten voor een eredivisiewedstrijd
van FIQAS Aalsmeer uitgedeeld. Op
dezelfde middag wordt in Castricum
om 17.00 uur ook nog een demonstratie rolstoelhandbal gegeven in
sporthal de Bloemen. Die wordt verzorgd in samenwerking met mensen
van revalidatiecentrum Heliomare
en is toegankelijk voor iedereen.

Aalsmeer - Op donderdag 5 december is er geen speelavond bij buurtvereniging Oostend in verband met
het sinterklaasfeest. De eerst volgend
speelavond wordt gehouden op donderdag 19 december vanaf 20.00 uur.
Voor wie eerder een kaartje wil leggen: Op maandag 9 september organiseert Oostend weer een koppelspeelavond. Vanaf 20.00 uur worden
de kaarten verdeeld. Om 19.30 uur
gaat de zaal open voor koffie, thee en
inschrijving. Alle kaart- en speelavonden zijn in het Middelpunt in de Wilhelminastraat. De gezellige koppelspeelavond van Oostend op 25 november is gewonnen door het koppel
Ans en Maarten met 5649 punten,
gevolgd door Ab en Rien met 5051
punten en op de derde plaats zijn Jan
en Lida geëindigd met 5011 punten.

Vrouwen

RKAV

1.55,86. Luuk was door alle spanning
ineens vergeten hoe de keerpunten
ook alweer gingen, maar met wat
hulp wist hij ze weer en zwom een
superrace: 1.34,17. Ook Finn 1.26,33
en Thomas 1.17,89 zorgden voor genoeg vuurwerk in de serie er na. Bij
de 50 school had Nina haar zinnen gezet op de winst met een tijd
van 52,82 een dik persoonlijk record werd ze in haar serie inderdaad
ruimschoots de winnaar. De 50 vrij
werd vertegenwoordigd door Claire en Romee. Jort knalde op dezelfde afstand er nog even een persoonlijk record uit. Luuk en Viggo maakte er een nek aan nek race van bij de
100 vrij waarbij Viggo net zijn meerdere moest erkennen in teammaat
Luuk. Door deze mooie race wisten
beide hun tijden te verbeteren. Femme liep helaas tegen een diskwalificatie aan op de 100 wissel. De laatste twee programmanummers waren
de 4 keer 50 wissel meisjes met Romee, Claire, Nina en Lieke die met
3.19,15 supergoed zwommen en als
allerlaatste de 4 keer 50 wissel jongens met Jochem, Viggo, Finn en Michael die het ook zeer goed deden
en 2.55,13 af tikte. En toen was het
wachten op de uitslag. Derde plaats:
IJsselmeer; tweede plaats: De Dolfijn en eerste plaats: Oceanus. Uitzinnig van vreugde zijn de meiden en
jongens de beker in ontvangst gaan
nemen. En nu is het wachten op de
rest van de zwemmers uit de regio
of Oceanus ook daadwerkelijk mee
mag gaan doen aan de landelijke finale.

diende voorsprong tot de rust makkelijk in stand houden. Ook in de
tweede helft een sterker RKDES. In
de 52e minuut claimde Steef Hoogwerff Kroon terecht een strafschop.
In het 16 metergebied werd hij vanachter onderuit gehaald. Maar
scheidsrechter Golta zag hier geen
strafschop in. RKDES bleef domineren en kreeg uiteindelijk de bekroning. Een goed genomen vrije trap
van Tarik Bougzir werd evenzo fraai
ingekopt door RKDES verdediger
Sven Boelsma. RKDES op een comfortabele 2-0 voorsprong. RKDES
kreeg vervolgens nog een aantal
kansen. Een prachtige solo van Daimian Veldman werd door de aanvallers van RKDES maar net gemist.
Zijn voorzet ging rakelings voor het
doel langs. In de 79e minuut de definitieve beslissing. Bij een afgeslagen aanval kwam de bal voor de
voeten van Justin de Haan. Zijn volley ging via de paal het doel in. Tot
vreugde van het gehele team, kwam
RKDES op een 3-0 voorsprong. Het
leek wel of er een loden last van het
team was afgevallen. In de slotfase werd er nog gezocht naar meer.
Maar uiteindelijk bleef het 3-0. Een
verdiende en overtuigende overwinning voor het team van Hajo Hendriks. Vooral de inzet en ook verdedigend klopte het deze wedstrijd.
Een goede basis voor de resterende
wedstrijden tot de winterstop.
Ad Verburg

