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Pijnaker Aalsmeer

Deukje?
Welk deukje?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Witteweg 6  | 1431 GZ Aalsmeer
Tel. (0297) 32 52 30

vanderwal@fiataalsmeer.nl
www.fiataalsmeer.nl

APK
r19.95

ALL-IN

FIAT DEALER
Van der Wal B.V.

AALSMEER

voor alle merken

feestdagenlekkernijen.nl

Zonnepanelen?
Ontvang nu de 
BTW retour!

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Oosteinderweg 222
1432 BA Aalsmeer
Tel. 0297 - 329093

info@ autobedrijfbaarse.nl
www.autobedrijfbaarse.nl

AUTOBEDRIJF J.C.BAARSE
BOVAG OCCASION DEALER

Voor al uw:
 Onderhoud
 Schade-taxatie & reparatie
 APK keuring
 Autoverhuur/Lease

Keuze uit ± 50 geselecteerde 
BOVAG occasions

Geen krant?
0251-674433
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Geldig van donderdag 27 t/m zondag 30 november 2014.

2
gratis

e

Unox erwtensoep 
blik 800 ml., pak 1000 ml. 

of zak 570 ml.
2 stuks naar keuze

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

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

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

sweaters/jeans
truien en vesten

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

5,- 10,-15,-
14,95/29,95/39,95/49,95* 29,95/39,95/49,95/59,95* 

BiG L ruiMt Het MaGaZijn OP vOOr De aanKOMenDe 
nieuwe COLLeCties. DaMes/Heren/KiDs OP=OP!!!
*vOOrBeeLD PrijZen. nOG Meer aanBOD in De winKeL!

DOnDerDaG 27 t/M  ZOnDaG 30 nOveMBer

G-star/GeisHa/jaCK&jOnes/OnLY/PaLL MaLL/viLa/KuLtivate/LtB 
verO MODa/PurewHite/Cars/PetrOL/naMe it/PieCes/wranGLer

MaGaZijn
verKOOP

BiG L jeans DisCOunt | jOin fasHiOn | www.BiGL.nL
ZijDstraat 61, aaLsMeer | MaanDaG t/M ZaterDaG | teL: 0297 321177

Uitnodiging inloop/informatieavond 
(ontwerp) strUctUUrvisie Uiterweg 

Dinsdag 2 december aanvang 19.30 uur
Gemeentehuis Aalsmeer, Raadhuisplein 1

Voor meer informatie kijk op: 
www.aalsmeer.nl/structuurvisieuiterweg of bel 0297-387575

Gefeliciteerd! 
Het College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Aalsmeer, 
de jury en Ondernemend Aalsmeer feliciteren Onderneming van het Jaar 
‘Solidoe’ en Starter van het Jaar ‘Briljant Entertainment’ als winnaars 
van de verkiezing. Ook feliciteren we de andere genomineerden.

Initiatiefnemers, sponsors en vrijwilligers bedankt 
voor jullie bijdrage aan dit mooie evenement!

Lees alles hierover verderop in deze krant.

Samen sterker

Tekst

Tekst

Tekst

adviseurs • accountans

ParticiPatiewet
wat verandert voor inwoners die 

moeilijk aan het werk komen of een 
beperkt arbeidsvermogen hebben? 

Meer weten? 
Lees verderop in deze krant.

WINTER
BANDEN

WWW.PROFILE-AALSMEER.NL 

ZOMERBANDEN WINTERBANDEN VELGEN APK ONDERHOUD • OOK VOOR LEASERIJDERS

ABO - AALSMEER
T 0297 32 82 21
Lakenblekerstraat 28
WWW.PROFILE-AALSMEER.NL
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Nu: Actieprijzen

Gemeente en Eigen Haard te druk?

Bewoners van Rooie Dorp 
nog steeds in de kou!
Aalsmeer - Twee jaar nadat Ei-
gen Haard en de bewoners van het 
Rooie Dorp tot overeenstemming 
zijn gekomen en anderhalf jaar na-
dat de raad heeft ingestemd met 
sloop, is er nog steeds geen be-
sluitvorming wat betreft de Machi-
neweg. 

Herhaalde smeekbedes van en na-
mens de bewoners om toch al-
stublieft tot een besluit te komen, 
mochten tot op heden niet baten. 
Sinds de toestemming tot sloop, lij-
ken de raad en de wethouder druk 
doende met vooral onduidelijke za-
ken, terwijl de situatie voor de be-
woners intussen zo goed als on-
houdbaar is geworden; verloede-
ring,  schimmel en vocht teisteren 
de woningen en er is totaal geen 
sprake van enig  toekomstperspec-
tief. Bewoners die graag terug willen 
keren naar de nieuwbouw hebben 
mede hierdoor de keuze gemaakt 
alvast te verhuizen naar een wissel-
woning. Dit alles in de onzekerheid 
over of, waar en vooral wanneer ze 
terug kunnen naar hun ‘nieuwe’ 
Machineweg. Waar het op dit mo-

ment vooral op lijkt te stagneren is 
de aankoop van het enige koophuis 
binnen het project, nummer 113. 

De raad heeft toentertijd, bij de toe-
stemming tot sloop, de nadrukkelij-
ke wens uitgesproken dat deze wo-
ning bij het project  betrokken wordt 
en dus moet worden aangekocht.  
Ondertussen wordt er al maanden 
en maanden ‘nagedacht’ over hoe 
en wat, maar vooral over wie dit 
gaat bekostigen. De gemeente lijkt 
van mening dat dit voor rekening  
van Eigen Haard dient te gebeuren 
en Eigen Haard lijkt de mening toe-
gedaan dat de gemeente moet bij-
dragen in deze kosten; zij stellen im-
mers de eis dat deze woning moet 
worden meegenomen in het project. 
En dit alles terwijl het voor de bouw 
helemaal niets uitmaakt of deze wo-
ning er nu wel of niet tussen zit. De 
bewoners hebben heel sterk de in-
druk dat partijen het zo druk heb-
ben met het naar elkaar wijzen dat 
ze totaal de bewoners en huurders, 
voor wiens belangen zij toch dienen 
op te komen, vergeten schijnen te 
zijn. “Dit jaar nog een besluit over 

nummer 113 en het Programma van 
Eisen vóór en dóór de raad, zou een 
mooi kerstcadeau zijn. Duidelijkheid 
voor de bewoners, voor nummer 113 
én voor alle tijdelijke huurders, maar 
vooral een einde aan deze, men zou 
haast zeggen, klucht”, aldus de be-
woners van het Rooie Dorp.

Tas van 100-jarige 
gestolen!

Aalsmeer - Op dinsdag 18 novem-
ber is tussen drie en half vier in de 
middag de tas gestolen van een 
100-jarige bezoekster aan de markt 
op het Praamplein. De vrouw had 
een tas met hierin haar handtas in 
haar rollator liggen. In een onbe-
waakt moment heeft iemand de 
handtas gerold. De inwoonster mist 
onder andere haar identiteitskaart.

Inbraak in 
instelling

Aalsmeer - Tussen vrijdag 21 en 
zondag 23 november is ingebroken 
in een instelling in de Apollostraat. 
Via een raam aan de achterzijde zijn 
de dieven het pand ingegaan. Alle 
lokalen en kantoren zijn doorzocht. 
De inbrekers hebben geprobeerd 
de kluis van de muur te halen. Toen 
dit niet lukte, is geprobeerd de kluis 
te openen met een schroevendraai-
er. Ook hierin hadden de dieven 
geen succes. De schroevendraai-
er hebben de dieven vergeten mee 
te nemen en dient nu als bewijsma-
teriaal. Nog niet bekend is wat ge-
stolen is.
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Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

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

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

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

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. 

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

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

126e jaargang

oplAgE: 17.500

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

KERKDIENSTEN
ker Martin Koornstra. Babyoppas en 
aparte bijeenkomsten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. en 16.30u. met ds. K. Muller 
uit Emmeloord.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. 
Zaterdag Kloosterhof 17u. woord-
communie-viering met N. Kuiper. 
Zondag 10.30u. eucharistieviering 
met L. Seeboldt. Om 14u. Poolse 
dienst met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Zondag dienst 
16u. met pastor Jacob Spaans. Or-
ganist: Mattijs Ploeger.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u.
dienst met mw. M.S. van der Wilt-
Karremans uit Abcoude.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst met ds. J. van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zater-
dag 17u. en zondag 11u. woord-
communieviering met A. Blonk.

Evangelisatiekring Aalsmeer
Bijbelstudieavonden in wijksteun-
punt Seringenhorst, Parklaan 27. 
Om de 2 weken. Dinsdag 9 decem-
ber om 20u. met Hoite Slagter. The-
ma: Het evangelie van Lucas.

Begra Bijbelstudie
Elke maandag bijbelstudie-avond in 
gebouw Heliomare, Zwarteweg 98, 
20u. Op 1 december met dhr. Klaas 
van Denderen.

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen 
voor Radio Aalsmeer wekelijks uit-
zendingen. Zondag van 10 tot 11u. 
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel 
99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Zondag 10u. dienst met ds. Jan 
Martijn Abrahamse. Tevens crèche 
en peuterdienst. 

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
Zondag diensten om 10u. met ds. 
J. Markus en 16.30u. met ds. W.J. 
Quist.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. 
Zondag dienst om 10u. met ds. Lies-
bet Geijlvoet. Collecte voor stichting 
Mali. Opvang 0-4 jaar via oppas@
dgaalsmeer.nl. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. 
Zondag diensten om 10u. en 16.30u.

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst met ds. J. van 
Popering. Maaltijd van de Heer.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met ds. E.J. 
Westerman. Organist: W. Spaar-
garen. Ook dienst in zorgcentrum 
Aelsmeer met dhr. D.W. Vollmuller. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag dienst om 10u. met ds. 
J. Heack uit Zeist. Organist: Maarten 
Noordam. 

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zon-
dag 10u. Samenkomst met dovenver-
tolking en vertaling in Engels. Spre-

Zondag 
30 november

KDO Volleybal 
vijftig jaar!

De Kwakel - Het bestuur van volley-
balvereniging KDO is op zoek naar 
oud-leden! In 2015 bestaat de afde-
ling volleybal van KDO De Kwakel 
50 jaar, dus tijd voor een feestje. Het 
bestuur wil dit vieren met de huidige 
sporters én oud-leden op zaterdag 
28 maart in de vorm van een klein 
volleybaltoernooitje voor de liefheb-
bers van 18.30 tot 20.30 uur. Vervol-
gens is er een gezellig feest in de 
kantine. Geprobeerd is alle oud-le-
den te traceren en een persoonlijke 
uitnodiging te sturen, maar wie nog 
geen brief heeft ontvangen en wel 
bij KDO gevolleybald heeft, kan zich 
aanmelden via KDO volleybal, p/a 
Chrysantenlaan 2, 1424 AK De Kwa-
kel of via de email: volleybal50jaar@
gmail.com. Vermeld er dan wel even 
bij of je mee wilt volleyballen of al-
leen op het feest komt en of je dat 
met of zonder partner doet. Graag 
voor 7 december reageren.

Oud Papier 
 in Rijsenhout

Rijsenhout - Zaterdag 29 november 
gaan de leden van Drumfanfare Me-
lomanie en HBV Target weer oud pa-
pier ophalen in Rijsenhout. De lopers 
hopen natuurlijk weer op medewer-
king van alle inwoners. Gaarne het 
papier in tilbare dozen aan de rand 
van de weg plaatsen. De opbrengst 
van het oud papier komt ten goede 
aan beide verenigingen. De eerstvol-
gende ophaalronde 27 december.

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 3 de-
cember houdt de SOW gemeen-
te haar maandelijkse koffie-inloop 
in gebouw de Spil aan de Spilstraat 
5, zijstraat van de Bilderdammer-
weg. De aanvang is 10.00 uur. Ie-
dereen is welkom en de toegang is 
gratis. Koffie en thee staan klaar. Er 
zijn mogelijkheden om een kaart-
je te schrijven aan zieke mensen of 
om een gesprek van mens tot mens 
te hebben. U/jij komt toch ook en 
neem gerust iemand mee.

Hulp dankzij inwoners gemeente!
Hartelijk welkom STKA bij 
Wit-Russische kinderen
Aalsmeer - Ruim een half jaar 
geleden heeft het bestuur van 
de Stichting Tsjernobyl Kinderen 
Aalsmeer (STKA) bekend gemaakt 
dat, in tegenstelling tot de afge-
lopen ongeveer 25 jaar, niet lan-
ger kinderen uit Wit-Rusland naar 
Aalsmeer en Kudelstaart worden 
gehaald. Een belangrijk motief dat 
hieraan ten grondslag lag is dat 
berichten in Wit-Rusland melding 
maken van het feit dat de radio-
actieve straling is afgenomen. Ou-
ders vinden het daarom niet lan-
ger nodig om hun kinderen naar 
het buitenland te laten afreizen. 
De STKA kijkt met heel veel vol-
doening terug op het verblijf van 
honderden kinderen in de gastge-
zinnen in Aalsmeer en Kudelstaart 
in de afgelopen decennia. Na in-
tern beraad is door het bestuur 
contact opgenomen met de part-
ners in Wit-Rusland. Het is bijzon-
der fijn dat deze Wit-Russische re-
laties hen hebben ondersteund om 
adressen van tehuizen, internaten 
en een oncologische centrum te 
geven waar hulp dringend nodig is. 
Na een grondige voorbereiding is 
een deel van het STKA-bestuur en-
kele weken geleden afgereisd naar 
Wit-Rusland. Een bezoek werd ge-
bracht aan het kindertehuis in 
Zhodino (rayon Minsk). 

Hier verblijven kinderen in de leef-
tijd van 3 t/m 7 jaar die om diverse 
redenen niet thuis kunnen wonen. 
In september was al toestemming 
gegeven om voor de kinderen de-
gelijke schoenen aan te schaffen 
met het oog op de komende win-
terperiode. Ook kwam de vraag 
om een professionele wasmachi-
ne met wasdroger te mogen aan-
schaffen om de kinderen regelma-
tig en op tijd van schone kleding te 
kunnen voorzien. Bij binnenkomst 
in het kindertehuis zat een groep 
kinderen - voorzien van gloednieu-
we schoenen - keurig aangekleed 
te wachten. 
De bezoekers werden door de kin-
deren met enkele ingestudeerde 
liedjes en dansjes bedankt. Gro-
te dankbaarheid bij de leiding van 
dit kindertehuis toen het geld voor 
de wasmachine en de droger werd 
overhandigd en het officiële docu-
ment dat daarbij hoort door de be-
stuursleden in ontvangst kon wor-
den genomen. Afgesproken werd 
dat voor elk individueel kind nog 
een kerstsurprise zal worden toe-
gezonden. Deze kinderen krijgen 
vrijwel nooit iets persoonlijks en 
zo’n verrassing zal hen zeker goed 
doen. De volgende dag werd het 
oncologische centrum in Borovlja-
ny bezocht. In dit ziekenhuis wor-
den uitsluitend kinderen behan-
deld die kanker hebben. Geluk-
kig zijn in Belarus (Wit-Rusland) 
steeds betere behandelmethodes 
en kunnen veel kinderen genezen. 
Voor de voedselvoorziening van de 
zieke kinderen zijn de ouders (in 
hoofdzaak de moeders) vaak da-
gelijks in het ziekenhuis aanwe-
zig. Daarom was de blijdschap 
ook groot dat de STKA drie nieu-
we koelkasten kon toezeggen die 
op het moment van het bezoek ook 

daadwerkelijk werden afgeleverd 
en ter plekke konden worden af-
gerekend. In deze koelkasten kun-
nen de levensmiddelen voor de 
kinderen worden bewaard en lan-
gere tijd worden goed gehouden. 
Ook werd een videocamera over-
handigd. Zieke kinderen worden 
van tijd tot tijd mooi aangekleed en 
voor het filmen krijgen zij een pruik 
op. Via de gemaakte opnames krij-
gen de kinderen een heel ander 
beeld van zichzelf en daar genieten 
zij enorm van. Het geeft, aldus de 
behandelaars, kinderen een enor-
me stimulans als zij het resultaat 
van de opnames terug zien. Pret-
tige bijkomstigheid was dat ook 
nog een kort bezoek aan Rakin en 
omgeving kon worden gebracht. 
Uit dit gebied, dat sterk te lijden 
had onder de radioactieve straling 
na de ramp in 1986, zijn heel veel 
kinderen voor enkele maanden in 
Aalsmeer en Kudelstaart in gast-
gezinnen geweest. De ontvangst 
was bijzonder hartelijk. Inmiddels 
hebben veel van deze kinderen 
de leeftijd van ± 25 jaar, zijn ge-
trouwd en ook zelf vader of moe-
der geworden. Zolang de financië-
le middelen het toelaten wil het be-
stuur hulp blijven bieden waar dit 
het hardst nodig is. Er is een toe-
zegging gedaan om bij te dragen 
aan een lift in het kindertehuis van 
Zhlobin. 

Gehandicapte kinderen moeten 
nu dagelijks naar boven gedragen 
worden voor de nacht en omdat 
dit voor ouders vaak te belastend 
wordt, houden zij hun kind thuis. 
Het gevolg is dat dit kind zich niet 
verder kan ontwikkelen. Ook heeft 
de stichting ruim een jaar gele-
den contact gelegd met een Ne-
derlands echtpaar dat werkzaam 
is in Vanju Mare, het zuiden van 
Roemenië. Dit stel biedt hulp aan 
jonge kinderen die grotendeels uit 
probleemgezinnen komen. Voor de 
verstrekking van warme maaltij-
den, het houden van kinderkam-
pen en het opknappen van de ge-
bouwen waarin de kinderen ver-
blijven is dringend geld nodig. Ook 
zal met enige regelmaat een be-
drag worden geschonken aan een 
project in Mongolië. 
De stichting wil er aan bijdragen 
dat jonge kinderen tijdens de op-
vang tussen de middag in ieder 
geval één warme maaltijd per dag 
kunnen krijgen. Al deze activitei-
ten zijn mogelijk doordat bedrijven 
en inwoners van Aalsmeer en Ku-
delstaart vele jaren achtereen hun 
betrokkenheid hebben betoond 
en financieel hebben bijgedragen. 
Zo werd het de STKA mogelijk ge-
maakt om iets te doen ter bevorde-
ring van de gezondheid van jonge 
kinderen. Daarvoor nogmaals har-
telijk dank!

Weer literair in Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 3 decem-
ber van 9.30 tot 11.30 uur is er in-
loop en ontmoeting onder het genot 
van een kopje koffie of thee bij de 
Oost-Inn in de Mikado in de Catha-
rina Amalialaan 66. ’s Avonds wordt 
van 19.30 tot 21.30 uur een literaire 
avond gehouden. De nagelaten ro-
man van Rascha Peper ‘Handel in 
Veren’ wordt besproken. Zij over-
leed 16 maart 2013. Eind jaren vijftig 
van de 20e eeuw zoekt Henk Bronk-
horst in Nieuw-Guinea fanatiek naar 

sporen van het Bruijns boshoen om 
te bewijzen dat dit dier nog niet is 
uitgestorven. Hij is een door passie 
verblinde verzamelaar die ten onder 
zal gaan aan zijn streven. 
Terwijl hij en zijn Papoea-begelei-
ders in hun spannende en hilari-
sche zoektocht gevolgd worden, 
neemt Minke haar kleindochter in 
vertrouwen over wat er zich in die 
jaren thuis in Nederland heeft afge-
speeld. Is Wendela’s vader wel de 
jongste zoon van haar en Henk? En 
wie is Rick uit New York? Op mees-
terlijke wijze ontsluiert Rascha Pe-
per het familiegeheim. Belangstel-
len zijn hartelijk welkom. Voor in-
lichtingen: 0297-325636, 0297-
345413 of kijk op de website ooster-
kerk-aalsmeer.nl.

Vermist. 
- Aalsmeer, Snoekbaarsstraat: Cypers. Bruin-rood met witte bef en voet-

jes. Op haar kopje 2 rode vlekjes. Heet Lion en is 5 jaar oud.
- Rijsenhout, Rijshornstraat: Cypers rood-witte Main Coon kater. Hij is 

gechipt en hij draagt een halsband met paars kokertje..
- Aalsmeer, 2e J.C. Mensinglaan: Grijs-witte kater. Gecastreerd en ge-

chipt. Deze kat is erg schuw. 
- Aalsmeer, Uiterweg: Rode kater met witte buik, bef en sokjes. Is 7 jaar 

oud en heet Tommy.
- Aalsmeer, Anjerhof: Lapjes poes met zwarte vlek op rechter oog en ro-

de vlek op kopje. Wit befje en rug wit,rood en zwart. Heet Zazou.