Aalsmeer 2 wint zilver
op NK Teamsjoelen
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
vond het NK Teamsjoelen plaats
in Voorthuizen. Zowel Aalsmeer 1
als Aalsmeer 3 behaalde een zesde plaats in hun klasse. Het tweede team van Sjoelclub Aalsmeer,
bestaande uit Joke Schagen, Sjaak
Siebeling, Wijnand en Marja Springin’t Veld, haalde wel het podium
en werd tweede. Voor Aalsmeer deden Patrick Haring en Cock Tukker
mee met het team van EMWSV1 en
zij werden vice-kampioen van Nederland, achter het team van De
Kemphanen. Dus eigenlijk twee
zilveren plaatsen voor de sjoelers uit Aalsmeer! Vanavond, donderdag 28 november, is er weer
competitie sjoelen in het Dorpshuis in Kudelstaart, aanvang

20.00 uur. Voor informatie zie ook
www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Junioren

J.A.United A1 – AS’80 A1
HBC B2 - J.A.United B1
J.A.United B2 – RCH B1
DSK B2 - J.A.United B3
Zwanenburg C1 - J.A.United C1
J.A.United C2 – Hillegom C2
J.A.United C3 – Bloemendaal C5
UNO C3 - J.A.United C4

14.30 u
13.00 u
11.15 u
13.00 u
10.30 u
12.30 u
14.30 u
12.00 u

Pupillen
Overbos D1 - J.A.United D1
10.15 u
DEM D4 - J.A.United D2
9.00 u
J.A.United D3 – Wijk aan Zee D1
11.15 u
Sp.Martinus D4 - J.A.United D4
11.45 u
DIO D 1 - J.A.United D5
10.00 u
J.A.United D6 – VVH/Velserbroek D211.15 u
J.A.United D7 – FC.Amsterdam D6M 9.00 u
J.A.United E1 – Sp.Martinus E1
11.00 u
J.A.United E2 – Argon E1
9.30 u
J.A.United E3 - Roda’23 E5
11.00 u
J.A.United E4 – Hillegom E4
9.30 u
J.A.United E5 – KDO E1
11.00 u
Arsenal E6 - J.A.United E6
8.30 u
Roda’23 E9 - J.A.United E7
9.00 u
DSOV E8 - J.A.United E8
9.00 u
Legm.vogels E 12 - J.A.United E10 11.00 u
DIOS E 14 - J.A.United E11
11.00 u
DIOS E15 - J.A.United E12
11.00 u
J.A.United F1 – Roda’23 F1
9.00 u
Sp.Martinus F3 - J.A.United F2
9.00 u
Buitenveldert F4 - J.A.United F3
9.30 u
J.A.United F4 - BSM F2
9.00 u
J.A.United F5 – Hoofddorp F12
9.00 u
Roda’23 F10 - J.A.United F6G
9.00 u
J.A.United F7G – Badh.dorp F3
9.00 u
Roda’23 F 12 - J.A.United F8
9.00 u

Meisjes
Hoofddorp MA.1 - J.A.United MA.1
KDO MB.1 - J.A.United MB.1
J.A.United MC.1 – DSS MC.2
J.A.United MC.2 – HBC MC.1
HBC MD.1 - J.A.United MD.1
CSW ME.3 - J.A.United ME.1

13.00 u
11.00 u
11.00 u
12.30 u
9.45 u
11.00 u

RKDES

Pupillen
RKDES D1 – Legm.vogels D5
Zwanenburg D4 - RKDES D2
Legm.vogels D8 - RKDES D4
Legm.vogels E3 - RKDES E1
RKDES E2 – DSOV E3
RKDES E3 – Hillegom E5
RKDES E4 – Roda’23 E 11
Kon.HFC E 16 - RKDES E5
VVC F1 - RKDES F1