Gevonden:
- Kudelstaart, Madame Curiestraat: Zwart-witte kat. Heeft witte borst en 

4 witte poten. Heeft witte streep over de neus.
- Kudelstaart, B. Coenraadstraat: Zwart witte kater.
- Aalsmeer, Oosteinderweg: Rode kater, wit puntje op neusje.
- Aalsmeer, Bachlaan: Grote Rode kater met witte sokje en befje.

Orgel en piano virtuoos 
Gert in het Lichtbaken
Rijsenhout - Op zondag 30 no-
vember zal er in het Lichtba-
ken in Rijsenhout weer een hele 
mooie zangdienst zijn. Aan deze 
dienst zal de pas 20 jarige Gert 
van Hoef uit Barneveld zijn me-
dewerking verlenen. 
Pas op 13 jarige leeftijd ont-
dekte hij het orgel en de pia-
no. Hij scheen over zoveel ta-
lent te beschikken dat hij ver-
der is gaan studeren met orgel 
en pianolessen. Op dit moment 

studeert hij aan het conservato-
rium in Den Haag. Veel beken-
de nummers zullen deze middag 
gezongen gaan worden. Ook 
zal Gert diverse improvisaties 
ten gehore gaan brengen. Deze 
dienst in het Lichtbaken aan de 
Aalsmeerderweg 751 begint om 
16.30 uur, maar vanaf 16.00 uur 
staat de koffie al klaar. Speciaal 
voor gezinnen met kinderen, die 
nog erg jong zijn, is kinderoppas 
aanwezig. 

Kleuterklas 
ontgroeid!

Aalsmeer - Zaterdag 22 novem-
ber was ik samen met een vriendin 
bij de ouderendag. Wij hadden een 
leuke middag en avond. Er was ge-
bak met koffie, een wijntje, een hap-
je en smakelijke broodjes. Ook wer-
den wij uitstekend vermaakt, gezel-
lig muziek, een bingo en een heer-
lijk optreden van Vivace en Con 
Amore. Maar wat misplaats was het 
meezingen van liedjes als: Drie klei-
ne kleutertjes: Er zaten zeven kik-
kertjes al in een boerensloot: Poes-
je mauw en meer van deze kinder-
liedjes. Waarom kinderliedjes? Hier-
mee worden wij ouderen weggezet 
als ‘onmondige’ wezens. Wij zijn dan 
wel ‘bejaard’ maar de kleuterklas al-
lang ontgroeid! Adri Stoof.

BURGELIJKEBURGELIJKEstand
HUWELIJKSAANGIFTE
E. van Nispen en N. van de Kuit



Muziek/toneel/cabaret
Donderdag 27 november:
* Theatervoorstelling ‘Paulus in het 
oog van de storm’ in Open Hofkerk, 
Ophelialaan 247 vanaf 20u.
* Livemuziek met jamsessie met 
zanger en drummer Leo Lauffeur in 
de Bok, Dreef vanaf 21u.
Vrijdag 28 november:
* Kinderdisco voor 4-12 jaar in fees-
terij de Bok, Dreef van 19 tot 21.30u. 
En vanaf 22u. foute party.
* Vrijdagavondshow met bands Sink 
The Bismark en Dynamic Gentlemen 
in N201, Zwarteweg vanaf 20.30u.
* Westeinder Live met dj Mister 
Marcello in Westeinder Paviljoen, 
Kudelstaartseweg vanaf 19u.
28 en 29 november:
* Revue ‘Ik ga op reis en neem mee’ 
door toneelvereniging Kudelstaart 
in Dorpshuis. Vrijdag en zaterdag 
vanaf 20.15u. 
Zaterdag 29 november:
* Cabaret ‘Gul’ van Jennifer Even-
huis in Bacchus, Gerberastraat van-
af 21u. Open 20.15u. 
* Snorrenfeest in Feesterij de Bok, 
Dreef vanaf 22u.
Zondag 30 november:
* Dynamite Blues Band en Meryn 
Bevelander Band in The Shack, 
Schipholdijk 253b in Oude Meer 
vanaf 16u.
Zaterdag 6 december:
* Optreden blueszanger en gita-
rist Hein Meijer in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21.30u.
Zondag 7 december:
* Astrid Seriese en Peter van Ligten 
bij Bob en Gon in Theater Aalsmeer, 
Van Cleeffkade. Aanvang: 15u.
* Crowded House Tributed met Mar-
tin v/d Starre in The Shack, Schip-
holdijk 253b in Oude Meer, 16.30u.

Films
T/m 4 december:
* Alle dagen diverse films voor al-
le leeftijden in Crown Cinema, Van 
Cleeffkade met nieuw: Hunger 
Games. Ook Luca de B, Toen was 
geluk heel gewoon en Bon Dieu. 
Voor jeugd: Club van Sinterklaas, 
Wiplala, Koemba de Zebra en Flits & 
het magische huis.

Exposities
27 t/m 29 november:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 ie-
dere woensdag tot en met zondag 
open van 12 tot 17u. Schilderijen en 
sculpturen van Didi v/d Velde.
28 t/m 30 november:
* Happy Meal museum open, Leg-
meerdijk 269. Iedere vrijdag tot en 
met zondag van 11 tot 17u.
Zaterdag 29 november:
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11-16u.
29 en 30 november:
* Huismuseum met Mokum collec-
tie open, Van Cleeffkade 12a. Za-
terdag en zondag op afspraak: 06-
12922954 of huiskamermuseum.nl.
* Jubileumexpositie 25 jaar galerie 
Sous Terre aan Kudelstaartseweg. 
Zaterdag en zondag 13 tot 17u. Ex-
positie t/m eind januari.
Tot en met 7 december:
* Expositie in het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat met werken van Men-

no Bauer, Juul Bögemann en Jaap 
Beets. Open: donderdag t/m zondag 
14-17u. 
November:
* Foto’s van Bianca Tas, schilderijen 
van Wendy Noordam en landschap-
pen van Toon de Haas in Gezond-
heidscentrum Drie Kolommen.
Tot en met januari:
* Expositie ‘Black & White’ met fo-
tografen Judith de Bats, Patrick 
Spaander en Kick Spaargaren in ge-
meentehuis, Raadhuisplein. Te be-
zichtigen tijdens openingstijden. 
* Foto’s van Margriet Zwarthoed bij 
Eveleens Makelaars, Punterstraat 2.
* Schilderijen van Nels de Vries in 
zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad.

Diversen
Donderdag 27 november:
* Soosmiddag 55+ in Dorpshuis Ku-
delstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.
Vrijdag 28 november:
* Instuif voor 60-70jr. in The Beach, 
Oosteinderweg 247a, 9.30-11.30u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Pierre’s jazzles over trompet-
tist Chet Baker in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21u.
Zaterdag 29 november:
* Grote Sinterklaasbingo in de Zotte 
Wilg, Uiterweg vanaf 21.25u.
29 en 30 november:
* Watertoren open. Zaterdag en 
zondag van 13 tot 17u.
* Winterfair bij Duo Plant, Legmeer-
dijk 274. Zaterdag van 9 tot 17u. en 
zondag van 10 tot 16u.
Zondag 30 november:
* Sinterklaas bij café Sportzicht, 
Sportlaan vanaf 15.30u.
Maandag 1 december:
* Lezing bij Viva Aquaria ‘Aquahoe-
ren’ in buurthuis Hornmeer, Roer-
domplaan 3 vanaf 20u.
* Clubavond F&VA over overzetten 
smalfilm in ‘t Anker, Oosteinderweg 
273a vanaf 20u.
Dinsdag 2 december:
* Koffie-ochtend in Open Hofkerk, 
ingang Sportlaan 86 vanaf10u.
* Dartcompetitie in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Sintkaartavond bij Ons Genoegen 
in OTT Hortensialaan vanaf 19.30u.
Woensdag 3 december:
* Inloop bij Oost-Inn in de Mikado, 
Catharina Amalialaan 66 v/a 9.30u. 
* Koffie in de Spil, zijstraat Bilder-
dammerweg vanaf 10u. 
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u. 
* Literaire avond Oost-Inn over boek 
‘Handel in Veren’ van 19.30-21.30u. 
Donderdag 4 december:
* Sjoelcompetitie in het Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Dialezing over Peru bij Groei en 
Bloei in buurthuis Hornmeer, Roer-
domplaan 3 vanaf 20u.

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 27 november
* Info-bijeenkomst over dementie bij 
ouderen in Inloopcentrum, Kanaal-
straat van 13.15 tot 15u.
Dinsdag 2 december:
* Info-avond over structuurvisie Ui-
terweg in gemeentehuis, 19.30u.
Donderdag 4 december:
* Raadsvergadering in gemeente-
huis vanaf 20u. .

AGENDA

Vrijdagshow met bandoptredens
Dynamic Gentlemen en Sink 
The Bismarck live in N201
Aalsmeer - Om de week kun je 
vrijdags in N201 terecht voor goeie 
livemuziek in alle genres, van pop 
tot metal, van blues tot funk, rock 
en weer terug. Dus aan iedereen die 
in is voor goeie live muziek en veel 
gezelligheid: kom even checken en 
doe een drankje aan de ruim gesor-
teerde bar van N201. Er kan ook ge-
poold, gedart en bijgepraat worden: 
genoeg te doen!
Vrijdag 28 november komen het 
Aalsmeer en Kudelstaartse Dynamic 
Gentlemen en de winnaars van de 
Haarlemmermeerse Popprijs, Sink 
The Bismarck, optreden. Als der-
de act de kakelverse rockband Di-
wonuso die voor het eerst het podi-
um betreedt met eigen werk. Dyna-

mic Gentlemen speelt een breed re-
pertoire aan covers en eigen werk 
in het rock en alternatieve genre. 
Sink The Bismarck neemt je mee 
op een muzikale cruise: Een cruise 
in de vorm van een bak met herrie. 
Vol drank, rock, piraten en scheur-
buik. Een cruise, zo laat zich lezen, 
om nooit te vergeten. 
Wil je ook een keer spelen met je 
band, als singer songwriter, als 
dance-act, dj-producer of wat dan 
ook? Mail dan naar info@n201.nl 
zodat er contact met je kan wor-
den opgenomen. Ken je nog bands 
of muzikanten voor wie dit iets is? 
Stuur ze door! De N201-zaal aan de 
Zwarteweg gaat vrijdag open om 
20.30 uur en de entree is gratis. 

Films in grote en kleine zaal
Filmkomedie ‘Bon Dieu’ 
nu in Crown Cinema
Aalsmeer - In de kleine, knusse 
filmzaal van Crown Cinema kan dit 
weekend genoten worden van de 
komedie ‘Bon Dieu’. Claude en Ma-
rie Verneuil, een katholiek conserva-
tief echtpaar met een prachtig land-
huis aan de Loire, hebben het ge-
troffen met vier mooie dochters. 
Het was echter even slikken toen 
de eerste dochter met een moslim, 
de tweede met een Jood en de der-
de met een Chinees trouwde. Al-
le hoop is nu gevestigd op de jong-
ste dochter. Hun droom lijkt werke-
lijkheid te worden wanneer ze ver-
nemen dat ze een brave katholie-
ke jongen heeft ontmoet. Van ‘Bon 
Dieu’ kan vrijdag 28 november ge-
noten worden vanaf 20.30 uur en 
woensdag 3 december vanaf 20.45 
uur. In de kleine zaal kan met pop-

corn ook in het pluche plaats geno-
men worden voor ‘Flits & het magi-
sche huis’, ‘Koemba de Zebra’, ‘Toen 
was geluk heel gewoon’ en ‘Lucia 
de B’. In de grote zaal presenteert 
Crown Cinema de nieuwe, spannen-
de film ‘Hunger Games: Mockingjay 
- part 1’ op donderdag om 20.00 uur, 
vrijdag om 18.45 en om 21.30 uur en 
zondag om 16.00 en om 19.30 uur, 
‘Club van Sinterklaas en het praten-
de paard’ op vrijdag om 16.30 uur 
en zondag om 10.30 en 14.30 uur en 
‘Wiplala’ zondag om 12.30 uur. Kijk 
voor informatie op de website www.
crowncinema.nl. Voor het reserve-
ren van kaarten kan gebeld worden 
naar 0297-753700 of stuur een mail 
naar info@crowncinema.nl. Kaarten 
zijn ook aan de zaal te koop. Adres: 
Van Cleeffkade 15.

2 x Popkoor Soundsation
Aalsmeer - Tijdens de winterfair 
op zaterdag 29 en zondag 30 no-
vember bij Duo plant, is popkoor 
Soundsation gevraagd om zondag 
twee optredens te verzorgen. Om 
13.00 en 14.00 uur gaat het popkoor 
van zich laten horen. Heeft u in ok-
tober het concert van Soundsation 
gemist? Kom dan naar de Legmeer-
dijk om onder andere te luisteren 
naar Happy, Greenfields, Royals, Let 
me entertain you, All of me en nog 
veel meer popsongs. Volgend jaar 
is het eerste lustrum van popkoor 

Soundsation en staat er een groot 
concert in november 2015 gepland. 
Tijdens de wekelijkse repetities wor-
den al weer nieuwe nummers inge-
studeerd, zoals Oceaan van Racoon 
en Home van Daton en Iedereen is 
van de wereld van The Scene zo-
dat er tijdens het lustrum naar ‘oud’ 
en nieuw repertoire geluisterd kan 
worden. Iedereen is welkom op de 
Winterfair bij Duo Plant aan de Leg-
meerdijk 274. Op zaterdag geopend 
van 9.00 tot 17.00 uur en zondag van 
10.00 tot 16.00 uur. 

Info over ‘Overzetten film 
naar DVD’ bij F&VA
Aalsmeer - Maandag 1 decem-
ber staat de clubavond van de Film- 
en Videoclub Aalsmeer in het teken 
van het overzetten van Dubb. 8 en 
Super 8 smalfilm, VHS video en an-
dere videosystemen naar DVD. Ve-
le film hobbyisten hebben vaak nog 
spoelen met smalfilm of VHS ban-
den liggen die de moeite waard zijn 
om op een DVD over te zetten, zo-
dat zij op moderne apparatuur af te 
spelen zijn. 
Deze avond zal de heer Ruud Bijnen 
aanwezig zijn om deze overzettech-
niek haarfijn uit te leggen. Tevens 
gaan de leden een definitieve keu-

ze maken betreffende de clubinzen-
ding voor het Cinefleurfestival 2015. 
De F&VA is overigens nog steeds 
opzoek naar nieuwe leden. Mensen 
die geïnteresseerd zijn in het filmen 
met een videocamera zijn van har-
te welkom op eens vrijblijvend een 
clubavond bij te komen wonen. De 
clubavonden van de F&VA worden 
om de veertien dagen gehouden op 
de maandagavond in gebouw ‘t An-
ker aan de Oosteinderweg 273a en 
beginnen om 20.00 uur. Informa-
tie over de F&VA via 023-5284564 
of via de website www.videoclub-
aalsmeer.nl.

Zaterdag- en zondagmiddag
Watertoren opent deuren
Aalsmeer - De Aalsmeerse water-
toren is komende zaterdag 29 en 
zondag 30 november geopend voor 
alle belangstellenden. Sowieso is 
het interessant om dit Aalsmeerse 
rijksmonument van binnen te be-
kijken en je te laten voorlichten hoe 
de werking binnen de toren heeft 
plaatsgevonden. Uiteraard is er de 
gelegenheid om naar boven te klim-
men en vanaf 50 meter hoogte heeft 
men een 360 graden uitzicht over 
Aalsmeer en de verre regio. De wa-
tertoren, die tot begin jaren 90 heeft 
gefungeerd als drukverhoger bin-
nen het drinkwater leidingssysteem 
van Aalsmeer en omliggende plaat-
sen, ziet er grotendeels nog hetzelf-
de uit als de oorsprong. In 1926 is 
gestart met de bouw van deze ho-
ge toren en men begon met het hei-
en van maar liefst 452 palen van 15 
meter lengte. Daarop werden onder 
andere de enorme kolommen ge-
bouwd, die de twee bovenbekkens 
moesten gaan dragen. Het eerste 
bekken wat men tegenkomt is er 
één van ruim 460.000 liter en het 
bovenste bekken maar liefst ruim 
530.000 liter. Deze bekkens waren 
vroeger geheel gevuld met leiding-

water, dat gehaald werd vanuit de 
duinen aan de kust. Onder de be-
gane grond ligt nog een derde bek-
ken van 146.000 liter, zodat de to-
tale voorraad water de miljoen li-
ter overschreed. De stoere waterto-
ren heeft zich altijd geweerd tegen 
onstuimige weersomstandigheden: 
zelfs stormen met windkracht 10 en 
méér kon de toren hebben. Tijdens 
de oorlogsjaren had de toren geluk, 
ondanks de nabijheid van Schiphol 
dat een mikpunt zou kunnen zijn, is 
de watertoren ongeschonden deze 
jaren doorgekomen. In tegenstelling 
tot veel andere watertorens in den 
lande, die zwaar beschadigd wer-
den. Aalsmeer is trots op haar wa-
tertoren en de mensen van de be-
heersstichting zorgen ervoor, dat ie-
dereen er zoveel mogelijk gebruik 
van kan maken. Dit weekend dus op 
beide dagen tussen 13.00 en 17.00 
uur. Wil men naar boven, dan zijn de 
kosten voor de kinderen 1 euro en 
voor volwassenen 2 euro.
Wie een keer apart met een groep 
de watertoren wilt bezoeken en be-
klimmen, kan en mailtje sturen naar 
s.b.w.a@caiway.net voor het maken 
van een afspraak.

Opbrengst voor Olifant Ziekenhuis
Kerstmarkt in Olifanten-
sfeer in Studio’s Aalsmeer
Aalsmeer - Op zondag 7 december 
wordt in Studio’s Aalsmeer de enige 
kerstmarkt in Nederland in olifan-
tensfeer gehouden. De aankleding 
en verlichting in de foyer kunnen dit 
jaar als betoverend genoemd wor-
den. De inmiddels traditionele kerst-
markt trekt de aandacht met de ve-
le twinkelende lichtjes, workshops, 
gezelligheid en heerlijke lekkernij-
en. De markt wordt georganiseerd 
door Vrienden van de Olifant, een 
natuurbeschermingsorganisatie die 
zich inzet voor de bescherming van 
de Afrikaanse en Aziatische olifant. 
In de sfeervol versierde kramen zijn 
tal van exclusieve olifantbeeldjes en 
aanverwante artikelen te koop. El-

ke bezoeker ontvangt een gratis lot 
voor de kerstloterij en maakt daar-
mee kans op een van de mooie prij-
zen. De opbrengst van de Kerst-
markt is bestemd voor de inrichting 
van het Olifant Ziekenhuis voor oli-
fanten op Sri Lanka. Weesolifantjes 
op Sri Lanka hebben dringend hulp 
nodig. Wanneer een baby-olifant-
je alleen wordt aangetroffen, is het 
diertje vaak zodanig verzwakt dat 
het direct intensieve medische ver-
zorging nodig heeft. Op dit moment 
zijn er onvoldoende medische facili-
teiten aanwezig. Het is daarom be-
langrijk dat het Olifant Ziekenhuis 
wordt gerealiseerd. Kijk voor meer 
informatie op www.olifanten.org

Expositie in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Nog tot en met zon-
dag 7 december kan de tentoon-
stelling van drie verwante kunste-
naars bezocht worden in Het Oude 
Raadhuis. De drie exposanten vor-
men een samenspel van aanvullin-
gen en contrast. Menno Bauer pre-
senteert grote schilderijen en zeef-
drukken met een indringend karak-

ter, kleurrijk en robuust. Juul Böge-
mann exposeert met sieraden en te-
keningen. En Jaap Beets toont ui-
terst subtiel werk dat bestaat uit lij-
nen en tekens. De uitdagende ex-
positie in het oude gemeentehuis in 
het Centrum is iedere donderdag tot 
en met zondag van 14.00 tot 17.00 
uur geopend. De toegang is gratis. 