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

RKDES VR.1 – Sportclub Monster VR.1 13.00 u

Vrouwen

Voetbal zondag

Klinkende zege Aalsmeer
op nummer 3 OCI/Lions

14.30 u
12.00 u
11.00 u
12.00 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

Pancratius F4 - RKDES F2
JOS/W’graafmeer F2 - RKDES F3
RKDES F4 – Alliance’22 F11G
RKDES F5 – Hoofddorp F14
Muiden F4 - RKDES F6
Roda’23 F14 - RKDES F7
RKDES F8 – OFC F7

11.00 u
10.30 u
11.00 u
11.00 u
11.00 u
11.00 u
9.30 u
11.30 u
9.30 u

Haarl.Kennemerl. 1 - SCW 1
WV-HEDW 9 - SCW 2
NFC 2 - SCW 3
SCW 4 – Wartburgia 4
De Meer 6 - SCW 5
SCW Vet.1 – Zwanenburg Vet.1
Arsenal Vet.3 - SCW Vet.2
SCW Vet.3 – EDO Vet.1

12.15 u
8.30 u
11.00 u

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

Junioren
CSW A3 - SCW A1
Hillegom B2 - SCW B1
SCW C1 – Legm.vogels C2
Amstelveen C3 - SCW C2

12.15 u
13.00 u
10.30 u
12.15 u

Pupillen
VVC D3 - SCW D1
VVC E4 - SCW E1
Badh.dorp E3 - SCW E2
SCW E3 – Overbos E 12
Sp.Martinus F1 - SCW F1
SCW F2 – Legm.vogels F4

9.30 u
9.30 u
10.45 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u

Vrouwen
SCW VR.1 – De Meer VR.5

12.00 u

Meisjes
CSW MB.1 - SCW MB.1
Hillegom MC.1 - SCW MC.1

14.30 u
11.30 u

Zondag 1 december:
RKAV
Zuidoost United 1 - RKAV 1
Abcoude 3 - RKAV 2
Buitenveldert 4 - RKAV 3
DWS 3 - RKAV 4
RKAV 5 – Pancratius 9
RKAV 6 – RKDES 7

15.00 u
12.00 u
16.30 u
14.00 u
14.00 u
11.30 u

RKDES
RKDES 1 – Arsenal 1
RKDES 2 – Soest SO 2
TABA 2 - RKDES 3
RKDES 4 – Roda’23 3
RKDES 5 – Zeeburgia 3
RKDES 6 – NFC 3
RKAV 6 - RKDES 7

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

Junioren
Sp.Almere A1 - RKDES A1
RKDES B1 – AS’80 B2
Sp.Martinus B2 - RKDES B2
RKDES C1 – Arsenal C2
RKDES C2 – OSV C2

11.30 u
11.00 u
12.00 u
10.00 u
12.00 u

Foto: Jaap Maars

Mee-zwemles voor ouders
Aalsmeer - Afgelopen week stond
het bij de recreatie afdeling van
Oceanus in het teken van de meezwemles voor ouders (broers of zussen). Massaal kwamen ze mee en
de trainers waren er klaar voor. Van
alles kwam er aan bod, door het gat
heen op 7 meter, klimmen en klauteren over de mat, hurksprongen,
door de rode band heen zien te komen waarbij ouders riepen: “Daar
kom ik nooit doorheen!”, maar tot
ieders verbazing kwam iedereen
door de band, wat voor de nodige
grappige beelden zorgde voor de
trainers op de kant. Bekertje water vervoeren met plank ronde een,
ronde twee mocht men het bekertje op het voorhoofd neerzetten en

dan aan de overkant zien te geraken. Estafetteraces die bloed fanantiek werden uitgevoerd met een
hoop aanmoedigingen vanuit het
team en uiteraard werd er afgesloten met ‘de bom’, altijd een hot item
en mag zeker niet ontbreken. Niet
alleen bij de jeugd kwamen de ouders meezwemmen, zelfs bij de tienergroepen durfde een aantal ouders het aan om een training mee te
zwemmen, waarbij het nodige respect werd geuit voor hun kroost wat
ze allemaal wel niet doen tijdens die
drie kwartier.
Al met al heel geslaagde meezwemlessen, die later in het seizoen
zeker nog een keer herhaald gaan
worden.