Voorprogramma Meryn B. Band
The Dynamite Blues Band 
zondag live in The Shack
Oude Meer - Zondag 30 novem-
ber slaat The Shack twee vliegen in 
een klap! The Dynamite Bluesband 
was ooit onder de naam Big Blind 
één van de jongste én meest suc-
cesvolste bluesbands van Neder-
land. Tegenwoordig onder de naam 
The Dynamite Bluesband behoren 
zij nu al tot de allerbeste! Deze band 
staat zondag op het podium in Oude 
Meer en in het voorprogramma laat 
de Meryn Bevelander Band, de al-
lerjongste bluesband van Nederland 
van zich horen. 
Meryn Bevelander Band is een drie-
mansformatie uit Nijmegen rond de 
elfjarige gitarist Meryn Bevelander. 
Hij is pas elf jaar, gaat flink tekeer 
op de gitaar en speelt alsof hij ge-
boren is met een gitaar in zijn han-
den. Hij schrijft al zijn nummer zelf. 
In april won hij Rock ’n Roll Jonkies, 
een Nijmeegs initiatief om jonge 
muzikanten van 11 tot 18 jaar een 
podium te bieden en hield daar een 
dag studiotijd en een videoclip-op-
name aan over. Bas en drum wor-
den uitstekend bespeeld door zijn 
oudere broers van 16 en 14 jaar. Dit 
is echt heel leuk! Deze young bloods 
in blues vinden het ‘supercool’ om in 
het voorprogramma te mogen staan 
van hun oudere ‘brothers in blues’ 
van Dynamite Bluesband. Drie leden 

van Dynamite Bluesband, Wesley, JJ 
en Niels, werden op jonge leeftijd al 
de grote belofte van bluesminnend 
Nederland genoemd én heel groot 
onder de naam Big Blind. De schrik 
zat er dan ook goed in bij de fans 
toen er besloten werd om te stop-
pen met Big Blind. Maar ze zijn te-
rug! 
Dynamite Bluesband gaat verder 
daar waar Big Blind is gestopt. Sa-
men met bassist Renzo van Leeu-
wen zorgen ze voor een nieuwe 
explosie in de blueswereld. Zan-
ger en harmonicablazer Wesley van 
Werkhoven heeft een heerlijke rau-
we stem en blaast de longen uit z’n 
lijf. Op het strakke stevige ritme van 
drummer Niels Duindam en de stu-
wende en pompende baslijnen van 
Renzo van Leeuwen kunnen We-
sley op de smoelenschaaf en JJ 
van Duijn met zijn fabelachtig en 
schroeiend gitaarspel helemaal los! 
Dynamite Bluesband speelt meesle-
pend en bovenal explosief! Een ab-
solute topper deze band met in het 
voorprogramma talentvolle jonkies. 
Zondagmiddag 30 november gaat 
The Shack open om 15.00 uur en 
de optredens beginnen vanaf 16.00 
uur. Entree is 5 euro. Voor alle info: 
www.the-shack.info. Adres is Schip-
holdijk 253b in Oude Meer. 

Vrijdag en zaterdag in Bacchus
Jazzles en cabaret ‘Gul’ 
van Jennifer Evenhuis
Aalsmeer - Vrijdag 28 november 
presenteert cultureel café Bacchus 
Pierre’s Jazzles, Chet Baker. Reuzen 
uit de jazzgeschiedenis staan cen-
traal in de muzikale avonden die 
Pierre Tuning presenteert in Bac-
chus. Op deze vrijdagavond zal Pier-
re Tuning aan de hand van beeld 
en geluidsmateriaal vertellen over 
trompettist Chet Baker en de in-
vloed van Chet op de jazzmuziek. 
Het portret van een junk, maar ook 
van een geniale trompettist met een 
blijvende nalatenschap. Bacchus 
in de Gerberastraat gaat open om 
21.00 uur, de les start om 21.30 uur. 
Entree 3,50 euro.
Zaterdag 29 november kan in Bac-
chus van de cabaretvoorstelling 
‘Gul’ van Jennifer Evenhuis. Mensen 
die vaak naar het theater gaan steu-
nen vaker goede doelen, maar hel-
pen bijna nooit met verhuizen. Men-

sen met kinderen krijgen vaker ca-
deaus van de Action of iets wat ie-
mand zelf al cadeau had gekregen. 
En mensen met meer dan 300 fa-
cebook vrienden nemen vaker een 
dakloze kat in huis: waar of niet? 
In haar tweede avondvullende ca-
baretprogramma onderzoekt Jenni-
fer Evenhuis onze vrijgevigheid. Wie 
een ander helpt voelt zich vaak be-
ter over zichzelf, maar is dat de eni-
ge reden om goed te doen? Ontdek 
hoe slecht u zelf eigenlijk bent. En 
hoe bevrijdend dat is!
Zaal open om 20.15 uur. Aanvang 
voorstelling 21.00 uur. Entree is 11 
euro. Kaarten zijn te reserveren via 
de website www.cultureelcafebac-
chus.nl of telefonisch te bestellen 
via 0297-342657 (na 18.00 uur) en 
indien voorradig nog te koop bij de 
ingang van Bacchus in de Gerbe-
rastraat.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

SINT-KOOPJE:

Capo ‘Boston’
(rood, wit of blauw)

€ 12.95

Karaokeset ‘GLX’
van € 220    voor € 198.-

Ruime keuze aan
ukeleles ‘Korala’ 

v.a. € 29.95

Gitaarkabel ‘Fender’
3 meter  € 15.-

AANBIEDING:

Ruime keuze aan
NIEUW:

(rood, wit of blauw)
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€ 12.
SINT-TIP:
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- Herenweg 29 a (Z-2014/058720),het plaatsen van een erf-
afscheiding (verzonden 21 november 2014);

- Herenweg 29 a to (Z-2014/056724), het plaatsen van een 
hek en jollensteiger (verzonden 21 november 2014);

- Herenweg 86 (Z-2014/060562), het plaatsen van een uit-
bouw (verzonden 21 november 2014);

- Kamerlingh Onnesweg 76 (Z-2014/064650), het aanleggen 
van een in- en uitrit (verzonden 19 november 2014);

- Van Cleeffkade 15, studio 1 (Z-2014/063646), het tijdelijk 
wijzigen van de bestemming naar detailhandel (verzonden 
19 november 2014).

Weigering omgevingsvergunning *

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie.
- Ophelialaan 94A (Z-2014/044594), het tijdelijk huisvesten 

van arbeidsmigranten (verzonden 24 november 2014).

Kennisgeving ontWerp beschiKKing, Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, 
omgevingsvergunning***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te ver-
lenen. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt u een ziens-
wijze indienen. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Schoolstraat 15 (Z-2014/051286), brandveilig gebruik.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stuk-
ken liggen met ingang van vrijdag 28 november 2014 gedu-
rende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van het ge-
meentehuis. 

geaccepteerde melding(en)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Catharina-Amalialaan16 (Z-2014/066499), het verwijde-

ren van asbest;
- Clematisstraat 2 (Z-2014/067216), het verwijderen van 

asbest;
- Uiterweg 168 (Z-2014/066906), het slopen van een wo-

ning en bestaande overige bebouwing.

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

publicatie melding artiKel 8.40 Wet 
milieubeheer

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

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam : Deen Supermarkten
Adres : Molenpad 19
Plaats : Aalsmeer
Datum  : 19 november 2014

De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot 
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep 
tegen de ingediende melding. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling 
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen.

commissie ruimtelijKe KWaliteit 
(voorheen Welstandscommissie)

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

evenementen

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

evenementenvergunning

Winterfair Kudelstaart op 30 november 2014 van 12.00-18.00 
uur, Kudelstaartseweg 226 (Z-2014/060611).

officiële mededelingen
27 november 2014

meldingsplicht voor evenementen 2015 
(> 2000 aanWezige personen op pieKmoment 
en/of risicovolle* evenementen)

In 2011 is bepaald dat een meldingsplicht geldt voor evene-
menten met meer dan 2000 personen dat op het piekmoment 
tijdens het evenement aanwezig kan zijn (inclusief personeel 
en eventuele artiesten) en/of risicovolle evenementen.

Vanwege de beschikbare capaciteit bij politie, GHOR en brand-
weer, is het belangrijk om vroegtijdig inzicht te hebben in 
het aantal evenementen met meer dan 2000 personen en/
of risicovolle evenementen in 2015. Op basis hiervan kan er 
beter worden ingespeeld op knelpuntperiodes.

Evenementen die plaats zullen vinden in het jaar 2015 met 
een aanwezigheid van meer dan 2000 personen op zowel de 
openbare weg als in gebouwen en/of risicovolle evenementen, 
moeten daarom vóór 1 december 2014 zijn gemeld bij de ge-
meente Aalsmeer.

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

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

hele dag

Hoe doet u een melding betreft een evenement met meer dan 
2000 personen op het piekmoment of risicovol is? U stuurt het 
meldingsformulier met bovenstaande gegevens naar: 
 Gemeente Aalsmeer
 afdeling Ruimtelijk Ordening & Vergunningen
 Postbus 253
 1430 AG Aalsmeer

Voor nadere informatie: www.aalsmeer.nl of afdeling Ruimte-
lijke Ordening & Vergunningen, tel. 020–5404911. 

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

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij 
de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Re-
ageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Dorpsstraat 14 (Z-2014/066954), het plaatsen van zon-

nepanelen;
- Hornweg 316A (Z-2014/067352), het bouwen van een wo-

ning;
- Oosteinderweg 105A (Z-2014/067456), het uitbreiden en 

aanpassen van het bestaande ketelhuis tot bedrijfswo-
ning;

- Uiterweg 32 (Z-2014/066818), het kappen van en boom;
- Uiterweg 337 (Z-2014/067016), het wijzigen van een ei-

land (aanpassen beschoeiing, aanpassen indeling grond/
water).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Anjerlaan 21 (Z-2014/067325), het oprichten van een in-

richting BBQ Madera (melding activiteitenbesluit);
- Catharina-Amalialaan 16 (Z-2014/066499), het verwijde-

ren van asbest;
- Clematisstraat 2 (Z-2014/067216)j, het verwijderen van 

asbest;
- Hornweg achter 57-69 (Z-2014/066909), het slopen van 

kassen en ketelhuis;
- Uiterweg 168 (Z-2014/066906), het slopen van een wo-

ning en bestaande overige bebouwing.

verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure*

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Edisonstraat 4A (Z-2014/064234), het aanpassen van de 

Jongerenontmoetingsplek (verzonden 19 november 2014);
- Geerland 18 (Z-2014/062370), het gebruik van een be-

staand gebouw achter de woning als kantoorruimte (ver-
zonden 20 november 2014);

collectes

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

ter inzage

t/m 27-11-14 Ontwerp omgevingsvergunning met de bij-
behorende stukken in afwijking van het be-
stemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 
e.o.”, Uiterweg 266 achter (i.v.m. de bouw 
van een botenhuis bij een woonark en het 
gebruik voor tuin van de betreffende gron-
den)

t/m 27-11-14 Kennisgeving overeenkomst tot kostenver-
haal (met betrekking tot het kadastrale per-
ceel gemeente Aalsmeer, sectie B, nummer 
7667 (geheel), ter grootte van 2.130 m2. 
Perceel is gelegen aan de Hornweg 316A te 
Aalsmeer).

t/m 18-12-14 Kennisgeving overeenkomst tot kostenver-
haal (met betrekking tot het kadastrale per-
ceel gemeente Aalsmeer, sectie B, nummer 
9252, 9253 en 9254 (geheel), ter grootte 
van 2.544 m2, een overeenkomst tot kosten-
verhaal tot stand is gekomen. Het perceel is 
gelegen aan de Hornweg 250 te Aalsmeer) 
Vaststelling wijzigingsplan bestemmings-
plan ‘Schinkelpolder’ tweede wijziging. Het 
besluit tot vaststelling van het wijzigings-
plan ligt tezamen met de bijbehorende stuk-
ken ter inzage. Ontwerp van de structuurvi-
sie Uiterweg.

t/m 25-12-14 Verleende omgevingsvergunning (met bijbe-
horende stukken) m.b.t. bestemmingsplan 
“Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, Stations-
weg 38 en ontwerpbesluit hogere grenswaar-
den (Z-2013/002500)

t/m 29-12-14 Ontwerp omgevingsvergunning (met bijbe-
horende stukken) m.b.t. bestemmingsplan 
“Uiterweg Plasoevers 2005”, Uiterweg 168 
en ontwerpbesluit hogere grenswaarden (Z-
2014/052293)

t/m 29-12-14 Voorontwerp bestemmingsplan (met bijbe-
horende stukken) ‘Horecavoorziening Kudel-
staartseweg 295-297 (Z-2013/048694)’

t/m 09-01-15 Aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bij-
behorende stukken m.b.t. Schoolstraat 15 (Z-
2014/051286), brandveilig gebruik.

t/m 31-03-15 De Nadere regels voor subsidiering bode-
misolatie bestaande bouw voor particulie-
ren gemeente Aalsmeer 2014-2016 (met bij-
lagen) en het subsidieplafond voor deze Na-
dere regels.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inspreKen in 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 ge-
organiseerd. 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 vra-
genronde 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, di., do. 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 mel-
dingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkda-
gen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet 
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien 
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw 
klacht of melding is opgelost.

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

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

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

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

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl
Campagne van start in Aalsmeer
Fietsverlichting: Ik wil je zien! 
Aalsmeer - Het wordt steeds 
vroeger donker, de fietsverlich-
ting moet weer aan. Veel mensen 
doen dit keurig, maar soms is er 
een reminder nodig. Vooral scho-
lieren blijken relatief vaak zon-
der licht aan fietsen. Gemeenten 
voeren daarom samen met poli-
tie in november en december weer 
de fietsverlichtingscampagne on-
der het motto ‘Ik wil je zien’. Deze 
boodschap heeft een dubbele be-
tekenis: ik vind je leuk/belangrijk 

én ik wil dat je veilig thuis komt. 
Er vallen nog steeds relatief veel 
slachtoffers onder fietsers die in 
het donker op pad zijn. Vooral jon-
geren lopen risico bij een ongeval 
betrokken te raken. Ook blijkt dat 
fietsers onvoldoende aandacht be-
steden aan de werking van fiets-
verlichting: nét voor vertrek blijkt 
er een fietslampje kapot te zijn 
en vaak is er geen reservelamp-
je of batterij in huis. Tja, en dan 
stappen zij toch zonder licht op 

de fiets. Omdat jongere fietsers 
(12 tot 23 jaar) erg veel fietsen en 
soms nogal gemakkelijk denken 
over een kapotte fietslamp, lopen 
zij het meeste risico bij een onge-
val betrokken te raken. Voor auto-
mobilisten zijn niet of slecht ver-
lichte (brom)fietsers niet of nau-
welijks te onderscheiden, zeker bij 
regenachtig weer. Een aanrijding 
is dan zo gebeurd, met alle gevol-
gen van dien. Uit onderzoek is ge-
bleken dat de kans op een onge-
val fors kleiner is, als de verlich-
ting in orde is.

Controles politie 
De komende donkere maanden 

besteedt de politie extra aandacht 
aan de verlichting van (brom-) fiet-
sen. Bij gebrekkige verlichting, be-
keurt de politie meteen. Een boe-
te wordt gegeven voor rijden zon-
der voor- en/of achterlicht en voor 
rijden zonder reflectie op de ach-
terkant van de fiets, de trappers of 
de wielen. Heeft het fietslicht een 
afwijkende kleur, knippert het of 
draagt de fietser het op een ver-
keerde plek? Dan komt de fietser 
eraf met een waarschuwing, maar 
de politie kan ook besluiten hier 
een boete voor te geven. De politie 
houdt zowel rijdende als staande 
controles. Een bekeuring voor rij-
den zonder licht is dit jaar 50 euro  

Naast vast licht op de fiets mogen 
losse lampjes ook. Bevestig lamp-
jes bij voorkeur aan de fiets. 

Zorg dat de lampjes goed naar 
voor en achter schijnen. Losse 
lampjes mogen alleen op het bo-
venlichaam. Dus niet op hoofd, ar-
men of benen. Ze mogen beves-
tigd worden aan kleding of tas, 
maar moeten wel zichtbaar blijven. 
De lampjes moeten recht vooruit 
en recht achteruit schijnen. En niet 
teveel bewegen. Wit of geel licht 
voor, rood licht achter. De lampjes 
mogen niet knipperen. Op www.
ikwiljezien.nl is nog meer informa-
tie terug vinden.
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Lezing G&B over Peru 
Aalsmeer - Donderdagavond 4 
december verzorgt Harry Jans uit 
Apeldoorn een presentatie over zijn 
reis door Peru bij Groei en Bloei af-
deling Aalsmeer. Peru is een land 
met veel cultuurschatten. Met name 
de Inca’s hebben prachtige, maar 
ook geheimzinnige bouwwerken 
achter gelaten. 

Daarvan is de meest bekende toch 
wel de verloren Inca Stad Machu 
Picchu, hoog in het Andes gebergte. 
Tijdens de lezing wordt u eerst mee-
genomen naar het zuiden van Pe-
ru. Hier wordt de diepe Colca Val-
lei bezocht waar de machtige Con-
dor voorkomt. De flora in het zuiden 

van Peru is werkelijk uniek. Onder-
weg worden de planten op de hoog-
vlaktes en rondom de verschillende 
vulkanen getoond. Planten die enor-
me kussens vormen van vele meters 
doorsnee en honderden jaren oud. 
In een andere bergstreek wordt 
het gebied van de reuzen Brome-
lia, Puya Raimondii, bezocht die de 
grootste bloeiwijze ter wereld heeft 
en pas bloeit na 80 tot 150 jaar. De-
ze lezing toont heel veel bijzonde-
re planten, maar ook de bijzonde-
re cultuur zal niet vergeten worden. 
Belangstellenden zijn 4 december 
welkom in buurthuis Hornmeer aan 
de Roerdomplaan 3. De aanvang is 
20.00 uur en de toegang is gratis.

Lachsalvo’s voor acteur én 
schrijver Maarten Spanjer
Aalsmeer - Nu komt er nooit ie-
mand treurig uit het Boekhuis, maar 
zoals er vrijdagavond 21 novem-
ber werd gelachen is vast niet eer-
der voorgekomen. Spreker Maarten 
Spanjer, bekend van de film Spet-
ters, de vele TV afleveringen van 
Taxi, zijn voortreffelijke typetjes zoals 
Rinus Michels en van zijn KPN com-
mercials samen met Rijk de Gooyer, 
wist de mensen zowat van hun stoel 
van het lachen te krijgen. Zijn boek 
‘Gisteren liep zij nog’ is een aan-
eenschakeling van hilarische verha-
len. Lekker vet aangezet, maar wel 
net op zo een wijze dat de anekdo-
tes toch hun geloofwaardigheid be-
houden. Het is een heerlijke bundel 
met een hoog ontspanningsgehalte 
geworden. Spanjer was 45 jaar be-
vriend met Rijk de Gooyer. De he-
ren, allebei niet vies van humor, be-
leefden avonturen waarvan er een 

aantal is opgetekend in de bundel. 
De voorgelezen hoofdstukken: Het 
signeren in de Bijenkorf en de Mid-
denstand werden zo goed ontvan-
gen dat zijn gehoor vroeg om meer 
en nog meer, men kon er niet ge-
noeg van krijgen. “Ja zeg… ik ga 
niet alles prijsgeven, want dan ko-
pen jullie het boek niet meer.” Wel 
daar hoefde Spanjer zich geen zor-
gen over te maken, want van de ho-
ge stapel exemplaren voor hem was 
er aan het einde van de avond niet 
één meer over. Na de pauze vertel-
de Spanjer over de niet uitgezonden 
Taxi ritten, het werd wel duidelijk 
waarom dat was, zijn publiek smul-
de ervan. Wat Spanjer zelf had ge-
leerd van al deze tochten door Ne-
derland? “Dat de mensen een stuk 
aardiger zijn dan je denkt.” 

Janna van Zon

Vrolijke optredens Melomanie
Rijsenhout - In de afgelopen we-
ken heeft Drumfanfare Melomanie 
twee optredens verzorgd. Dinsdag 
11 november werd een Sint Maar-
ten optocht muzikaal begeleidt. 
Aan het beginpunt bij de Werf ston-
den heel veel kinderen en de ouders 
klaar met een verlichte, veelal zelf-
gemaakte lampion. Voordat de op-
tocht begon werden er stilstaand 
enkele nummers gespeeld zoals 
Cups en Ik neem je mee. Daarna 
klonken er vrolijke klanken van de 
drumfanfare tijdens de route door 
het eigen dorp. Zaterdag 22 novem-
ber was de intocht van Sinterklaas. 
Traditiegetrouw kreeg de drumfan-
fare hierbij hulp van enkele muziek-
pieten. Na een woord van welkom 
maakten Sinterklaas en zijn Pie-
ten onder leiding van de drumfan-
fare een rondgang door Rijsenhout. 
Halverwege de route was een kleine 
pauze waardoor kinderen de kans 
kregen om Sinterklaas een hand-

je te geven. Na een gezellige rond-
gang die door vele kinderen en ou-
ders werd meegelopen eindigde 
de optocht bij dorpshuis de Reede 
waar het feest nog even werd voort-
gezet. 
De muziekpieten zorgden in het 
dorpshuis voor de muzikale noten. 
De drumfanfare heeft dit jaar nog 
één optreden. Enkele leden zul-
len zondagavond 21 december tij-
dens een kerstsamenzang in het 
dorp kerstmuziek ten gehore bren-
gen. Na de Kerstvakantie zullen de 
leden zich gaan concentreren op de 
muziek die tijdens de jaarlijkse pre-
sentatieavond gespeeld gaat wor-
den. De presentatieavond zal in het 
teken staan van het filmmuziek. Zet 
7 maart 2015 alvast op uw kalen-
der. Bezoek eens de website www. 
drumfanfaremelomanie.com of kom 
gerust langs op maandagavond in 
dorpshuis de Reede. Nieuwe leden 
zijn altijd welkom. 

Aalsmeer - Ongetwijfeld bent u al-
lemaal wel eens bij een concert ge-
weest van Aalsmeers mannen-
koor Con Amore, Toonkunstkoor 
Aalsmeer en/of Aalsmeers vrou-
wenkoor Vivace. Echter deze drie 
Aalsmeerse koren hebben de krach-
ten gebundeld en besloten een ge-
zamenlijk concert te geven. Op dit 

unieke concert moet nog even ge-
wacht worden, maar alvast noteren 
in de agenda is een aanrader. 
Op zondag 29 maart vanaf 15.00 uur 
treden Con Amore, Toonkunstkoor 
Aalsmeer en vrouwenkoor Vivace 
samen op in de Bloemhof aan de 
Hornweg. Er wordt nu al hard voor 
gerepeteerd!

Interviews Lotte en Claudia op maandag 

Herman Stok en feest 
op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Heeft u al eens ge-
luisterd naar de lokale omroep van 
Aalsmeer? Radio Aalsmeer zendt 
24-uur per dag uit voor de inwoners 
van Aalsmeer, Kudelstaart en wijde 
omgeving op 105.9 FM (ether) en 
99.0 FM (kabel). Ook voor u! Over-
dag en ’s nachts heerlijke muziek en 
’s avonds en in het weekeinde af-
wisselende en informatieve live pro-
gramma’s voor diverse doelgroe-
pen. Met andere woorden Radio 
Aalsmeer, het hart van de regio. Ook 
de komende week zijn er weer vele 
interessante programma’s te beluis-
teren. Vandaag, donderdag 27 no-
vember om 18.00 uur in Halte Zwar-
teweg een interview met oud pre-
sentator Herman Stok. Op televisie 
presenteerde hij voor de VARA het 
eerste Nederlandse jongeren-mu-
ziekprogram-ma, dat ‘Top of Plop’ 
heette. Daarnaast vertelt hij over het 
bezoek van The Beatles aan Neder-
land in 1964. Verder zijn de makers 
van Halte Zwarteweg op bezoek 
geweest bij Gallery Sous-Terre, en 
waren zij aanwezig bij de opening 
van de expositie ‘Ida Y Vuelta’ wel-
ke werd geopend door actrice Nel-
ly Frijda.

1 Jaar Vrijdagavondcafé
Vrijdag 28 november bestaat het 
radioprogramma Vrijdagavondca-
fé precies 1 jaar. Om dat te vieren 
zijn de uisteraars van harte welkom 
in de studio van Radio Aalsmeer in 
de Studio’s aan de Van Cleeffka-

de. Het zou leuk zijn als bezoekers 
iets komen vertellen en bijvoorbeeld 
hun favoriete plaat aanvragen. Dus 
kom gezellig langs tussen 21.00 en 
23.00 uur en feliciteer de program-
mamakers Ron, Lisette, Marjolein 
en Caroline met dit 1 jarige jubi-
leum. Ook de makers van de vas-
te maandelijkse items zullen zoveel 
mogelijk aanwezig zijn. Ook de be-
kende Aalsmeerse Sint en Piet wor-
den in de studio verwacht. Het gaat 
dus zeker een feestelijke uitzending 
worden!
In ‘Aalsmeer Politiek’ mogen weke-
lijks Aalsmeerse politici op zater-
dag de lokale politieke week door-
nemen, deze week is Het Aalsmeers 
Alternatief (HAC) aan de beurt. Na-
tuurlijk komende maandagavond 1 
december weer interessante gas-
ten in ‘Door de Mangel’ van het pre-
sentatieduo Mylène en Elbert Huijts 
tussen 19.00 en 20.00 uur en de ‘Top 
10 van…’ van 20.00 tot 21.00 uur 
met Rinus van Itterzon, Laurens van 
Kessel, Miranda Gommans en Tali-
tha van Itterzon die het programma 
beurtelings presenteren. Deze week 
komen respectievelijk danseres Lot-
te Borgman en Claudia van den 
Broek van Majabox op bezoek. Ui-
teraard kunnen bij alle programma’s 
live vragen gesteld worden aan de 
gasten. Dit kan via het telefoonnum-
mer 0297-325858 of via e-mail: stu-
dio@radioaalsmeer.nl. Het bezoek-
adres van de studio is Van Cleeffka-
de 15 in Studio’s Aalsmeer.

Sprookjeswereld van Theo 
Hoogwerf-Boomzinger!
Kudelstaart - Komende twee 
maanden zijn de ruimten van de 
fysiotherapiepraktijk aan deKu-
delstaartseweg omgetoverd tot de 
sprookjeswereld van kunstenaar 
Theo Hoogwerf-Boomzinger. Kunst-
werken waarin tekenen, schilderen, 
collages en poezie hand in hand 
gaan. Het beeld versterkt de tekst 
en de tekst siddert mee in het beeld; 
fluistering tuimeling. Geïnspireerd 
op het geluid van wilgen tijdens een 
wandeling in Wapse. Soms wordt 
het landschap letterlijk als uitgangs-
punt genomen, vaak gaat het over 
de wisselwerking tussen mens en 
natuur en de vervreemding van de 
mens van de natuur. Zijn werk is 
losjes, speels, dromerig en preten-
tieloos en daardoor zeer plezierig 
om naar te kijken en je mee te la-
ten voeren in de sprookjeswereld 
die hij tekenent, schildert, plakt en 
schrijft. “lk ben altijd op zoek naar 
de verbinding tussen mens en na-
tuur.Vroeger heb ik jarenlang keu-

rig landschappen geschilderd, maar 
tegenwoorig ben ik meer op zoek 
naar de taal van bomen. Takken bla-
deren, oftewel stukjes van biivoor-
beeld een eik zien er anders uit 
dan stukjes beuk. Als ik hier delen 
van teken, is het net alsof je de taal 
van bomen op papíer zet. Het is al-
lemaal verbeelding, maar het helpt 
wel om weer uit te gaan van wat je 
voelt en niet alleen van wat ie ziet.” 
Sta eens even stil bij de werken van 
Theo en laat je verrassen door wat 
hij ziet en hoort. Theo heeft zijn op-
leiding genoten aan de Koninklijke 
Academie voor Beeldende Kunst in 
Den Haag en is woonachtig in Ou-
derkerk aan de Ijssel. De expositie 
is te bezoeken tot eind januari tij-
dens werkdagen van 8.00 tot 21.00 
uur, op de woensdag van 8.00 tot 
18.00 uur. De schilderijen zijn te 
koop, de prijzen variëren van 100 
tot 150 euro, Meer informatie via  
theohoogwerf-boomzinger.nl.
Femke Kempkes

Veiling voor Karmelkerk
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 22 
november stond ‘bieden, draaien en 
winnen’ op het programma in het 
Parochiehuis. De jaarlijkse veiling 
voor de Karmelkerk vond plaats en 
geboden kon worden op 150 kavels 
van goederen en diensten. Planten, 
taarten, kerstartikelen en nog ve-
le andere artikelen werden aan de 
hoogste bieders verkocht. Burge-
meester Jobke Vonk-Vedder heeft 

ook de veilinghamer ter hand geno-
men en enkele stukken voor een zo 
hoog mogelijke prijs aan nieuwe ei-
genaren geholpen. Tussen het vei-
len door draaide enkele malen het 
rad van avontuur en ook hier waren 
mooi prijzen mee te winnen. De ge-
hele opbrengst gaat gebruikt wor-
den voor het onderhoud van de Kar-
melkerk aan de Stommeerweg. 
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Heel gezellig op wintermarkt
Aalsmeer - Afgelopen zater-
dag 22 november vond in zorg-
centrum Aelsmeer en verpleeg-
huis Rozenholm de jaarlijkse win-
termarkt plaats. Doel van de markt 
is om bewoners de gelegenheid te 
geven hun Sint en Kerst inkopen te 
doen, maar inwoners worden ook 
altijd uitgenodigd om langs te ko-
men. En menigeen laat dit zich geen 
twee keer zeggen, het was weer ge-
zellig druk. Allerlei leuke cadeau-
tjes werden te koop aangeboden, 
waaronder kaarten, windlichten, 

kaarsen, sieraden en tweedehands 
boeken. Ook gebreide sjaals, kus-
sens en mutsen waren verkrijgbaar, 
evenals pindakransen voor de vo-
gels. En wie trek had, zat ook goed. 
Er waren koekjes en cake en door 
de koks zelfgemaakte erwtensoep. 
Verder draaide het Rad van Avon-
tuur. De opbrengst van de winter-
markt komt ten goede aan activitei-
ten die voor de bewoners georgani-
seerd worden. 

Foto: Miranda Gommans

Zo’n 550 dozen na 19de 
Dorcas Voedselactie!
Aalsmeer - De Dorcas Voedselac-
tie heeft landelijk geschat 50.000 
gevulde voedseldozen opgeleverd. 
De actie in Aalsmeer en Reisenhout, 
bij de Hoogvliet, de Albert Hein en 
de Coop, leverde zo’n 550 voedsel-
dozen op. Een prachtige opbrengst! 
Op dit moment worden uit alle inge-
zamelde goederen voedselpakket-
ten samengesteld door vrijwilligers 
in vier sorteercentra. Zeker 20.000 
voedselpakketten zullen nog voor 
kerst hun bestemming bereiken, of 
dit nu om arme ouderen in Oost-Eu-
ropa en Afrika gaat, of om Syrische 
vluchtelingen. 

Vandaag de dag leven ruim één mil-
jard mensen in extreme armoede. 
Dorcas legt zich hier niet bij neer en 
komt in actie voor mensen die geen 
beroep kunnen doen op een soci-
aal of financieel vangnet. Tijdens de 
Dorcas Voedselactie 2014 zamelden 
duizenden vrijwilligers van 2 tot en 
met 9 november voedsel en geld in 

vanuit supermarkten, scholen, ker-
ken en bedrijven. Het voedsel zal 
Dorcas uitdelen aan mensen die dit 
zelf niet kunnen kopen vanwege ar-
moede, leeftijd, ziekte of beperking. 
Het geld zal Dorcas besteden aan 
de voedseltransporten en investe-
ren in voedselzekerheidsprojecten 
waarmee mensen in hun eigen le-
vensonderhoud leren voorzien door 
een opleidingen te volgen, een mi-
crokrediet aan te vragen of bege-
leiding ontvangen op de arbeids-
markt. Dorcas legt zich niet neer bij 
armoede in Oost-Europa en Afrika. 
Ze werkt samen met lokale part-
nerorganisaties aan het vergroten 
van de zelfredzaamheid van de al-
lerarmsten en laat zich hiervoor in-
spireren door Mattheüs 25:31-46 uit 
de Bijbel. Ze is actief op het gebied 
van ontwikkelingshulp, sociale zorg 
en rampenmanagement en komt in 
actie voor de allerarmsten onge-
acht ras, religie, geslacht en politie-
ke overtuiging.

Ruim 12.000 euro voor 
het Diabetes Fonds 
Aalsmeer - De Deur tot Deur Run, 
oftewel de jaarlijkse collecteweek 
van het Diabetes Fonds, heeft dit 
jaar in Aalsmeer 8948,05 euro en 
in Kudelstaart 3255,75 euro opge-
leverd, samen liefst 12.203,80 eu-
ro! In totaal 183 vrijwilligers gingen 
in de laatste week van oktober op 
pad. Het opgehaalde geld gaat naar 
onderzoek om diabetes beter te be-
handelen en te genezen. “Wij zijn 
erg blij met de bijdrage van de col-
lectanten, de gevers en iedereen die 
zich heeft ingezet”, zegt Hanneke 
Dessing, directeur van het Diabetes 
Fonds. Nieuw dit jaar was de bena-
ming van de collecteweek: De Deur 
tot Deur Run. Naast het geven aan 
de deur, konden mensen ook collec-
tanten online sponsoren die zoveel 
mogelijk deuren probeerden langs 
te gaan. Daarnaast was het ook mo-
gelijk om een online collectebus aan 
te maken. Ongeveer 1 miljoen Ne-
derlanders hebben diabetes, suiker-

ziekte. Iedereen kan het krijgen, en 
iedere week komen er in ons land 
1000 mensen met diabetes bij. Veel 
mensen denken dat diabetes wel 
meevalt, maar helaas kan het ern-
stig zijn. Diabetes leidt ook vaak tot 
andere ziekten of klachten. Zoals 
hart- en vaatziekten, dementie en 
problemen met ogen, nieren en voe-
ten. Dankzij onderzoek is al veel be-
reikt waardoor mensen met diabe-
tes gezonder en langer kunnen le-
ven. Inwoners van Aalsmeer en Ku-
delstaart die geen collectant aan de 
deur hebben gehad, kunnen alsnog 
geld overmaken op IBAN NL58 IN-
GB 0000 0057 66 t.n.v. het Diabetes 
Fonds in Amersfoort. Voor meer in-
formatie: bel 033–4622055 of kijk 
op www.diabetesfonds.nl. Het Di-
abetes Fonds zoekt voor 2015 nog 
nieuwe collectanten en wijkhoofden 
in Aalsmeer en Kudelstaart. Nancy 
van Oorde vertelt graag meer over 
deze taken: 06-53442022.

Uniek concert drie koren!
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Recordopbrengst veiling!
Mario na spannende strijd 
winnaar Historische Tuinknop 
Aalsmeer - Traditiegetrouw werd 
afgelopen woensdag 19 november 
op de volle tribunes van de veiling-
zaal op de Historische Tuin gestre-
den om de felbegeerde Historische 
Tuinknop. Dit jaar al weer voor de 
veertiende keer. Vele inkopers van 
exporteurs en ook andere belang-
stellenden waren van de partij. Vei-
lingmeester Luus Hooyman leidde 
op uitstekende wijze de wedstrijd. 

Deze werd verspeeld over een aan-
tal voorronden en een halve fi nale. 
Door het direct op het scherm pro-
jecteren van de tussenstanden kon 
iedereen het verloop van de wed-
strijd optimaal volgen. Uiteindelijk 
kwam in een spannende fi nale tus-
sen Huub Levarth en Mario Groe-
neveld, de laatste als winnaar uit de 
strijd. Traditiegetrouw werden tus-
sen de voorronden en fi nale door 

nog een tweetal ludieke veilronden 
gehouden. Onder leiding van de zo-
als altijd van goede grappen voor-
ziene veilingmeester Coos Buis wer-
den producten geveild die door vele 
gulle sponsors ter beschikking wa-
ren gesteld. Dat deze veilingmees-
ter over grote kwaliteiten beschikt, 
mag blijken uit de record opbrengst 
van ruim 4.500 euro, waarmee de 
penningmeester van de Historische 
Tuin uiteraard zeer tevreden was. 
Tussendoor kregen de aanwezigen 
nog wat informatie over het geplan-
de Theehuis met terras en de moge-
lijkheden van donaties en de uitgif-
te van 2% obligaties. Na afl oop werd 
er onder het genot van een drank-
je en hapje nog geruime tijd nage-
praat over deze bijzonder geslaag-
de avond. Volgend jaar november 
de vijftiende strijd om de Historische 
Tuinknop, dus een jubileumeditie!

Trotse winnaar Mario Groeneveld (rechts) met de Historische Tuinknop en de 
bos chrysanten (Long Island Beauty) vers van de Tuin die bestuurslid Anton 
Temme hem overhandigde.

Informatieborden bij monumenten
Lions cheque van 1.500 euro 
voor Stichting Oud Aalsmeer
Aalsmeer - Van Bovenkerk tot Ku-
delstaart, op zo’n 40 punten in de 
gemeente Aalsmeer heeft de Stich-
ting Oud Aalsmeer informatieborden 
geplaatst bij gebouwen, monumen-
ten en objecten. Zo’n 20 jaar gele-
den is de Stichting daarmee begon-
nen en de borden zijn nu wel aan ver-
vanging toe. Onlangs hebben ze het 
plan opgevat om de nieuwe borden 
meteen ook te voorzien van een zo-
genaamde QR code. Daarmee kan 
men dan ter plaatse direct via smart-
phone of tablet nog meer informatie 
te krijgen over het betreffende object. 
Om dit project mede mogelijk te ma-
ken heeft een delegatie van de Lions-
club Aalsmeer Ophelia en de Lions-
club Aalsmeer afgelopen vrijdag een 
deel van de opbrengst van hun jaar-

lijkse golftoernooi in de vorm van een 
cheque ter waarde van 1.500 euro 
aan de Stichting overhandigd. Daar-
mee heeft Oud Aalsmeer nu vol-
doende middelen verzameld (Rabo-
bank en een gulle donateur lever-
den ook al een bijdrage) om het plan 
daadwerkelijk te gaan uitvoeren. Van-
af voorjaar 2015 zullen de borden 
op de Historische Fiets- en Wandel-
route dus van deze QR codes voor-
zien zijn. Voor fi etsers is de route door 
Aalsmeer zo’n 40 kilometer lang en 
voor de wandelaars ongeveer 7 kilo-
meter. Voor belangstellenden nog een 
tip. De route is onder andere verkrijg-
baar bij de VVV in Het Boekhuis, de 
Historische Tuin en via de site van de 
Stichting Oud Aalsmeer: www.stich-
tingoudaalsmeer.nl/webshop.

Bestuursleden van de Stichting Oud Aalsmeer (links) met vertegenwoordigers 
van de Lionsclubs en hun cheque voor de vroegere ‘Naai- en knipschool’ in de 
Hadleystraat (Rijksmonument).

en omgeving

Advertentie

Deze week sjoelen en Sinterklaasquiz 
Nieuws Zorgcentrum Aelsmeer 
en Thuiszorg Aalsmeer

www.lijfengezondheid.nl
Het gezonde sinterklaasfeest

‘Aquahoeren’ bij Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 1 decem-
ber houdt Viva Aquaria weer een 
gezellige avond in buurthuis Hoorn-
meer aan de Roerdomplaan 3. De-
ze avond gaat Roel Feenstra voor de 
‘klas’ staan en hij verzorgt een le-
zing overhet thema ‘Aquahoeren’. 
Roel heeft al verschillende avon-
den op boeiende wijze ingevuld en 
zaldeze avond zo veel mogelijk ver-
tellen waar een aquariaan zoal te-

gen aan kan lopen bij het verzor-
gen van een aquarium. Deze lezing 
is zowel voor de beginnende als de 
gevorderde aquariaan een aanra-
der. Er wordt een boeiende en leer-
zame avond verwacht. De aanvang 
is 20.00 uur en de toegang is gratis. 
Iedereen is van harte welkom. Meer 
weten over Viva Aquaria? Neem dan 
contact op met de heer C. Keim via 
0297-343854.