30 Nieuwe Meerbode
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Eén team SV Omnia mag door
naar NK Trampolinespringen
Kudelstaart – Op 21 november
vond in de Proosdijhal de laatste
teamwedstrijd plaats voor de CDEspringers van SV Omnia 2000, om
een plekje te bemachtigen op het
NK Teams Trampolinespringen. Met
hevige concurrentie was dit geen
gemakkelijke opgave. Uiteindelijk
wist één team door te stromen naar
de landelijke finale, later dit najaar.
In E-klasse voor de jongste springers was de concurrentie groot.
Maarliefst elf teams deden een gooi
naar plaatsing voor de finale, waarbij er slechts vier teams doorgingen.
SV Omnia 2000 was vertegenwoordigt met twee teams. Team Omnia
E7 (Evita Franssen, Isa Berlips en
Sabine Boegman)eindigde op een
elfde plaats. Team Omnia E6 (Madelief Wijkstra, Melina Antoniadis,
Priscilla Jongkind en Hessel Timmerman) wist zich staande te houden, maar een negende plaats bleek
ook niet genoeg voor een klassering
bij de beste vier. In de D-klasse waren de twee teams van SV Omnia
2000 duidelijk aan elkaar gewaagd.
Team D4 en D5 wisten elkaar elke
keer af te wisselen van plaats tijdens de wedstrijden. Het mannenteam Omnia D4 (Teun van de Schilden, Boris Claus en Max Bijenveld)
trok dit keer aan het langste eind
en werd vijfde. Team D5 bestaande
uit Amber Rademaker, Anne Wessels, Ruben Beijenveld en Rink Visser werd zesde. Doordat er in deze klasse slechts drie teams doorstromen naar de landelijke finale zat

plaatsing voor het NK Teams er voor
beiden echter niet in. In de hoogste
regionale klasse was SV Omnia opnieuw rijk vertegenwoordig met drie
teams. Omnia C2 (Dian van Wieringen, Marcella Adjape en Donnatella Antoniadis) deed hun best maar
kwam helaas niet verder dan een
zevende plaats door enkele fouten
in de oefeningen. Omdat dit team
slechts uit drie springers bestaat
is een fout gelijk fataal. Team Omnia C3 bestaande uit Bonita Goede,
Joyce de Weile, Marlies Kok en Martina van der Linden sprong prima
oefeningen en werd zesde, helaas
net niet genoeg voor plaatsing voor
het NK Teams.Team Omnia C1 bestaande uit Rowana Moenis, Marvin
Arendzen, Sanne van de Schraaff
en Sabine de Jong presteerde deze wedstrijd iets minder dan de vorige keren, maar doordat zij al eerder een eerste en tweede plaats bemachtigd hadden, waren zij al zeker
van een finaleplaats. Dit betekent
dat zij SV Omnia 2000 zullen vertegenwoordigen op het NK Teams
Trampolinespringen in Oss op 15
december. Voor de andere springers is het kerstsynchroon-toernooi
de laatste wedstrijd van het jaar, die
bekend staat om zijn gezellige sfeer
en leuke jaarafsluiting. Daarna zullen de springers zich opmaken voor
de individuele wedstrijden, die vanaf januari van start gaan. Zin in een
gratis proefles bij Trampolinespringen? Mail naar trampoline@svomnia.nl voor de mogelijkheden.

Record met 327 lopers!

Top-editie voor Ringvaartloop
Aalsmeer - De lopers hadden dit
jaar eens geluk tijdens de Ringvaartloop. Waren de afgelopen versies stormachtige edities, dit jaar
was het prachtig weer! Mede door
het weer was de opkomst hoger
dan ooit. In totaal hadden 327 lopers zich ingeschreven, ze kwamen
uit het hele land en één loper kwam
speciaal uit Stockholm. Dat de omstandigheden goed waren was te

merken aan de tijden, er werden
verschillende persoonlijke records
gelopen! De 10 kilometer was de favoriete afstand en deze zal dan ook
zeker volgend jaar weer op het programma staan. Bij de kidsrun tot en
met 8 jaar is Gwen Alewijnse eerste geworden in 4:17 bij de meisjes
en bij de jongens Michael van der
Kleij in 4:11. In de categorie 9 tot en
met 12 bleek Leida Wijfje met 4:52

54 Persoonlijke records
voor zwemmers Oceanus
Aalsmeer - Zondag 17 november stond de eerste Driekamp op
de wedstrijdkalender voor leden
van zwemvereniging Oceanus. Zes
teams kwamen aan de start en de
4 maal 50 vrij leverde een tweede
en derde plaats op, de 4 maal 50
wissel een derde en vierde plek en
bij jongens 4 maal 50 wissel een
tweede en vierde plaats. Een heerlijk begin van de middag. Op de 50
school wist Dawid Bartecki zijn tijd
aan te scherpen tot een 1.01,79 en
Romee Veldt tot 55,43, beide werden overtuigend eerste. De 50 vrije
slag werd een waar persoonlijk record regen, waarbij Dennis Weening na lange tijd van afwezigheid

zijn debuut maakte en ook meteen
zijn tijd aanscherpte tot 27,25, ook
Sam Eveleens, Thomas Weening,
Jens van Bakel en Viggo Jongkind
scherpten hun tijden aan. De 100
wisselslag leverde bij de meiden
een Oceanus podium op met Michelle Meulenbroek eerste en een
persoonlijk record , Eva vd Born
tweede en Dana Bosman derde. Myrthe van Vierzen wist maar
liefst 19 seconde van haar tijd af
te halen, Beau van Dommelen
7 seconde, Anouk Ramdjanamsingh en Lois Bosman 5 seconde. Bij de heren klokte Aage Vermeeren een 1.11,37, Sebastian v/d
Born 1.23,51 maar liefst 9 seconde

Foto: Bloemen voor winnaar William Hunitetu.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

William wint voor het eerst!
Kudelstaart - Vorige week vrijdag
was de zesde speelavond van het
seizoen van de dartclub Poel’s Eye in
het Dorpshuis. Vooraf was de grote
vraag wie de koploper Marco Cornelisse kon afstoppen. Marco won
drie van de eerste vijf speelavonden,
waarvan de laatste twee op rij. Deze speelavond begon echter tegelijk
al moeizaam, de eerste poule wedstrijd tegen Bak ging verloren. Marco won vervolgens wel van Ronald
Baars. Omdat Ronald op zijn beurt
weer van Bak won was er een barrage wedstrijd tussen deze drie darters nodig. Marco en Bak kwamen
als winnaars uit de bus en mochten door in de Winnaar ronde. Bak
strandde vervolgens in de kwartfinale, terwijl Marco zijn weg mocht
blijven vervolgen, maar in de halve finale verloor hij dan toch (nipt)
van Christopher Brouwer. Christopher was de hele avond al goed op
dreef, want hij gooide eerder op de
avond de hoogst mogelijke finish:
170. Een 170 finish is maar op één
manier mogelijk, namelijk tweemaal
triple twintig gevolgd door de kleinste dubbel, de Bull’s Eye. Christopher kon zijn avond perfectioniseren door voor de derde keer ooit de
speelavond te winnen, maar hierin slaagde hij niet. William Hunitetu werd de grote winnaar, hij won
in zijn vijfde finale ooit dan eindelijk
voor het eerst ooit de speelavond.
Een prima prestatie van William én
Christopher. Op het tweede niveau
waren Tjitte Miedema en Johan
Breur lang op weg naar hun tweede
finale op rij bij de Poel’s Eye, maar
helaas verloren zij in de halve finale.
Peter van de Laarse bereikte nu voor

Huub wint bij
ouderensoos

Klaverjassen bij
De Geluksvogels

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis
van 13.30 tot 16.30 uur. Klaverjassen,
jokeren, rummicub en hartenjagen
staan op het programma. Het klaverjassen op donderdag 21 november is
gewonnen door Huub Bouwmeester met 5675 punten. Op twee Riet
Bekkers met 5400 punten en op drie
is Jaap Spaargaren geëindigd met
5221 punten. Bij het jokeren behaalde Henny de Wit met 36 punten de
hoogste eer. Voor inlichtingen: Mevrouw R. Pothuizen, tel. 0297-340776.