Weer gezellige ouderendag 
Aalsmeer - Zaterdag 22 novem-
ber was weer de jaarlijkse ou-
derendag in de burgerzaal van 
het gemeentehuis. De ouderen-
dag wordt ieder jaar georgani-
seerd door de Stichting Oude-
rendag Aalsmeer-Kudelstaart 
waarin alle ouderenorganisa-
ties van Aalsmeer zitting heb-
ben. Dat betekent dat het een 
fenomeen is dat georganiseerd 
wordt door ANBO, KBO, OVAK 
en de PCOB. Dit jaar was het 
een echt Aalsmeers gebeuren. 
Na de opening door voorzitter 
Dirk van Leeuwen was het eer-
ste optreden van de ‘Leuke gas-
ten’ uit Aalsmeer. De ‘Leuke gas-
ten’ kwamen op als Swiebertje 
en Malle Pietje. Twee gasten uit 
de zaal werden uitgenodigd om 

Bromsnor en Saartje te spelen 
en om gezamenlijk een liedje te 
zingen uit de serie Swiebertje. Er 
was grote hilariteit in de zaal. Tus-
sendoor trad het Westend Trio op. 
Na de bingo, waarbij mooie plan-
ten gewonnen konden worden, 
werd genoten van een brood-
maaltijd en ’s avonds was er het 
optreden van het mannenkoor 
Con Amore en het dameskoor Vi-
vace. Beide koren uit Aalsmeer. 
De koren zongen zowel hun ei-
gen repertoire als ook werd ge-
zamenlijk een aantal liederen ten 
gehore gebracht. Als afsluiting 
werden de vele vrijwilligers als 
ook de sponsoren bedankt voor 
hun inzet. 

Foto: www.kicksfotos.nl.

Vrijwilligers gevraagd voor 
thuisinzet Thamer Thuis
De Kwakel - ThamerThuis, de stich-
ting die terminaal zieke mensen zo-
wel thuis als in haar huis in De Kwa-
kel bijstaat, heeft wegens uitbreiding 
van diensten, dringend nieuwe vrij-
willigers nodig. Het is in de regio Uit-
hoorn, Aalsmeer en Amstelveen veel 
minder bekend dat ThamerThuis ook 
het centrale punt is bij de inzet van 
vrijwilligers bij terminaal zieken thuis. 
Voor hulp aan mensen die thuis, in 
hun vertrouwde omgeving, willen en 
kunnen blijven in de laatste fase van 
hun leven. De geschoolde vrijwilli-
gers ondersteunen daar de ernstig 
zieke mensen, en waar nodig hun fa-
milie en verzorgers. De hulp van een 
vrijwilliger kan voor mantelzorgers 
betekenen dat zij de zorg voor hun 
dierbare kunnen volhouden, zodat 
de wens om thuis te sterven waar-
gemaakt kan worden. ThamerThuis 
merkt nu, dat door het steeds meer 

bekend worden van de mogelijkhe-
den, de vraag naar thuisinzet de laat-
ste tijd sterk toeneemt. De Stichting 
ThamerThuis wil dan ook op kor-
te termijn het team vrijwilligers uit-
breiden en zoekt mannen en vrou-
wen die zich een paar uur per week 
willen inzetten voor terminaal zieken, 
zowel bij de thuisinzet als in het huis 
in De Kwakel. Ervaring in de (termi-
nale) zorg is niet nodig. De Stichting 
biedt een opleiding waarin aandacht 
wordt besteed aan communicatie én 
aan praktische vaardigheden. Daar-
naast is er begeleiding en coaching 
door een mentor en/of coördinator. 
Ook worden vrijwilligers regelmatig 
bijgeschoold door middel van the-
mabijeenkomsten. Wilt u meer we-
ten over vrijwilligerswerk en over de 
thuisinzet? Kijk op de website www.
thamerthuis.nl of bel naar ThamerT-
huis, 0297-540536.

Vogelgriep in Ter Aar: 
Boerenvreugd blijft zeker 
tot de Kerst gesloten
Aalsmeer - Vanwege het nieuwe 
geval van Vogelgriep in Ter Aar zal 
kinderboerderij Boerenvreugd ten-
minste tot dinsdag 23 december 
gesloten blijven voor publiek. Dat is 
veel langer dan de eerder gemelde 
datum 25 november. De extra lan-
ge sluiting van de kinderboerde-
rij heeft te maken met het Beper-
kingsgebied rondom de besmetting 
in Ter Aar, een straal van 10 kilo-
meter waarbinnen Aalsmeer en dus 
ook Boerenvreugd valt. 
Het gebied is ingesteld door het 
ministerie van Economische Zaken, 

waaronder landbouw valt. Binnen 
dit gebied moet alle gevogelte, wat 
gehouden wordt door professione-
le- en hobbydierhouders, binnen-
gehouden worden en afgeschermd 
van elk mogelijk contact met wilde 
vogels. Daarnaast zijn er voor men-
sen die de dieren verzorgen beper-
kende maatregelen opgelegd. De 
medewerkers, cliënten en vrijwil-
ligers zijn inmiddels op de hoog-
te van deze maatregelen. Door de 
sluiting van meer dan een maand 
zal de kinderboerderij wel inkom-
sten mislopen en natuurlijk heb-

ben de beschermingsmaatregelen 
ook een onvoorziene kostenpost 
tot gevolg. Momenteel is het be-
stuur van Stichting Kinderboerde-
rij Aalsmeer in beraad hoe de slui-
tingsperiode zo kostenbeperkend 

kan worden doorstaan. Afhanke-
lijk van de ontwikkelingen kun-
nen de maatregelen verlengd of in-
gekort worden door de overheid. 
Voor actuele informatie raadpleeg 
www.boerenvreugd.nl/nieuws

Aalsmeer - Senioren onder u kunnen heerlijk komen eten in Zorgcen-
trum Aelsmeer of in Voor Elkaer. Wilt u activiteiten bijwonen, bekijk dan 
ons aanbod. U bent van harte welkom. 

Activiteiten: Zorgcentrum Aelsmeer
Elke dag staat in het zorgcentrum de koffi e vanaf 10.00 uur voor u klaar 
en elke dag om 12.00 uur wordt een warme maaltijd geserveerd à 8,50 
euro. Op dinsdag- en donderdagavond wordt voor dit zelfde bedrag om 
17.30 uur ook een warme maaltijd geserveerd.
De wintermarkt was een groot succes. Kijk op de website: www.zorg-
centrumaelsmeer.nl voor een verslag met veel foto’s.

Voor Elkaer 
Elke maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en zondags van 
14.00 tot 16.00 uur zijn ouderen welkom in Voor Elkaer voor een babbel-
tje, een kopje koffi e of ander drankje, een krant lezen, of de leesmap. 
Elke dag om 12.00 uur wordt er een warme maaltijd geserveerd à 8,50 
euro, evenals op woensdag- en vrijdagavond om 17.30 uur.
Donderdag 27 november wordt een lezing ‘valpreventie’ gegeven 
door Mirande Warmerdam van Fysio & Fitness Kudelstaart/Aalsmeer. De 
lezing begint om 19.30 uur en de toegang is gratis. Koffi e of andere 
drankjes zijn wel voor eigen kosten.

Inloopcentrum
Elke dinsdag en donderdag is het inloopcentrum vanaf 10.00 uur open 
voor een kopje koffi e of thee. Op die dagen, als u meedoet met activitei-
ten, wordt een lunch geserveerd om 12.30 uur à 3 euro.
Dinsdag 2 december: Van 10.00 tot 12.00 uur ‘Zo doe je dat’ met voel-
zakjes en van 14.30 tot 15.30 een zangmiddag.
Donderdag 4 december: Van 10.00 tot 12.00 is er sjoelen en van 14.30 
tot 15.30 ‘Breinzaken’ met een Sinterklaasquiz.

Menu’s:
Er staan weer allemaal lekkere gerechten op het menu deze week. Wat 
dacht u van Bami Goreng met saté en kroepoek, of een vleesspies met 
madeira-roomsaus, rollade of een Hawaiiburger? U krijgt ook altijd een 
soepje en een toetje en u bent gezellig met elkaar. De koks van het zorg-
centrum zorgen ervoor dat alles elke dag vers is bereid. Wilt u reserve-
ren, bel dan de betreffende locatie waar u de maaltijd wil nuttigen.

Onze locaties:
Zorgcentrum Aelsmeer: Molenpad 1. 
Reserveren voor maaltijd bij de receptie: 0297-326050
Inloopcentrum: Gebouw Irene, Kanaalstraat 1.
Voor Elkaer: Nobelhof 1 te Kudelstaart. 
Reserveren bij de gastvrouw: 0297-820979.

Veel belangstelling voor ‘1 jaar 
Zorgvoorelkaar.com Aalsmeer’
Aalsmeer - Maandagavond 24 no-
vember organiseerde de vrijwil-
ligerscentrale Amstelland de bij-
eenkomst ‘1 jaar Zorgvoorelkaar 
Aalsmeer’. 
Zorgvoorelkaar.com is de onli-
ne marktplaats die vraag en aan-
bod van hulp én zorg samenbrengt. 
De avond was bedoeld voor ieder-
een in Aalsmeer actief op het ge-
bied van Zorg en Welzijn. Vele ker-
ken, ouderenbonden, vrijwilligers- 
en zorgorganisaties waren dan ook 
goed vertegenwoordigd. Wethouder 
Zorg en Welzijn Ad Verburg open-
de enthousiast de avond. Verburg: 
“In Aalsmeer wordt al heel veel vrij-
willigerswerk gedaan. Maar niet al-
le inwoners weten waar ze met hun 
hulpvraag terecht kunnen. Het is 
daarom mooi dat de marktplaats 
voor vraag en aanbod van hulp 
Zorgvoorelkaar.com er is.” Daarna 
was het woord aan mevrouw Bink-
horst en haar vrijwilligster Elly Hak-
kenbroek. Zij vonden elkaar via 

Zorgvoorelkaar en doen nu weke-
lijks samen boodschappen. “Zon-
der Elly ben ik nergens. Ik heb het 
zo met haar getroffen”, aldus me-
vrouw Binkhorst. Elly: “Het is ge-
woon erg leuk om met mijn ervaring 
binnen de zorg iets voor mevrouw 
Binkhorst te kunnen betekenen. Ze-
ker nu ik door omstandigheden niet 
meer werk.” Na een korte presenta-
tie van de behaalde resultaten tot 
nu toe, was het woord aan de aan-
wezigen. “Goed dat Zorgvoorelkaar 
er is.” was één van de opmerkingen 
uit de zaal. Naast punten die goed 
gaan, werden ook verbeterpunten 
geïnventariseerd. Veiligheid van de 
website en het bereiken van mensen 
zonder computer kwamen hierbij 
het duidelijkst naar voren. Anne van 
Roosmalen van Zorgvoorelkaar leg-
de uit: “De gegevens van gebruikers 
zijn goed beveiligd op Zorgvoorel-
kaar.com. Alle hulpvragen en pro-
fi elen worden dagelijks gecheckt. 
Vanaf begin volgend jaar werkt de 

website met een referentiesysteem 
waarin vrijwilligers en hulpvragers 
elkaar beoordelen. Tot slot staat een 
groot aantal tips op de website om 
het gebruik van Zorgvoorelkaar zo 
veilig mogelijk te houden.” De pro-
jectgroep Zorgvoorelkaar Aalsmeer 
gaat volgend jaar aan de slag met 
de vraag hoe hulpvragers zon-
der computer en netwerk het bes-
te ondersteund kunnen worden. Op 

dit moment kunnen mensen bo-
ven de 65 terecht bij Ouderenad-
viseur Yvonne Ruiter van Vita wel-
zijn en advies en mensen onder de 
65 bij Margo Rijerkerk van de vrij-
willigerscentrale Amstelland. Meer 
weten? Zorgvoorelkaar Aalsmeer: 
Margo Rijerkerk, tel. 0297-347510, 
www.zorgvoorelkaar.com/aalsmeer. 
Vita welzijn en advies: Ouderenad-
viseur Yvonne Ruiter: 0297-344094.
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Veel animo voor infoavond 
Sienergie over woningisolatie
Aalsmeer - “Wat doen we als fos-
siele energiebronnen op raken? Hoe 
brengen we de CO2 uitstoot terug? 
Maar vooral ook: Hoe kan ik mijn 
eigen energiekosten in toom hou-
den?” Voor menigeen aanleiding om 

serieus te kijken naar woningisola-
tie. De informatieavond van Stich-
ting Sienergie op maandag 24 no-
vember in het Boekhuis in Aalsmeer 
gaf antwoord op vele vragen hier-
over. Ongeveer 20 geïnteresseerde 

Aalsmeerders waren naar deze bij-
eenkomst gekomen om informatie 
te krijgen over het isoleren van hun 
woning. Er zijn diverse manieren om 
een woning te isoleren. Zo kan ge-
dacht worden aan gevel- en spouw-
muurisolatie, vloer- en bodemisola-
tie, dakisolatie en isolatieglas. 

Maar ook aan een zuinige ketel en 
het dichten van naden en kieren. 
Ulla Eurich en René Raadsschel-
ders van Sienergie gaven uitgebreid 
uitleg over alle manieren en moge-
lijkheden van het isoleren van wo-
ningen. Ook de kosten en baten 
en subsidiemogelijkheden kwamen 
aan bod. Ook Wethouder Jop Kluis 
was bij de bijeenkomst aanwezig. 
Hij was kort in zijn betoog: “Wat er 
niet aankomt hoeft er ook niet af! 
Laten we met elkaar kijken wat we 
nu al kunnen doen aan energiebe-
sparing zodat we straks niet hoeven 
te bezuinigen op energie als die on-
betaalbaar gaat worden. Sienergie 
kan u daar goede adviezen over ge-
ven.” Alle bezoekers waren geïnte-
resseerd in het na-isoleren van hun 
bestaande en soms oude woningen. 

Een bestaande woning isoleren valt 
soms niet altijd mee. Wat kun je bij-
voorbeeld doen als je geen spouw 
in de buitenmuren hebt of de kruip-
ruimte onbegaanbaar is? Energie-
adviseur René Raadschelders leg-
de uit dat innovatieve technieken 
en materialen in bijna alle gevallen 
kunnen zorgen voor meer woon-
comfort en een lagere energiere-
kening. Het is natuurlijk een kwes-
tie van investeren, maar de subsidie 
van de gemeente Aalsmeer helpt 
een handje mee. ‘Als je je woning 
goed geïsoleerd hebt en alle naden 
en kieren zijn gedicht, dan is goe-
de ventilatie erg belangrijk voor een 
gezond leefklimaat in huis.’ Aldus de 
heer Raadschelders. 

De vele vragen hierover zijn voor Si-
energie aanleiding om binnenkort 
een aparte informatieavond te or-
ganiseren rond het thema ventilatie. 
Ook meer weten over woningisola-
tie? Kom dan naar het Energielo-
ket, iedere woensdagmiddag van-
af 15.00 uur in het Boekhuis in de 
Zijdstraat 12. Of kijk op de website 
www.sienergie.nl.

Mevrouw Breur viert haar 
honderd vijfde verjaardag!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 22 
november was het groot feest in 
Zorgcentrum Aelsmeer. Op de twee-
de verdieping werd namelijk een 
unieke verjaardag gevierd; Mevrouw 

Neeltje Breur-van der Schaft had op 
die dag de respectabele leeftijd van 
honderdvijf jaar bereikt. De bejaar-
de dame in kwestie was zichtbaar 
onder de indruk van wat er allemaal 

om haar heen gebeurde. Uiteraard 
kwam burgemeester Jobke Vonk 
een prachtig bloemenboeket bezor-
gen en een heerlijke slagroomtaart 
met het wapen van Aalsmeer daar-
op. Haar zoon Gerrit zat dicht naast 
zijn moeder om een en ander toe te 
lichten. Zo overhandigde Jobke me-
vrouw tevens haar nieuwe identi-
teitskaart. Het zat zo; een week er-
voor was mevrouw Breur naar het 
gemeentehuis getogen, omdat die 
kaart verlopen was. Samen met haar 
zoon werd een nieuwe aangevraagd. 
Hoe leuk was het om te zorgen dat 
het spiksplinternieuwe identiteitsbe-
wijs op de verjaardag van de hon-
derdvijf-jarige klaar was en kon wor-
den uitgereikt! En de gemeente had 
nóg een prachtig cadeau in pet-
to; De Aalsmeerse Brulboeien ga-
ven een persoonlijk miniconcert, 
waar alle medebewoners van kon-
den meegenieten. Mevrouw Breur 
amuseerde zich duidelijk; haar han-
den deinden op de maat mee op 
haar schoot en er werd flink meege-
zongen op de bekende melodieën. 
Ondanks haar leeftijd was het ope-
ningslied gewoon ‘Lang zal ze leven!’ 
en er volgden prachtige zeemans-
liederen. Op de vraag of mevrouw 
Breur nog gezond is, antwoordde 
Gerrit: “Ja hoor, moeder is topfit. Ze 

slikt slechts een pilletje tegen te ho-
ge bloeddruk.” Er werden uit het hu-
welijk, met haar inmiddels overle-
den man Jan, drie kinderen gebo-
ren, waarvan er helaas slechts één 
over is. Er kwamen drie kleinkinde-
ren en zeven achterkleinkinderen. 
Eén daarvan wilde graag bij opa op 
schoot naast overgroot oma Breur. 
De taart smaakte een ieder heerlijk 
en er werd nog lang nagenoten op 
de bijzondere verjaardag. Naast alle 
felicitaties van aanwezige familiele-
den, medebewoners en overige toe-
schouwers heeft mevrouw Breur te-
vens een gelukwens mogen ontvan-
gen van Zijne Majesteit de Koning. 

Door Miranda Gommans-Breur 

Feestverlichting bij winkels
Aalsmeer - De maand december 
nadert, de maand van de gezelli-
ge feesten met Sinterklaas en de 
Kerstdagen. De tijd vliegt, maan-
dag is het alweer 1 december. In de 
winkelstraten in de gemeente wor-
den bezoekers welkom geheten in 
feestelijk verlichte straten. De ver-
lichting over de straten geven ze-
ker extra sfeer. Het nodigt uit om 
ook na vijf uur, dan is het al donker, 
te gaan winkelen of boodschappen 
te doen. Uiteraard zijn bezoekers de 
hele dag, vanaf negen of tien uur, 

welkom in de winkelstraten en win-
kelcentra. Kudelstaart, Oosteinde, 
Centrum en Ophelialaan bieden een 
scala aan leuke, speciale en per-
soonlijke winkels en overal kan ge-
rekend worden op een warm ont-
haal. Volgende week vrijdag 5 de-
cember vervalt vanwege de Sinter-
klaasviering natuurlijk de wekelijkse 
koopavond, maar ‘lokaal shoppen’ 
in de avond kan wel de dag er voor, 
donderdag 4 december van 19.00 
tot 21.00 uur.
Foto: www.kicksfotos.nl.

In de Schoolstraat is de feestverlichting weer opgehangen. De ‘hoek’ licht gezellig op.

Feestelijk verlichting in de Zijdstraat. 

De Ophelialaan liet op zich wachten, maar sinds maandag hangt hier ook 
feestverlichting. 

Ook het winkelcentrum in Kudelstaart is klaar voor feestmaand december.

Duo plant viert 25 jarig 
bestaan met Winterfair
Aalsmeer - Duoplant bestaat dit 
jaar 25 jaar! Natuurlijk willen zij dit, 
samen met hun klanten groots vie-
ren! Wegens groot succes van vo-
rig jaar en fantastische reacties op 
de voorjaarsfair afgelopen maart, 
wordt het 25 jarig bestaan feeste-
lijk gevierd met een groots opge-
zette Winterfair op zaterdag 29 en 
zondag 30 november. Er worden de-
ze twee dagen diverse leuke work-
shops voor jong en oud gegeven, 
er zijn optredens van onder ande-
re popkoor Soundsation en Neder-
lands goochelkampioen Roy Huis-
kens, natuurlijk overheerlijke hap-
jes en drankjes vanuit de horeca en 
als klap op de vuurpijl is er ook nog 
een schaatsbaan! Kom de nieuw-
ste trends, bekijken, de prachtige 
kerststukken en laat u inspireren 
door de bloemstukken, tafeldeco-
raties en winterse accessoires. Ook 
zijn diverse bedrijven uit de regio die 
hun producten showen, laten proe-
ven of verkopen. U bent zelfs voor 
de leukste Sinterklaas en Kerstca-
deaus dit weekeinde bij Duoplant 

aan het juiste adres! Ook kan de-
ze dagen alvast de kerstboom ge-
reserveerd worden, deze wordt dan 
gratis thuis bezorgd. Steun met uw 
komst ook Stichting Ambulance 
Wens en help ernstig zieke men-
sen met het verwezenlijken van hun 
laatste droom. Bij de entree betaalt 
u 1 euro en kinderen tot en met 12 
jaar 50 eurocent, dit gehele bedrag 
gaat naar deze stichting! Bovendien 
krijgen bezoekers bij de entree een 
gratis lot waarmee fantastische prij-
zen gewonnen kunnen worden.