Kudelstaart – Zin in een gezellige
avond klaverjassen? Iedereen is van
harte welkom bij klaverjasclub De
Geluksvogels. Het hele jaar wordt er
op de woensdagavond gekaart in het
Dorpshuis vanaf 20:00 uur. Op 20 november is het klaverjassen gewonnen doorTheo Roeleveld met 5513
punten, op twee Jaap Streefkerk met
5476 punten en op drie is Gerard
Pouw geëindigd met 5412 punten.
De poedelprijs was deze week voor
Bert v/d Jagt met 3763 punten.

Sjoelcompetitie
op woensdag
Rijsenhout - Uitslagen sjoelclub
Rijsenhout, speelavond op donderdag 21 november: Eerste in de
Hoofdklasse Dirkjan Baardse 1986
punten, 2. Lineke van Brakel 1821
punten, 3. Jan Joore 1778 punten.
Klasse A: 1. Nel Joore 1696 punten, 2. Til Vermeer 1692 punten,
3. Elly Lanser 1662 punten. Klasse B: 1. Alie van Tol 1589 punten,
2. Martje Baardse 1569 punten, 3.
Joke Eickhoff 1545 punten. Klasse
C: 1. Marc Holleman 1658 punten,
2. Rie Kant 1561 punten en 3.Frans
Kolsteeg 1521 punten. De volgende sjoelavond is, vanwege sinterklaasavond, op woensdag 4 december vanaf 20.00 uur in dorpshuis De
Reede aan de Schouwstraat.

de tweede keer dit seizoen de finale,
maar hij moest de hoogste eer aan
Perry Noordermeer laten. De darters
die in de poule derde en vierde waren geworden kregen een herkansing. Remco Maarse en John Guldemond pakten deze kans met beide handen aan. In de poule verloren
zij beiden alle drie de wedstrijden,
maar daarna niet één keer meer.
Tenminste tot de finale, want toen
moest één van hun twee verliezen.
Dit werd John, waardoor Remco
met de overwinning kon pronken.
Op het vierde niveau hadden Wim
Könst en Jarek Sarna de pech dat
zij in de halve finale twee zeer goede darters troffen, namelijk Ronald
Baars (negende in de stand) en Perry Noordemeer (tweevoudig speelavond winnaar) Perry Noordermeer
bleek uiteindelijk baas boven baa(r)
s. Ten slotte mocht Pietje van Overbruggen proberen de juiste triple te
raken bij het spel de Triple Pot. Helaas lukte dit hem niet. Deze poging,
plus meer informatie over de dartclub, is terug te vinden op de website www.poelseye. Volgende week
is geen gewone speelavond op vrijdag, maar het Blind koppel toernooi
op zaterdag 7 december. Bij dit toernooi hoeft men niet op zoek naar
een koppelmaat maar koppelt de
computer iedereen willekeurig vijf
ronden aan en tegen elkaar. Daarna volgt het knock-out systeem. De
inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost vier euro en de minimum
leeftijd is 15 jaar. De Poel’s Eye heeft
een open deuren beleid, lidmaatschap of van te voren opgeven is
niet nodig, Iedere dartliefhebber is
van harte welkom.

B lijn:
Percentage
1 G v Neijenhof & M v Neijenhof 66,07
2 Jan Joore & Dick Elenbaars
56,43
3 A Korenromp & Rita v Leeuwen 56,07
4 JKorenwinder & M Korenwinder 55,00
-5 Joke Delfos & Alex Pannekoek
54,29
-5 Gerrit v Leeuwen & C v Leeuwen 54,29

SCW: Nieuwe
hoofdtrainer

C lijn:
Percentage
1 Jan Oor & Gerard Pouw
63,57
2 Maarten Jongkind & M Jongkind 60,71
3 Jos Brockhof & Sjaak Stubbe
59,29
4 Ria Brockhoff & Ria Kragtwijk
55,36
5 Hein Bosman & Lilian Schmitz
55,00