Zo maken bezoekers kans om in stijl 
opgehaald te worden in een limou-
sine om gebracht te worden naar 
de dinershow in The Beach met een 
spectaculaire goochelshow van Roy 
Huiskens en een heerlijk driegan-
gen diner voor twee! Al met al ze-
ker een gezellig uitje voor het gezin. 
Iedereen is welkom. De winterfair is 
zaterdag geopend van 9.00 tot 17.00 
uur en zondag gaan de deuren open 
tussen 10.00 en 16.00 uur. Adres is 
Legmeerdijk 274. 

Frans Helmer geeft lezing 
over Buteyko Therapie
Aalsmeer - De vijfenvijftigjarige 
Frans Helmer is fysiotherapeut en 
vader van vier kinderen. Hij ver-
telt: “Ik heb van 1984 diverse prak-
tijken gehad en zelfs een sport-
school. Tot 1996. In dat jaar ben 
ik de marketing gaan doen voor 
een bedrijf in voedingssupple-
menten. Na dertien jaar begon het 
toch weer te kriebelen en heb ik, 
na wat opfriscursussen, de draad 
als fysiotherapeut weer opgepakt. 
In die periode kwam ik in aanra-
king met onder andere microcir-
culatie (bloedsomloop in de kleine 
(slag)aders) en verschillende an-
dere technieken. Ik ben vervolgens 
via een therapeute in contact ge-
komen met de Buteyko-methode. 
In november 2011 zag ik daar een 
filmpje over en in het begin van het 
jaar daarop ben ik voor mezelf de 
cursus gaan volgen. Ik zag direct 
mogelijkheden voor mijn eigen ge-
zondheid, vind de methode enorm 
interessant en, belangrijker, heb er 
baat bij. Ik ben me gaan speciali-
seren en geef tegenwoordig, naast 
fysio, cursussen in deze bijzondere 
ademhalingsmethode.” 
De opleiding duurde twee jaar en 
Frans is volledig gediplomeerd. Hij 
vertelt graag uitgebreid over de 
Buteyko therapie in een lezing vol-
gende week. Op dinsdag 2 decem-
ber om half acht ’s avonds is elke 
geïnteresseerde welkom voor een 
lezing van Frans Helmer in Wijk-
steunpunt Seringenhorst aan de 
Parklaan 26a. Helmer zal inhoude-
lijk ingaan op de techniek en geeft 
een klein voorproefje: “De meeste 
mensen halen te veel adem. Om-
dat we in zo’n snelle wereld leven 
is dat eigenlijk heel logisch, maar 
niet erg gezond. Ik noem het ver-
borgen hyperventilatie. Daar heb-
ben veel mensen last van. Door 
minder adem te halen kun je het 

belangrijke zuurstofgehalte be-
ter benutten. Het klinkt ingewik-
keld, maar dat is het niet. Van ba-
sis fysiologische wetten is be-
kend dat een laag koolzuurgaspeil 
in de longblaasjes leidt tot bron-
chospasmen, tot vernauwing van 
de bronchiën en een gevoel van 
benauwdheid. Professor Butey-
ko ontwikkelde een fundamenteel 
nieuwe behandeling, waardoor het 
koolzuurgaspeil in de longblaasjes 
toeneemt tot het normale niveau. 
En deze methode wil ik graag 
overbrengen op bijvoorbeeld ast-
mapatiënten, mensen met long-
problemen, slaapapneu en/of hy-
perventilatie. Ook allergieën en 
eczeem kan met de methode te 
lijf gegaan worden, het verbetert 
de stofwisseling en voorkomt een 
te hoge bloeddruk. Kortom een 
fantastische ademhalingsmetho-
de die door iedereen aan te leren 
is.” Sporters worden ook van har-
te uitgenodigd door Frans Helmer. 
Als na de lezing, die ruim een uur 
zal duren, behoefte is aan een cur-
sus dan is dat uiteraard mogelijk. 
“Negentig procent van de mensen 
die de cursus hebben gevolgd, zijn 
niet meer afhankelijk van die hin-
derlijke pufjes. Om maar een voor-
beeld te noemen.” Aldus Helmer. 
De vervolgcursus duurt vijf dagen, 
verdeeld over twee weken. Meer 
informatie is verkrijgbaar via de 
website www.buteykocentrumfc.
nl, telefonisch: 06-52382978 of 
kom op 2 december naar de in-
teressante lezing (opgeven is niet 
verplicht). Frans Helmer zal te-
vens vanavond (27 november) te 
gast zijn op Radio Aalsmeer tus-
sen 20.00 tot 21.00 uur bij het pro-
gramma Stamtafel Maatschappe-
lijk/Gezond. 

Door Miranda Gommans 

TeamTimmerman gaat in 2015 
Ons Tweede Thuis steunen
Aalsmeer - Zaterdag 22 novem-
ber werd het TeamTimmerman sei-
zoen weer in stijl afgesloten. Zo-
als elk jaar werd er teruggeke-
ken op het afgelopen jaar, zoals de 
TeamTimmerman Classic en Tour 
de Poel, maar uiteraard wordt de 
blik ook weer op de toekomst ge-
richt. Welk doel wordt gekozen 
voor 2015? 2014 Was voor Team-
Timmerman het jaar van kinder-
boerderij Boerenvreugd. Er zijn 
twee fietstochten georganiseerd, 
het team was aanwezig op de cor-
sobraderie en mocht ook enke-
le donaties ontvangen. Dit heeft al 
een geresulteerd in een heel mooi 
bedrag. Maar het jaar is nog niet 
om, u kunt nog steeds doneren! 
Dit kan op rekeningnummer NL-
60RABO0395313066 t.n.v. Stich-

ting TeamTimmerman O.v.v. Do-
natie Boerenvreugd. In januari 
2015 gaat bekend gemaakt wor-
den welk bedrag overgemaakt kan 
worden naar de kinderboerderij. In 
2015 gaat Team Timmerman stich-
ting Ons Tweede Thuis te helpen. 
Zij willen een rolstoelfiets met tra-
pondersteuning gaan aanschaf-
fen. Deze fiets kost 7000 euro dit 
geld heeft de stichting niet. Team-
Timmerman gaat ze daarbij hel-
pen. Ook in 2015 zal TeamTimmer-
man weer activiteiten gaan orga-
niseren, de opbrengst hiervan zal 
ten goede komen aan de rolstoel-
fiets. Kijk voor meer informatie op 
de website www.TeamTimmerman.
nl of kijk op de Facebook pagina, 
www.facebook.com/teamtimmer-
man.
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VVD bezoekt Koninklijke 
De Vries Scheepsbouw

1e Exemplaar Crown Junior 
Magazine voor Sinterklaas

Sint en Pieten zaterdag weer in Zijdstraat

Met Sint en piet op de foto 
en ludieke bingo-avond

Aalsmeer - Op dinsdag 11 novem-
ber heeft de VVD Aalsmeer een be-
zoek gebracht aan de Koninklijke De 
Vries Scheepsbouw aan de Oostein-
derweg. Ruim veertig VVD’ers en in-
troducees kwamen bij elkaar om 
kennis te maken met dit gerenom-
meerde Aalsmeerse bedrijf dat sinds 
1949 samen met Royal Van Lent 
Shipyard en De Voogt Naval Archi-
tects jachten ontwerpt en bouwt 
onder het samenwerkingsverband 

Feadship. Alle aanwezigen kregen 
na een introductie van directeur 
Dennis van Haasteren een rondlei-
ding door de indrukwekkende faci-
liteiten van De Vries Scheepsbouw. 
Na afl oop werd er door fractievoor-
zitter Robert van Rijn en raadslid Jan 
Bouwmeester een terugblik gegeven 
op de afgelopen begrotingsraad en 
werd er in gegaan op de Aalsmeer-
se politieke actualiteit. Al met al een 
zeer geslaagd bedrijfsbezoek!

Aalsmeer - Afgelopen woensdag 
19 november was Sinterklaas in 
zwembad De Waterlelie, die speci-
aal vanwege het veertigjarige jubi-
leum met zijn Pieten naar het zwem-
bad was gekomen. Daar ontving hij 
het eerste exemplaar van het Crown 
Junior Magazine uit handen van 
Jolanda de Kruijf, promotiemede-
werkster van het Crown Theater 
Aalsmeer en Marten van Maastrigt, 
directeur van ESA. ESA is een van 
de partners in dit nieuwe magazi-
ne, naast Solidoe, Omnia, Boekhuis, 
Dancing Designs en Jamin. In het 
magazine staat informatie over de 
kindervoorstellingen, die dit seizoen 
te zien zijn in het Crown Theater. Zo 
is er voor de allerkleinsten Bumba, 
Woezel en Pip, het Zandkasteel en 
Brandweerman Sam. Voor de oude-
re kinderen de musicals Minoes en 
Sneeuwwitje, een mooie voorlees-
middag over Dobbe en de draak en 
een gezellige meezingmiddag met 
Dirk Scheele. Aan veel voorstellin-
gen zijn leuke acties gekoppeld, 
waarmee prachtige prijzen te win-
nen zijn. Er zijn kleur- en knutsel-
wedstrijden waarmee kaartjes voor 

Zandkasteel of Dirk Scheele gewon-
nen kunnen worden, een gratis mu-
sical workshop na de show van Mi-
noes, maar ook kortingen op zwem-
men in de Waterlelie en schepsnoep 
bij Jamin. 

Samenwerkingsverband met Crown
“We zijn blij met een samenwer-
king met partijen gericht op de-
zelfde doelgroep”, zegt Marten van 
Maastrigt” en vervolgt: “We kunnen 
elkaar hierin maar beter verster-
ken, daar profi teren ook de ouders 
en de kinderen van.” Jamin, Dan-
cing Designs, Omnia en Het Boek-
huis werken tevens samen met het 
Crown Theater en zijn dezelfde me-
ning toegedaan. De kinderen die op 
dat moment bij Sinterklaas zaten, 
wezen de goedheiligman enthousi-
ast op Brandweerman Sam en het 
Zandkasteel. Het Crown Junior Ma-
gazine wordt de komende week ver-
spreid via scholen, kinderdagverblij-
ven, bibliotheken en diverse winke-
liers in Aalsmeer en is online te vin-
den op www.crowntheateraalsmeer.
nl Kijk op de website voor meer in-
formatie en reserveringen. 

Aalsmeer - Na de druk bezocht 
intocht in het Centrum komt het 
Spaanse gevolg nog een keer te-
rug in de Zijdstraat. Sinterklaas en 
zijn pieten lopen aanstaande zater-
dag tussen 13.00 en 14.00 uur een 
rondje winkels. Ze gaan op zoek 
naar de mooiste december cadeaus, 
zoals hun lijfspreuk is: “U weet wel 
waar ik het haal. ik koop mijn ca-
deaus lokaal!” Aansluitend gaat 
de Sint en pieten graag met ieder-
een die dat wilt op de foto. Bij Fo-
to De Boer wordt de grote luxe Sin-
terklaaszetel neergezet en worden 
de plaatjes geschoten. Tot 15.00 uur 
kan jong en oud hier terecht voor 
een leuk aandenken. Hierna gaat 
Sinterklaas even rusten, zich klaar-

maken voor het avond programma: 
De derde ultieme hilarische Sint en 
pieten bingo! Na het diner, om 21.25 
uur, gaan de ballen in de machine 
en wordt er een aantal ronden ge-
speeld. De pieten hebben fantas-
tische prijzen bij elkaar gesprok-
keld. Deze ludieke bingo is uitslui-
tend toegankelijk voor personen 
die niet meer in het sprookje gelo-
ven. De locatie waar dit zich gaat af-
spelen is café restaurant In de Zotte 
Wilg aan de Uiterweg. Kom op tijd, 
vol is vol. Gegarandeerd lachen, een 
heerlijk avondje uit en door de op-
brengst van de bingo kaarten wordt 
de intocht in Aalsmeer mede gefi -
nancierd, dus neem je portemon-
nee mee!

Op de foto achter de Sint en zijn Zwarte Pieten van links naar rechts: Jolan-
da de Kruijf, Marten van Maastrigt, Anita van der Meyden (marketingmede-
werkster van Crown) en Thirza Schoenmaker (marketingmedewerkster van 
Solidoe).

Maak kans op volle winkelwagen
Weer actie ‘Bon in de Ton’ 
in winkels Kudelstaart
Kudelstaart - In het gezellige 
boodschappen centrum Kudelstaart 
is het weer een feest. De actie ‘Bon 
in de Ton’ is weer van start gegaan. 
Zet naam en telefoon nummer op de 
kassabon van de deelnemende win-
kels en doe deze in de ton of doos 
bij Bakker van Leeuwen en bij de Al-
bert Heijn.
Vier zaterdagen achter elkaar wordt 
een aantal bonnen getrokken en 
de prijswinnaars direct gebeld. Op 
maandag kan de prijs vervolgens 
worden opgehaald. Met de actie 
‘Bon in de Ton’ maken alle kopers 

in de winkels van Kudelstaart Iede-
re week kans op twee goed gevul-
de winkelwagens van AH. En iede-
re week een aantal prijzen die door 
de andere winkels beschikbaar wor-
den gesteld.
Deelnemende winkels zijn: Kriek 
optiek, Ingrid dierenspeciaalwin-
kel, De Marskramer van Berkel, het 
Bloemenwinkeltje, Albert Heijn, Ku-
del vers shop, keurslager Jacobs, 
Kaaswinkel Blokje Om, Ambachts-
bakker Van Leeuwen, DIO drogist 
Anna, Apotheek Groen, de Family 
snackbar en de Gall & Gall.

60-Jarige Bloemenzegelwinkeliers 
trakteren ouderen op bingo
Aalsmeer - In iedere maand van dit 
jubileumjaar hebben de Bloemenze-
gelwinkeliers getrakteerd en ook in 
november deden ze dat. Om te la-
ten zien dat de vereniging dankbaar 
is voor alle klanten die meegeholpen 
hebben om de vereniging al zo lang 
te laten bestaan, heeft men ook de 
ouderen niet vergeten. Deze gene-
ratie heeft er immers mede voor ge-
zorgd dat we nog steeds bestaan. 

Op dinsdagmiddag 18 november 
waren de Bloemenzegelwinkeliers 
in het Kloosterhof te gast en na-
men een traktatie mee. Deze middag 
werd de maandelijkse bingo gehou-
den. Vanaf half drie kwam men bin-
nen en werd er een plaatsje gezocht 
in de gezellige conversatiezaal. De 
bordjes werden uitgedeeld en een 
kopje thee of koffi e werd ingeschon-
ken door de vrijwilligsters. De tafel 
stond vol met de prijsjes die te win-
nen waren en men had er zin in. Om 
drie uur heette mevrouw De Kruif ie-
dereen welkom en vertelde dat de 

prijsjes door de Bloemenzegelwin-
keliers beschikbaar waren gesteld. 
Van alle deelnemende winkeliers lag 
er een artikel op de mooi verzorg-
de tafel. Van snoepgoed, zoals spe-
culaas en chocola, mooie plantjes en 
papieren zakdoekjes tot verse worst 
en vissalade. Voor alle aanwezigen 
was er een artikel te winnen. Gecon-
centreerd speelde men vervolgens 
het spel en na nog een kopje thee of 
koffi e werd de derde en laatste ron-
de gespeeld. 

Toen alle prijsjes verdeeld waren ver-
lieten de ouderen, nadat de Bloe-
menzegelwinkeliers bedankt wa-
ren voor deze ‘traktatie’, tevreden de 
zaal. Volgende week is er een bing-
omiddag in Zorgcentrum Aelsmeer 
en ook daar zullen de prijsjes door 
de Bloemenzegelwinkeliers verzorgd 
worden. Hopelijk zal deze blijk van 
waardering voor de oudere consu-
ment net zo enthousiast worden ont-
vangen als afgelopen dinsdag het 
geval was in het Kloosterhof.

Het team van Biemond & van Wijk aftersales personenauto’s. Met certifi caat, 
v.l.n.r.: Jacco Biemond (algemeen directeur), Arjaan Griffi oen (Mercedes-
Benz Nederland), Jos Schotanus (service manager Aalsmeer personenauto’s)

Werkplaatsproces Mercedes-Benz

Kwaliteitscertifi caat voor 
Biemond en van Wijk
Aalsmeer - De afdeling aftersa-
les personenauto’s van Mercedes-
Benz dealer Biemond & van Wijk 
uit Aalsmeer heeft als enige in de-
ze regio het Mercedes-Benz Ser-
vice Consultancy kwaliteitscertifi -
caat voor de personenautowerk-
plaats behaald. Dat betekent dat de 
werkplaats van het bedrijf voldoet 
aan criteria van het hoogste niveau, 
zoals die zijn opgesteld door Mer-
cedes-Benz Nederland B.V. en moe-
derbedrijf Daimler AG. Het verkrij-
gen van het kwaliteitscertifi caat is 
weliswaar eervol, maar geen doel op 
zich. Het draait uiteindelijk namelijk 
om optimale klantentevredenheid. 
En die is bij Biemond & van Wijk al 
sinds jaar en dag uitstekend.
Service Consultancy is een door 
Mercedes-Benz ontwikkelde in-
ternationale kwaliteitsstandaard 
waarbij elke afzonderlijk stap in 
het werkplaatsproces gedetailleerd 
wordt beschreven; vanaf het eerste 
telefonische contact voor een werk-
plaatsafspraak tot en met het weer 
afgeven van de auto. Door op een 
dergelijke gestructureerde manier 
te werken kan gericht aan elk facet 
van de serviceverlening worden ge-
werkt. Dat is belangrijk, want bij de 
aankoop van een topproduct mag 
een klant ook de bijbehorende ser-
vice verwachten.

Teamwork
Het verkrijgen van het Service Con-
sultancy kwaliteitscertifi caat gaat 
niet vanzelf. Ralph Heinis van Bie-
mond & van Wijk: ”Het begon met 
een situatieschets. Deze werd in 
nauwe samenwerking met Mer-
cedes-Benz Nederland gemaakt. 
Daarbij bleek dat we op bepaal-
de punten nog beter zouden kun-
nen presteren. Het complete team is 
daarmee aan het werk gegaan. Ie-

dereen binnen ons bedrijf is ervan 
doordrongen dat de klant op num-
mer 1 moet staan. Alleen dit al zorg-
de voor optimale motivatie. En dat 
werd alleen maar beter doordat ie-
dereen duidelijk zag dat een ge-
structureerde manier van werken 
niet alleen voor extra klantentevre-
denheid zorgt, maar ook voor meer 
werkplezier en een hoger producti-
viteit. Elk aspect van het werkplaats-
bezoek is immers volkomen hel-
der voor zowel de klant als voor de 
werknemers. Ik zie dit certifi caat als 
de bekroning van de motivatie van 
alle werkplaatsmedewerkers, het 
was én blijft teamwork om de klant 
zo goed mogelijk van dienst te zijn.”

Klanttevredenheid
Jacco Floris is Manager Garantie & 
Systemen bij Mercedes-Benz Ne-
derland en in die functie mede be-
trokken bij de Service Consultan-
cy: “Biemond & van Wijk Aalsmeer 
personenauto’s heeft voor de Mer-
cedes-Benz personenautowerk-
plaats het kwaliteitscertifi caat ont-
vangen en dat hebben ze echt ver-
diend. Er is intensief gewerkt om dit 
resultaat te halen. Arjaan Griffi oen 
die namens de importeur het traject 
begeleidde, heeft bijzonder goed en 
plezierig samengewerkt met het ge-
motiveerde team van Biemond & 
van Wijk. We zien de eerste resul-
taten ervan trouwens al nadrukke-
lijk terug. Sinds jaren houden we de 
klanttevredenheidsscores per dea-
lerbedrijf nauwgezet bij. Biemond & 
van Wijk haalt daarbij al lange tijd 
uitstekende cijfers en dat is uiter-
aard goed nieuws voor de klanten.”
Jacco Biemond voegt daaraan toe: 
“Natuurlijk zijn we trots op dit cer-
tifi caat, maar klanttevredenheid is 
voor ons een continu proces. We 
blijven werken altijd aan nóg beter.”

Anneke wint Biertapwedstrijd
Aalsmeer - Zaterdagavond 8 no-
vember organiseerde café Sport-
zicht een biertapwedstrijd. De stam-
gasten konden zelf plaats nemen 
achter de tap. Bijna 30 deelnemers 
gingen de strijd met elkaar aan. 