Rijsenhout – Voetbalvereniging
SCW is erin geslaagd voor de rest
van dit seizoen Herman van Hoek als
hoofdtrainer te contracteren. Herman
van Hoek ( 62 jaar) heeft een zeer ruime ervaring als trainer. Hij is momenteel werkzaam bij de Legmeervogels
en traint daar de A jeugd. Is samenspraak met Legmeervogels zal Herman deze functie gaan combineren
met het hoofdtrainerschap bij SCW .
de snelste, bij de jongens was dit
Dylan Cordes in 3:33. Bij de 5 kilometer was de 13 jarige Kimberly Colijn met 23:21 de snelste dame onder de 45. Boven de 45 was het Astrid Chander-Stroet in 25:39. Bij de
heren was het onder de 45 Bram Elhadji in 17:32 en boven de 45 Jaap
Stijlaart in 18:28. De 10 kilometer
onder de 45 jaar is gewonnen door
Sylvia van ‘t Schip in 46:37, boven
de 45 door Monique Verbeem met
48:08. Bij de heren waren dit AVAbelofte Stefan Wolkers in 36:57 onder de 45 en Willem Boon in 36:19
boven de 45. De langste route die

op het programma stond was de
10 Engelse mijl, deze is bij de dames onder de 45 gewonnen door
Ingrid Duffau in 1:30:57, boven de
45 was Christine Tanguy de snelste in 1:15:28. Bij de heren onder de
45 bleek Joey Hendriks zeer snel in
1:01:21, Cor van Baar liep de mijl in
de categorie boven de 45 in 1:04:36.
De volledige uitslag is terug te vinden op de website www.ringvaartloop.nl. Daar zijn ook foto’s van de
loop te vinden! De Atletiekvereniging wil alle vrijwilligers, sponsoren
en lopers bedanken.
Foto’s: www.kickfotos.nl.

ervan af, en Finn Vos 1.28,12. De
50 vrije slag mix aangepast sporten was een gezellige Oceanus serie waarbij Naresh Murli en Thymen van Dijk hun tijden wisten
te verbeteren. De 50 vrij minioren
5 leverde ook Madelief Blesgraaf
succes op, ze scherpte haar tijd
aan tot een 48,58. Bij de 100 vrije
slag minioren kwam Laure Rolleman in actie en ook zij behaalde
een persoonlijk record. Voor Danique Pannekoek was het de eerste keer een 100 meter en met een
tijd van 1.51,56 heeft ze dat heel
goed gedaan. De 50 vlinder leverde twee persoonlijke records op,
voor Simone Huisman 36,71 en Eva
34,04. Bij de heren kwamen acht
Oceanezen aan de start. De tijden
werden door nagenoeg alle kanjers even flink aangescherpt: Aage
31,32; Roan 32,61; Sebastian 37,49;
Jens 38,75; Lorenzo 44,29; Luuk

46,87 en Viggo 47,15. Daarna voor
de minioren 2 en 3 de 100 wisselslag, vier verschillende slagen
en letten op de keerpunten, maar
Dawid, Jayden en Romee hebben hem super volbracht voor de
eerste keer. Liam Breebaart overtuigde iedereen met een tijd van
1.42,86 en werd hiermee ruim eerste. Bij de 200 rug stond Master
Katinka Elders aan de start en ze
deed het prima. Ze wist maar liefst
10 seconde van haar tijd af te halen, in een tijd van 3.27,69. Ook bij
de 200 vrije slag wist ze 9 seconde van haar beste tijd af te zwemmen. De 200 schoolslag aangepast
sporten leverde Mike Engel een
persoonlijk record op van maar
liefst 39 seconde ook Bram Grootjans haalde maar liefst 20 seconde van zijn tijd af. Deze vruchtbare
middag leverde maar liefst 54 persoonlijke records op.

Bridgeclub Strijd
en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag speelavond
bridgeclub Strijd en Vriendschap.
A lijn:
Percentage
-1 André Lanser & Joris vd Zwaard 57,86
-1 Hans Pothuizen & Elly Zandvliet 57,86
3 Ton Leuven & Jan Geleyn
57,50
4 Jan Doeve & Rietje vd Zwaard
56,79
5 Coby Blom & Piet van Hoek
55,00

Darten: 180
voor Monique
Aalsmeer - Tibor Hogervorst wist
weer eerste te worden tijdens de
wekelijkse dartavond op dinsdag in
het Middelpunt.
Op twee Ted van Galen en al was
het Monique Rademaker gelukt 180
te gooien, toch moest ze de derde
plaats aan haar jongere broer Sebastiaan Dolk afstaan die eveneens de 180 gooide, maar de dubbels eerder uitgooide. Dat er aanstaande dinsdagavond 3 december
vanaf 20.00 uur een fanatieke doch
sportieve strijd gespeeld gaat worden, zit er dik in.
De zaal is om 19.30 uur open, dus
er is tijd om eerst in te gooien. Ook
zin te darten? Kom langs, deelname
kost 2,50. euro per avond. Adres:
Wilhelminastraat 55.

OVAK-Soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is woensdag 4 december vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het
klaverjassen op 20 november is gewonnen door Tom Verlaan met 5757
punten, op twee Co Konst met 5273
punten en op drie is Wil ter Horst
geëindigd met 4957 punten.

Speelavond bij
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 2 december organiseert Allen Weerbaar voor
liefhebbers een gezellige kaartavond
in het Middelpunt in de Wilhelminastraat. De zaal gaat open om 19.30
uur voor koffie of thee en inschrijving.
Vanaf 20.00 uur worden de kaarten
verdeeld. De avond krijgt een Sinterklaas tintje hebben. Het klaverjassen
op 18 november is gewonnen door
Wim Spring in ’t Veld met 5907 punten, op twee Corrie Balder met 5488
punten. en op drie is Theo Wahlen geeindigd met 5379 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan Tiny Braat. Bij
het jokeren behaalde Emmy Schuit de
hoogste eer en ging Marty Groenendijk met de troostprijs naar huis.

Atleet Corné
op NK Cross
Aalsmeer - Op zondag 24 november werd het NK Cross georganiseerd in Tilburg. Corné Timmer van
AV Aalsmeer is inmiddels B-junior. Het was een pittige cross. In een
zeer sterk bezet veld waar de wedstrijd vanaf het begin hard werd gemaakt, eindigde Corné als 24e Nederlander bij JB in een veld met 89
deelnemers. Corné liep de 4300 meter in 15.22 minuten.

ZABO ronde 6
in Proosdijhal
Kudelstaart – De plaatselijke zaalvoetbalcompetitie van de ZABO
Aalsmeer wordt zaterdag 30 november voortgezet met de zesde
speelronde. Speellocatie is ditmaal
de Proosdijsporthal in de Edisonstraat. Om 18.35 uur speelt Holex
tegen Amsec Beveiliging. Om 19.20
uur treedt Piller Sport aan tegen La
Furia Roja. Om 20.05 uur begint LEMO tegen VVZS.
Om 20.05 uur is de aftrap van Lemo Gaat Los tegen Schijf Grondboringen en om 21.35 uur tenslotte is er als afsluiter Heemhorst Watersport tegen Polonia Aalsmeer. De
toegang bij de ZABO is gratis.

Schaken

Kraker voor helden SCA 2
Aalsmeer - De helden van SCA 2
togen afgelopen week naar Hillegom in de vaste veronderstelling
middels een fraaie overwinning geschiedenis te schrijven. En dat gebeurde! Wie kent niet het beroemde
rijtje Duitsland tegen Nederland, het
WK in 1974, Ajax tegen Juventus in
de Championsleague 1996 en Sven
Kramer op de 10 kilometer in Vancouver 2010? Onterechte nederlagen, degens door het hart. Daar kan
vanaf verleden week gerust de kraker De Uil 2 tegen SCA 2 aan toegevoegd worden. Wat speelden ze
goed, de Aalsmeerse schaakhelden. Op vrijwel alle borden was er
van voordeel te spreken, in elk ge-

val niet van nadeel. Misschien een
klein beetje hier en daar, het mocht
geen naam hebben. Dreiging, offers, druk, wit weggetrokken tronies
bij de tegenstander, veelvuldig toiletbezoek, de angst in de ogen, de
eerste plaats lag in het verschiet.
Opeens echter ging alles mis! Het
voordeel verdween, geheide remise stellingen werden door blunders
weggegeven en de overwinning,
die zo dik verdiend was, verdween
compleet: schaaktechnische hongerklop. Sportief als ze zijn wensten
ze de tegenstander het beste, maar
menige schaakvrouw heeft een
zware dobber gehad aan het troosten van haar geliefde!