Het bier vloeide die avond 8 rijkelijk 
uit de tap. In de verschillende ron-
des moesten de deelnemers ver-
schillende soorten bier tappen, in 
verschillende glazen, fl uitjes, klein-
tjes, etc. Ook dit jaar waren er jury-
leden aanwezig om de deelnemers 
te beoordelen: Jan Zekveld (oud ei-
genaar van het café), Herman Koe-
nen (vertegenwoordigers van Am-
stel brouwerijen) met de nieuwe 
vertegenwoordig van Heineken en 
Ben de Koff (huidige eigenaar van 
het café), waren onder de indruk 
van de prestaties van de tappers. 

De jury lette behalve op de dik-
te van de schuimkraag ook op de 
klantvriendelijkheid van de deelne-

mers en het tapritueel. Na elke ron-
de vielen er deelnemers af en uit-
eindelijk eindigde Anneke van Roo-
de op een mooie eerste plaats, ge-
volgd door Kevin Boss op twee en 
Chanoux Groeneveld (titelverdedig-
ster van vorig jaar) eindigde op de 
derde plaats. Al met al een zeer ge-
zellige en geslaagde avond. 

Jubileumfeest Joppe vol 
optredens en gezelligheid
Aalsmeer - In december is het 
vijftien jaar geleden dat Jan van 
Schuppen en Bianca van de Pol-
der de nieuwe eigenaren werden 
van café Joppe en dit jubileum is af-
gelopen zaterdag 22 november ge-
vierd met vooral vaste bezoekers 
van toen en nu en veel muziek. Veel 
bezoekers van Joppe zijn muzikan-
ten en zij luisterden het feestje met 
optredens op. Het spits werd afge-
beten door het eigen personeel. Ni-
colette op zang en Kim op bas en 
zij werden begeleid door Sander en 
Leen op ukelele. Daarna was het de 
beurt aan de nieuwe generatie. De 
band Total Seclusion trakteerde op 
stevige rock. Tot rond middernacht 
was vervolgens het podium voor 
de ‘oudjes’ van de gelegenheids-

bands Lee Roud en Mac Jigger met 
op zang Tom, Mieke en Lenie, The 
Whatts met Andre, George, Bob en 
Peter en het viertal van de Coolcast 
Band, Hans, Rob, Jack en Piet. Spe-
ciaal nog was nog het zelf gemaakte 
lied ’Jan’ op het origineel van Bram 
Vermeulen voor Jan en Bianca en 
het cadeau van het personeel, een 
antigeweld tegel met het bekende 
logo van het lieveheersbeestje. Su-
perdruk was het trouwens de hele 
avond. 
Dicht tegen elkaar aan stonden de 
bezoekers, maar dat deerde nie-
mand. Zo gezellig en zo leuk om ou-
de bekenden weer eens te spreken. 
In een woord: Geweldig. Veel ge-
hoord: “Volgende week weer zo’n 
feest, Jan?” En dit zegt genoeg!

Brutale inbraakpoging winkel
Kudelstaart - Om tien voor twee 
in de nacht van zondag 23 op 
maandag 24 november hebben 
twee jongens geprobeerd in te 
breken in een zaak in het winkel-
centrum in de Einsteinstraat. 

 De twee arriveerden op een wit-
te scooter, stopten bij de etala-
ge en begonnen met een moker 
het raam in te slaan. Toen dit niet 
snel genoeg lukte, zijn de twee er 

vandoor gegaan. Volgens getui-
gen richting de Graaf Willemlaan. 
De politie was snel ter plaatse en 
hoopte tijdens de zoektocht assi-
stentie te krijgen van de helikop-
ter. Echter deze kon vanwege het 
slechte, regenachtige weer niet 
ingezet worden. De jongens zijn 
niet meer gevonden. Mogelijk zijn 
er meer getuigen. Zij worden ver-
zocht contact op te nemen met de 
politie via 0900-8844.





Ondernemen inspireert.

Ondernemend Aalsmeer bedankt 
o.a. bovenstaande sponsoren:

Gezellige en spannende avond vol entertainment

‘Briljant’ en ‘Solidoe’ starter 
en ondernemer van het jaar!

Aalsmeer - Tijdens een gezelli-
ge avond met veel entertainment 
in het Crown Theater zijn afge-
lopen vrijdagavond 21 novem-
ber de onderneming en de star-
ter van het jaar bekend gemaakt. 
Het was spannend voor de geno-
mineerden, die volgens wethou-
der Ad Verburg van Economische 
Zaken dicht bij elkaar zaten wat 
betreft duurzaamheid en maat-
schappelijke betrokkenheid. Bur-
gemeester Jobke Vonk-Vedder gaf 
aan trots te zijn op ‘haar’ onder-
nemende dorp. “Het zit Aalsmeer-
ders in de genen. Ze zijn innova-
tief en weten werk te creëren.” In 
de categorie starter van het ja-
ren waren Briljant Entertainment, 
Luizenkliniek Aalsmeer van Wilma 
Heeren en Lanka Marble Interi-
ors van Maaike van der Wal geno-
mineerd. De jury noemde Briljant 
een leuke en frisse onderneming, 
roemde de Luizenkliniek vanwe-
ge milieuvriendelijke behandeling 
(geen gebruik van chemicaliën) 
en het marmer-familiebedrijf Mar-
ble Interiors jong en dynamisch. 
Drie vrouwen genomineerd en na-
tuurlijk attendeerde burgemees-
ter Vonk de aanwezigen op dit 
feit. Briljant Entertainment is ge-
kozen tot starter van het jaar. Pe-
tra Huiskens is met haar drie zo-
nen, waaronder het goochelduo 
Roy en Justin, een theaterbedrijf 
gestart in Oosteinde en hier kun-
nen onder andere kinderpartijtjes 
gevierd worden. Ook worden goo-
chelshows georganiseerd, zowel 
in het eigen theater als elders. 

Ride for the Roses
Tijdens de fi nale-avond werd ook 
de kick-off gegeven voor de Ride 
for the Roses, de fi etstocht waar-
van de opbrengst voor de kan-
kerbestrijding is. Op 6 septem-
ber 2015 vindt dit sportieve eve-
nement weer plaats in Aalsmeer. 
“We gaan met z’n allen Aalsmeer 
op de kaart zetten en daarbij heb-
ben we veel hulp nodig, van deel-
nemers maar ook van sponsors en 
vrijwilligers”, aldus burgemeester 

Vonk die mededeelde zelf ook deel 
te zullen gaan nemen. Vanaf begin 
volgend jaar gaat zij hiervoor trai-
nen samen met haar ‘wielrennen-
de’ zus. Op steun kan de gemeen-
te in deze in ieder geval rekenen 
van de Dutch Flower Group, de 
eerste winnaar van de verkiezing 
Onderneming van het jaar. Direc-
teur Marco van Zijverden kwam 
in wielrennertenue en Sinterklaas 
als tweede fi etser het podium op-
rijden. Het bedrijf is hoofdsponsor 
van dit evenement om kanker de 
wereld uit te helpen en fi etst ieder 
jaar met meer medewerkers mee. 
“Volgend jaar met minimaal 500 
mensen”, aldus Marco. Inschrijven 
(50 of 100 kilometer) is trouwens 
vanaf nu mogelijk! Het bezoek van 
Sinterklaas en Piet was overigens 
niet alleen een verrassing voor het 
publiek, ook voor presentator Ron 
Leegwater was dit onverwachts 
‘tussendoortje’. Hij liet zich echter 
niet van z’n stuk brengen en stuur-
de de Sint met een grap weer van 
het podium. Tijd voor de volgen-
de gast. En dit was Rob Geleijn, 
directeur van softwarebedrijf Fi-
qas, de onderneming van het jaar 
in 2012. Hij heeft twee jaar mogen 
genieten van het beeldje van Flora, 
want in 2013 is de verkiezing niet 
gehouden. Ditmaal had hij plaats-
genomen in de jury en hij roem-
de de diversiteit van de bedrijven 
in Aalsmeer. Voorzitter van de jury 
John Jansen, en sinds kort eerste 
man van Ondernemend Aalsmeer, 
werd deze avond voorgesteld aan 
de aanwezige (met name) onder-
nemers. Goede communicatie zei 
hij belangrijk te vinden en wat de 
infrastructuur betreft kan er nog 
wel wat verbeterd worden.  De 
uitspraak van John Jansen vorige 
week in deze krant “Ondernemen 
is entertainen” werd deze avond 
trouwens volledig waar gemaakt. 
In een prachtig decor van New 
York werden de bezoekers wel-
kom geheten. En een primeur de-
ze avond, de verlichting bestond 
alleen uit LED en het was prach-
tig! Zangeressen en de dansgroep 

wisselden elkaar af met optre-
dens. Deze artiesten gaan optre-
den tijdens het nieuwe concept 
Brooklyn Night in het studiocom-
plex. De voormalige discotheek 
met het levensgrote Vrijheidsbeeld 
is omgetoverd tot diner-dansant 
gelegenheid en wie hier gaat ge-
nieten van eten en entertainment 
waant zich in het veelzijdige Ame-
rika. Het kan vanaf aanstaande za-
terdag 29 november. De kostuums 
voor deze show zijn ontworpen 
door oud-danser Marc en hij gaf 
tijdens de avond een presenta-
tie van zijn veelzijdigheid. Reken 
op veel variatie, hij heeft liefst 350 
kostuums! 

Op bedrijfsbezoek
Voor de bekendmaking van de 
winnaar in de categorie Onderne-
ming van het jaar werden de aan-
wezigen meegenomen naar de 
bedrijven van de genomineerden 
middels fi lmpjes van Ton Offer-
man. “Eigenlijk alle vier winnaars”, 
zo zei wethouder Ad Verburg. “Er 
zouden vier Flora-beeldjes uitge-
reikt moeten worden.” Maar, er 
kan er maar één de winnaar zijn. 
Genomineerd waren fotografi e-
bedrijf Judith Keessen (innova-
tief), installatiebedrijf P. Hoekwa-
ter van Frans Sparnaaij (meest 
duurzame), Maru Watersport van 
Margreet Elfrink (heel betrokken) 
en kinderopvang Solidoe van Mo-
nic van Diemen (goede samen-
werking met onderwijs). Solidoe 
met zeven locaties in de gemeen-
te waar kinderen in de leeftijd van 
0 tot 12 jaar opvang krijgen, mocht 
uiteindelijk het beeldje en de titel 
overnemen van de vorige winnaar, 
Fiqas Software. De presentatie van 
de fi naleavond was, net als vorige 
jaren, in handen van Ron Leegwa-
ter van de Rabobank en hij heeft 
het weer prima gedaan. Volgend 
jaar ook eens meedoen? Schroom 
niet, ieder bedrijf (groot of klein) 
verdient het om in de schijnwer-
pers te worden gezet!

Door Jacqueline Kristelijn
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2e katern

Kentekenplaten 
gestolen

Aalsmeer - In de nacht van 
dinsdag 18 op woensdag 19 
november zijn twee kente-
kenplaten gestolen van een in 
de Parklaan geparkeerde au-
to. Het gaat om de platen met 
kenteken 96-XFD-9. Op Vrij-
dag 21 november is tussen 
kwart voor elf en kwart voor 
twaalf in de ochtend nog een 
kentekenplaat gestolen. Van 
een op de Bosrandweg ge-
parkeerde auto is de plaat met 
06-LS-JS gehaald.

Mobiel 
uit jas gestolen

Aalsmeer - Op donderdag 20 
november is tussen half twaalf 
en twaalf uur in de ochtend 
de mobiele telefoon van een 
47 jarige inwoner gestolen. De 
man liep in de Zijdstraat. Zijn 
gsm is ongemerkt uit zijn jas-
zak gepakt.

Inwoner 
betrapt dief

Aalsmeer - Op vrijdag 21 
november rond elf uur in de 
avond hoorde een bewoner 
van Wissel geluiden achter 
bij een nabij gelegen woning. 
De man is gaan kijken en zag 
plots een man hard weg ren-
nen en er vervolgens per fiets 
vandoor gaan. De man was 
volgens de inwoner een Ne-
groïde type en hij droeg een 
donker jack. Bij de woning zijn 
geen sporen van braak gevon-
den. Zo goed als zeker heeft 
de inwoner hiermee een in-
braak voorkomen. 

Bezoeker onwel 
in horecazaak

Aalsmeer - Op vrijdag 21 
november rond elf uur in de 
avond is een bezoeker aan 
een horecabedrijf in de We-
teringstraat onwel gewor-
den. De buitenlandse man viel 
plots van zijn kruk en viel op 
de grond. Hierbij bonkte zijn 
hoofd op de vloer. De politie en 
de ambulancedienst zijn ge-
alarmeerd en waren snel ter 
plaatse. De man bleek niet ge-
wond. Oorzaak van de valpar-
tij was teveel alcohol. De man 
is naar huis gestuurd.

Navigatie uit 
auto gestolen

Aalsmeer - Tussen dinsdag 18 
en donderdag 20 november is 
ingebroken in een in de Bego-
niastraat geparkeerde auto. Uit 
de Kia is het navigatiesysteem 
gestolen en de dieven zijn er 
vandoor gegaan met een kop-
telefoon.

Bosmaaier weg 
na insluiping

Kudelstaart - In de nacht van 
donderdag 20 op vrijdag 21 
november heeft een insluiping 
plaatsgevonden in een bedrijf 
aan de Hoofdweg. Via de deu-
ren van de kas hebben de die-
ven zich toegang verschaft. 
Gestolen zijn twee sluiptollen, 
twee hoge druk spuiten, een 
haspel en een bosmaaier.

Fietsen gestolen
Aalsmeer - Op Donderdag 20 
november is tussen zeven en 
elf uur in de avond een fiets 
gestolen vanuit de Schweitzer-
straat in Kudelstaart. De Giant 
Centro damesfiets was neer-
gezet ter hoogte van de bus-
halte. De fiets is zilverkleurig 
en het serienummer eindigt 
op 662. In de nacht van vrijdag 
21 op zaterdag 22 november is 
vanaf het Praamplein nog een 
fiets ontvreemd. Het betreft 
een zwarte damesfiets van het 
merk Batavus, type Old Dut-
ch. Het serienummer eindigt 
op 343. 

3 Woninginbraken via bovenverdieping

Inbrekers aangehouden 
dankzij alerte inwoner

Auto uitgebrand na botsing

Aalsmeer - Op donderdag 20 no-
vember is rond acht uur in de avond 
ingebroken in een woning aan de 
Stommeerkade. Rond genoemd tijd-
stip kwamen bewoners thuis en zij 
zagen precies twee mannen uit het 
huis van de buren klimmen. De twee 
zijn weg gehold in de richting van 
de N196 en het benzinestation. De 
inbrekers hadden zich toegang ver-
schaft via een openstaand slaapka-
merraam op de eerste verdieping. 
De twee zijn via de veranda en de 
regenpijp naar boven geklommen. 
Vooralsnog wordt niets vermist uit 
het huis. In de nacht van donder-
dag 20 op vrijdag 21 november is 
geprobeerd in te breken in een wo-
ning aan de Oosteinderweg. De die-
ven hebben getracht een zijraam 
van het huis open te breken. Toen 
dit niet lukte, is waarschijnlijk een 
volgende woning op de Oostein-
derweg bezocht. Aan de achterzijde 
van dit huis zijn de inbrekers het dak 
op geklommen en zijn via een slaap-
kamerraam naar binnen gegaan. De 
gehele woning is doorzocht. De die-
ven zijn er vandoor gegaan met sie-
raden. De bewoners kwamen rond 

het nachtelijke uur thuis en trof-
fen alle kasten en lades in hun huis 
open aan. Dankzij alertheid van een 
bewoner van de Hornweg zijn afge-
lopen maandag 24 november twee 
inbrekers in de boeien geslagen. De 
inwoner kwam rond zeven uur in de 
avond thuis en zag een man uit het 
bovenraam van zijn huis naar bene-
den klimmen. 

De bewoner heeft direct de politie 
gealarmeerd. Agenten reden rond in 
de buurt en waren daarom in zeer 
korte tijd ter plaatse. De twee in-
brekers konden aangehouden wor-
den. Het gaat om twee mannen van 
18 en 24 jaar zonder vaste woon- 
of verblijfplaats. In de auto van de 
twee troffen agenten een grote hoe-
veelheid gereedschap aan. Alles is 
in beslag genomen. Ook de zwarte 
Audi met Pools kenteken is voor on-
derzoek meegenomen naar het bu-
reau. Het inbraakteam district vier 
van de politie gaat de dieven ver-
horen en de inbraken onderzoeken. 
Mogelijk betreft het hier ook de da-
ders van de andere woninginbraken 
via de bovenverdieping.

Aalsmeer - In de nacht van vrijdag 21 op zaterdag 22 november heeft een 
kopstaart aanrijding plaatsgevonden op de Legmeerdijk waarbij twee auto’s 
betrokken waren. Door de botsing is een van de wagens in de brand gevlo-
gen. De brandweer heeft het vuur geblust. De politie doet onderzoek naar 
de exacte toedracht. De weg is geruime tijd afgesloten geweest. Er is nie-
mand gewond geraakt. Foto: Ronald van Doorn

Huldiging kampioenen voor 
aanvang vergadering Raad
Aalsmeer - Volgende week don-
derdag 4 december komen burge-
meester, wethouders en fracties bij-
een voor een bijeenkomst van de 
Raad. De vergadering begint om 
20.00 uur en de raadzaal van het 
gemeentehuis en publiek is wel-
kom. Aan iedereen wordt gevraagd 
wel eerder aanwezig te zijn, want de 
vergaderavond kent een vrolijke en 
trotse start. Om 19.45 uur worden 
namelijk negen medaillewinnaars 
van sportschool Wassanim gehul-
digd vanwege het winnen van zes 
titels, zeven zilveren en vier bron-
zen medailles tijdens de Europese 
kampioenschappen Koreaans Ka-
rate in Londen. De vergadering be-
gint vervolgens met het vaststellen 
van het bestemmingsplan Lande-
lijk Gebied Oost en het voorstel van 
het college om toe te treden tot de 
gemeenschappelijke regeling ge-
zamenlijke ombudsman metropool 
Amsterdam. Ook de kadernota Par-
ticipatiewet 2015-2018 wordt be-
sproken en de bestuurders presen-
teren de maatwerkvoorziening voor 
personen met een chronische ziek-

te of beperking. Vervolgens stel-
len de bestuurders voor akkoord te 
gaan met de klachtenregeling soci-
aal domein met ingang van 1 janu-
ari. Per deze datum gaat een klach-
tencoördinator aangesteld worden 
voor een periode van een jaar. Te-
vens komt deze avond de ’breuk’ 
met Uithoorn aan de orde. Het col-
lege stelt overdracht voor van de ta-
ken, middelen en personeel van het 
Samenwerkingsverband Aalsmeer-
Uithoorn naar de Centrumregeling 
ambtelijke samenwerking Aalsmeer 
en Amstelveen. Volgens planning is 
dat half twaalf in de avond en wordt 
de oordeelsvormende Raad beslo-
ten met de behandeling van de Re-
gioraad van de stadsregio Amster-
dam en het vragenkwartier. En dan 
gaat de Raad de nacht in en be-
gint na een korte pauze de besluit-
vormende Raad. Agendapunten zijn 
het benoemen van de leden voor de 
commissie die de evaluatiegesprek-
ken gaat voeren met de burgemees-
ter en het benoemen van een nieu-
we fractieassistent voor Aalsmeerse 
Belangen. 

Keuze (nieuwe) ombudsman: 
Nationaal of gemeentelijk?
Aalsmeer - De ombudsmannen 
kwamen niet naar het Ronde Ta-
fel Gesprek afgelopen donderdag 
20 november. Een paar dagen voor 
aanvang van deze bijeenkomst tus-
sen de raad en de inwoners be-
dankten zowel de nationale als de 
gemeentelijke ombudsmannen voor 
de uitnodiging. De twee willen niet 
tegen elkaar uitgespeeld worden, 
werd best venijnig gezegd. De he-
ren mr. F.J.W.M. van Dooren en dr. A. 
Zuurmond geven in hun gezamen-
lijke schrijven echter aan dat zij vin-
den dat Aalsmeer en Amstelveen in 
deze zouden moeten samenwerken. 
Vanwege de nauwe samenwerking 
en de gefuseerde ambtelijke orga-
nisatie zijn de ombudsmannen van 
mening dat het: “Voor de duidelijk-
heid naar de burgers sterk de voor-
keur geniet om voor beide gemeen-
ten een en dezelfde ombudsvoor-
ziening aan te wijzen.” De ombuds-

mannen raden de beide gemeen-
ten aan om gezamenlijk de besluit-
vorming rond de externe ombuds-
voorziening voor te bereiden. Am-
stelveen is aangesloten bij de nati-
onale ombudsman, het college van 
Aalsmeer wil kiezen voor de geza-
menlijke (gemeentelijke) ombuds-
man Amsterdam. De belangrijkste 
argumenten zijn dat hij toegankelij-
ker en laagdrempelige voor bewo-
ners is. Hij zit fysiek dichtbij, kent de 
lokale vraagstukken en houdt een 
wekelijks inloopspreekuur voor be-
woners. Kiest de raad net als het 
college toch ook voor de gemeente-
lijke? Er zijn hierover al diverse dis-
cussieboompjes opgezet. De beslis-
sing kan nu niet zo lang meer uit-
blijven, per 1 januari moet gekozen 
worden! In de Raad van 4 december 
krijgt deze keuze een vervolg met 
mogelijk dit keer wel een definitie-
ve beslissing. 

Verontwaardiging over Amstelveense ‘Lappendeken’

Burgemeester: Motie spreekt over 
samenwerken, niet over samengaan!
Aalsmeer - Verontwaardigd zijn 
de fracties over de op 12 novem-
ber aangenomen motie van de ge-
meente Amstelveen, ‘Lappende-
ken’ genaamd. In de motie vraagt 
de Amstelveense gemeenteraad 
het college te verkennen wat de 
toekomstmogelijkheden voor Am-
stelveen zijn in de regio. De motie 
geeft aan dat Amstelveen op aller-
lei manieren samenwerkt met an-
dere overheden, naast de ambte-
lijke samenwerking met Aalsmeer, 
onder meer in de Stadsregio, met 
de AM-gemeenten en de Metro-
poolregio. Het is een lappende-
ken aan samenwerkingsvormen, 
die in de ogen van de Amstelveen-
se raad veel bestuurlijke drukte 
veroorzaakt en ondoorzichtig is. 
Daarom heeft de raad in Amstel-
veen het college verzocht een in-
ventarisatie te maken in welke sa-
menwerkingsverbanden Amstel-
veen zit en de voor- en nadelen 
hiervan op een rijtje te zetten. Ook 
heeft de raad het college gevraagd 
een toekomstvisie te ontwikke-
len voor een regionale bestuurlij-
ke organisatie en te onderzoeken 
hoe omliggende gemeenten en 
provincie hier tegenover staan. De 
motie heeft in Aalsmeer de ton-
gen los gemaakt en geleid tot be-
zorgdheid. Gaat Amstelveen toch 
Aalsmeer en Uithoorn opslokken 
en wordt het 1 gemeente? Burge-
meester Jobke Vonk heeft nu de 
motie in het juiste perspectief ge-
plaatst. “Ik begrijp dat deze mo-
tie bij sommige raadsleden en in-
woners tot bezorgdheid heeft ge-
leid over ons zelfstandig voortbe-
staan. Daar is echter geen reden 
toe. Als de Amstelveense raad zich 
over de toekomst van de gemeen-
te wil beraden, staat het haar vrij 
dat te doen. De Amstelveense mo-
tie vezoekt het college de moge-

lijkheden te onderzoeken voor toe-
komstige samenwerking en niet 
van het samengaan van Amstel-
veen, Aalsmeer en Uithoorn in 1 
gemeente. Mocht Amstelveen ooit 
met een dergelijk voorstel komen, 
dan is de Aalsmeerse gemeen-
teraad de plaats waar dat voor-
stel wordt besproken. De raad van 
Aalsmeer is het enige orgaan dat 
een beslissing kan nemen over de 
toekomst van Aalsmeer.” De bur-
gemeester eindigt haar ‘uitleg’ met 
de woorden dat de motie wat haar 
betreft geen betrekking heeft op 
de uitstekende ambtelijke samen-
werking tussen Amstelveen en 
Aalsmeer. “Daar ben ik zeer tevre-
den over.” 

Geen gespreid bedje!
Het Aalsmeers Collectief (HAC) 
heeft reeds een motie inge-
diend met de titel ‘De Aalsmeer 
blijft zelfstandig motie’ en ook 
Aalsmeerse Belangen is in de ‘pen 
geklommen’: “Natuurlijk raakt de-
ze motie wel een open zenuw voor 
veel Aalsmeerders, die toch al arg-
wanend naar de ambtelijke fu-
sie hebben gekeken. Velen den-
ken dat deze fusie slechts een op-
maat is voor het volledige samen-
gaan van Aalsmeer en Amstel-
veen. En dan nu deze motie, zie je 
wel: straks is Aalsmeer slechts een 
buitenwijk van Amstelveen. Nou, 
dat moeten wij nog zien. Laten 
we duidelijk zeggen: de gemeen-
teraad van Aalsmeer beslist hier-
over en zoals de meningen binnen 
de raad nu zijn, zal er van een be-
stuurlijk samengaan geen spra-
ke zijn. Aalsmeer zal altijd zijn ei-
genheid behouden. Daarbij moe-
ten we natuurlijk wel in het ach-
terhoofd houden dat er een mo-
ment kan komen dat er vanuit Den 
Haag orders komen over te gaan 

tot gemeentelijke fusies. En dan 
nog zal Aalsmeer Aalsmeer blij-
ven. Het is goed dat de mist voor 
de Amstelveense ogen wordt op-
getrokken! Amstelveen wil graag 
zijn positie kunnen bepalen door 
het oplaten van een proefballon. 
Of deze proefballon nu is opgela-
ten door een influisteraar uit Den 
Haag, is een vraag waarop we wel 
nooit antwoord zullen krijgen. We 
zien deze motie van Amstelveen 
eerder als een teken dat ze zich 
verstrikt voelen in hun web aan re-
laties. Het is een soort GPS bepa-
ling: waar bevind ik mij ten opzich-
te van de anderen. 
Wel voelt Amstelveen de hete 
adem van het machtige Amster-
dam al jaren in zijn nek en voelt 
zich hierbij niet gemakkelijk. Mis-
schien moeten we ons wel vereerd 
voelen met deze vraag om hulp”, 
aldus AB. 

Start campagne hondenbeleid
Aalsmeer - Met de overhandiging 
van de eerste hondenkaart door 
wethouder Gertjan van der Hoeven 
aan Brenda van den Herik (werk-
groep honden Nieuw-Oosteinde) is 
vorige week woensdagmiddag het 
startsein gegeven voor de campag-
ne rond het nieuwe hondenbeleid. 
De overhandiging gebeurde onder 
het enthousiaste geblaf en geren 
van ongeveer 20 honden. De hon-
den en hun baasjes waren verza-
meld op het nieuwe tijdelijke los-
loopveld achter sporthal De Bloem-
hof in Aalsmeer-Oost. De bijeen-
komst was tevens de officiële ope-
ning van dit losloopveld, dat nu met 

paaltjes gemarkeerd is en een hon-
denafvalbak heeft gekregen. Het 
gemeentebestuur heeft in juni 2014 
een helder en duidelijk hondenbe-
leid vastgesteld dat erop gericht is 
om een prettige en schone leefom-
geving voor iedereen te creëren. 
Hierbij valt te denken aan het ver-
scherpen van toezicht op het nale-
ven van de regels. Maar ook de uit-
breiding van het aantal voorzienin-
gen voor honden en hondenbezit-
ters, zoals extra losloopvelden en 
extra afvalbakken. Verder wordt 
er extra aandacht besteed aan de 
communicatie over de regels rond 
het hondenbeleid. De nieuwe hon-

Brenda van Herik van de werkgroep honden Nieuw-Oosteinde en wethouder 
Gertjan van der Hoeven met de nieuwe hondenkaart.

denkaart wordt binnenkort ge-
stuurd aan de ongeveer 1600 hon-
denbezitters in Aalsmeer. Aan de 
ene kant van de plattegrond staan 
de regels voor hond en baas zoals: 
honden aan de lijn (boete bij over-
treding 90 euro) en wie de poep 
niet opruimt krijgt direct een boete 
van 140 euro. Kinderspeelplaatsen, 
sportvelden en schoolpleinen zijn 
altijd verboden voor honden en in 
losloopgebieden hoeft de hond niet 
aan de lijn, maar moet de poep wel 
opgeruimd worden. Aan de andere 
kant van de kaart staat op een gro-
te plattegrond ingetekend waar de 
afvalbakken (sommige met zakjes-
automaat) en de losloopgebieden 
en -velden zich bevinden. Naast het 
opsturen van de hondenkaart komt 
er een campagne op de driehoeks-
borden langs de openbare weg. 
Wethouder Gertjan van der Hoeven: 
“De gemeente Aalsmeer krijgt vaak 
klachten binnen over hondenpoep 
in de openbare ruimte. Ik hoor aan 
de andere kant ook van hondenbe-
zitters dat ze voorzieningen missen. 
We begrijpen beide zorgpunten en 
gaan daarom zowel het aantal voor-
zieningen uitbreiden als het toezicht 
op de regels verscherpen. 
We doen ons best om zowel hon-
denbezitters als de overige bewo-
ners van Aalsmeer tevreden te stel-
len. Daarbij blijven we uiteraard een 
beroep doen op de eigen verant-
woordelijkheid van alle betrokke-
nen.”

Schiphol zet ‘schrijnende’ gevallen 
door nieuwe regels buitenspel
Eind 2008 hebben Schiphol en 
de provincie Noord-Holland meer 
dan 10 miljoen euro opzij gezet om 
de zogeheten ‘schrijnende’ geval-
len te helpen. Dat zijn mensen die 
vanwege het vliegverkeer in een 
dusdanig onleefbare of onwerkba-
re situatie bij Schiphol wonen, bij-
voorbeeld onder de Aalsmeerbaan 
of de zuidelijke Zwanenburgbaan, 
dat hun situatie onhoudbaar is. 
Dat klinkt bijna te mooi om waar 
te zijn! En nu, zo’n zes (!) jaar la-
ter blijkt dat het ook inderdaad 
te mooi wás om waar te zijn. Om 
meer dan 10 miljoen euro eerlijk 
te verdelen, daar heb je duidelijke 
spelregels voor nodig. 
Dus werd de Stichting Leefomge-
ving Schiphol opgericht. Eind 2009 
kwam die Stichting met de lang-
verwachte spelregels. Die spelre-
gels bleken echter veel te streng. 
Mensen bijvoorbeeld, waarvan het 

huis ooit door Schiphol was geïso-
leerd, konden per definitie geen 
‘schrijnend’ geval zijn! Alsof met 
een geïsoleerde woning de situatie 
wél leefbaar is bij 45.000 starts en 
25.000 landingen (Aalsmeerbaan). 
Volgens de Stichting wonen er on-
der (bijvoorbeeld) de Aalsmeer-
baan dus helemaal geen ‘schrij-
nende’ gevallen; immers, daar is 
iedereen al lang geleden door 
Schiphol geïsoleerd. Met zul-
ke spelregels is een aanvraag bij 
voorbaat kansloos; dan kun je 
de aanvraagleges beter in je zak 
houden. En het werd stil rond de 
Stichting. Maar, op 27 maart 2014 
nam de Stichting twee beslui-
ten. Allereerst vond de Stichting 
zelf ook dat de spelregels veel te 
streng waren; ze besloot de spel-
regels aanzienlijk te versoepelen. 
Bewoners van huizen die in het 
verleden al geïsoleerd waren, kun-

ingezonden nen nu toch als schrijnend geval 
door de Stichting worden gehol-
pen. Dat is mooi! Maar de Stich-
ting nam nog een tweede besluit. 
Er kunnen géén nieuwe aanvragen 
meer worden ingediend! Met an-
dere woorden: de soepele spelre-
gels gelden alleen voor de mensen 
die destijds - tegen beter weten in 
- een aanvraag hebben ingediend! 
Schrijnende gevallen, die destijds 
géén aanvraag hebben ingediend, 
omdat ze vanwege hun geïsoleer-
de woning toch niet voldeden aan 
de spelregels voor hulp door de 
Stichting, die mogen nú dus geen 
aanvraag meer indienen. Dat is 
bijzonder onredelijk. Iedereen be-
grijpt, dat als de nieuwe spelregels 
vanaf het begin hadden gegol-
den, die schrijnende gevallen na-
tuurlijk destijds ook een aanvraag 
hadden ingediend. Geus raadt alle 
schrijnende gevallen aan om toch 
– wellicht tegen beter weten in - 
voor 31 december een aanvraag 
in te dienen bij de Stichting Leef-
omgeving Schiphol. Voor meer in-
formatie kunt u (ook) bij Geus te-
recht!

Jan Boomhouwer
Info@geus-aalsmeer.nl

Werk kruispunt 
Legmeerdijk!
Aalsmeer - De werkzaamheden 
aan het kruispunt Legmeerdijk gaan 
de laatste fase in. Recent vonden de 
asfalteringswerkzaamheden plaats.
Vanaf vandaag, donderdag 27 no-
vember, tot en met 11 december 
worden de verkeerslichten en lan-
taarnpalen geplaatst. Voor het uit-
voeren van de werkzaamheden 
worden tijdelijke verkeersmaatre-
gelen genomen, zoals het afsluiten 
van rijstroken. Er gaan verkeersre-
gelaars en politie ingezet worden. 
De overlast zal beperkt zijn. Op 12 
december wordt het kruispunt op-
geleverd. Het verkeer van en naar 
FloraHolland kan dan weer optimaal 
doorstromen.
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Provincie helpt gemeenten 
met vastgelopen projecten
Amstelland - Gemeenten die 
kampen met vastgelopen stads- 
en dorpsontwikkelingsprojecten 
kunnen vanaf 1 januari 2015 sub-
sidie aanvragen bij de provincie 
Noord-Holland. Met deze subsi-
die kan Noord-Holland de ruim-
telijke kwaliteit en het aanzien 
van een wijk of buurt versterken 
en dat heeft weer een positieve 
uitwerking op de woon- en leef-
omgeving van steden en dorpen. 
Hiervoor is € 5,2 miljoen beschik-
baar. Gedeputeerde Joke Geld-
hof: “Stads- en dorpsontwikke-
lingsprojecten zijn beeldbepalen-
de projecten binnen bestaand be-
bouwd gebied waarbij woning-
bouwontwikkeling in samenhang 
met ontwikkelingen in de omge-
ving plaatsvindt. Met deze subsi-
die helpt de provincie Noord-Hol-
land de leefbaarheid in de stad te 
maken of behouden.” 

Subsidieregeling
De regeling is bedoeld voor die 
stads- en dorpsontwikkelings-
projecten die al fysiek in uitvoe-

ring zijn en door financiële pro-
blemen stil zijn komen te liggen 
en voor projecten die zover gevor-
derd zijn dat de schop de grond 
in kan, maar door financiële pro-
blemen toch niet van de grond ko-
men. Het gaat vooral om het creë-
ren van werkgelegenheid door het 
weer op gang brengen van stok-
kende ontwikkelingsprojecten. 

Daarnaast wil de provincie de 
bouw van betaalbare (sociale) 
huurwoningen en woningbouw-
ontwikkelingen in de nabijheid 
van een OV-knooppunt stimule-
ren. Deze subsidie komt voort uit 
het Noord-Hollands impulspakket 
economie en werkgelegenheid. 
Het pakket is het resultaat van de 
uitwerking van de motie stads- en 
dorpsontwikkeling van Provincia-
le Staten uit juni 2013 en het aan-
genomen amendement bij de be-
handeling van de Begroting 2014, 
waarin vooral ook aandacht werd 
gevraagd voor projecten die de 
werkgelegenheid verder zouden 
kunnen bevorderen. 

Waarom met eieren gooien?
Opnieuw hebben wij met de bu-
ren zitten brainstormen over het 
onderwerp eieren gooien. Met de 
vraag waarom? Wij komen er niet 
uit over het nut, de lol, of de zin er-
van. Misschien weet iemand een 
antwoord. Voorop gesteld natuur-
lijk, dat de kinderen die eieren gooi-
en op ramen en gevels van wonin-
gen en school, niet hebben opge-
pakt dat het ‘not done’ is om met 
etenswaren te gooien. Het kan ook 
zijn dat ze het niet hebben meege-
kregen met de opvoeding. Dit laat-
ste lijkt me bijna onmogelijk, dus la-
ten we het er op houden, dat het 
niet goed tot de kinderen is doorge-
drongen. Het nut ervan? Hier heb-
ben we al helemaal geen antwoord 
op. De lol ervan? Hier hebben we ei-
genlijk ook niets zinnigs over kun-
nen bedenken. Misschien opgehitst 
door vriendjes? Is het stoer naar de 
vriendjes toe? “Jongens ik heb geld! 
We kunnen nergens sigaretten of 
alcohol houdende drank kopen, la-
ten we dan eieren kopen en ermee 
gooien!” Is dat het? Zijn het frustra-
ties? Is het uit verveling? We weten 
het niet. Blijft nog over: De zin er-

van? Wij zijn allemaal heel sociale 
mensen, doen niemand kwaad en 
laten iedereen in zijn eigen waarde. 
Het kan zijn dat we weleens kinde-
ren hebben gewezen op hun gedrag, 
een soort bijdrage in de opvoeding. 
Hierbij vergeten te vermelden dat je 
nooit met etenswaren moet gooi-
en. Maar ja, dat was niet aan de or-
de op dat moment, dus om zomaar 
uit the blue iemand te zeggen: “En 
denk erom, nooit met etenswaren 
gooien” klinkt op dat moment een 
beetje gek. Maar we kunnen ons 
helemaal niet voorstellen dat er een 
boodschap in het eieren gooien zit 
verweven. Is dat wel het geval, kom 
eens langs. Neem gerust een doos 
eieren mee. Dan maken we een lek-
ker omeletje, en kunnen we mis-
schien bespreken wat het probleem 
dan wel is. Want een ding waar we 
wel zeker van zijn is: als iemand om 
wat voor reden dan ook denkt met 
eieren te moeten gooien, wel dege-
lijk een probleem heeft.

A. Jongkind
Baanvak 65, Aalsmeer
helderjong@caiway.nl. 

ingezonden

Wijkoverleg de Dorper: 
Niets nieuws onder de zon
Aalsmeer - Dinsdag 25 novem-
ber vergaderde in het Wapen van 
Aalsmeer het wijkoverleg De Dor-
per. Ajax bleek een grote concur-
rent, want de opkomst was bedui-
dend lager dan gewoonlijk. Maar 
net als bij een soap kun je best 
zo af en toe een aflevering mis-
sen. Er was niet zoveel nieuws on-
der de zon. Hoewel er deze avond 
toch ook een nieuwe liefde om de 
hoek kwam kijken. De nieuwe ‘lief-
de’ was het Stokkenland, waar een 
avontuurlijke natte speelvoorzie-
ning wordt gecreëerd. Wat men 
daar nu wel van vond, was de 
vraag. 

Voor de aanwezige optimisten 
moesten de antwoorden toch on-
begrijpelijk zijn. “Wat een modder-
zooi, zullen de moeders blij mee 
zijn.” Waaraan men voorbij ging 
was dat het proces nog in wor-
ding is, kinderen juist van modder 
en avontuur houden. Maar het is 
natuurlijk heel goed mogelijk dat 
de pessimisten van nu hun me-
ning in de toekomst zullen her-
zien. Bij het onderwerp: honden-
beleid bleef het opmerkelijk stil. 
Evenals op de mededeling dat de 
Aalsmeerse bomenstand door een 
extern bureau wordt geïnventa-
riseerd. Zieke bomen en bomen 
met een slecht wortelgestel zul-
len worden omgezaagd en verwij-
derd. Natuurlijk stond ook Schip-
hol op de agenda. De tafel Alders 
zal worden vervangen. Organisa-
ties en belanghebbenden zijn ge-
vraagd zich te melden, zodat er in 
de toekomst een breed gedragen 

platform gevormd kan worden. In 
totaal hebben 93 organisaties en 
zo’n 100 mensen uit de omge-
ving zich aangemeld. 12 Bewoners 
kwamen daarvan uit Aalsmeer 
en het is Rob Lugterhorst uit de 
Stommeer die Aalsmeer gaat ver-
tegenwoordigen. 
Hoe de toekomst zich zal ontwik-
kelen is geenszins duidelijk, maar 
het is de bedoeling dat er meege-
praat kan worden over vliegmo-
menten en geluidsoverlast. Ver-
der werd de aanwezigen mee-
gedeeld dat er 9 december in de 
Raadskelder van het Gemeente-
huis wordt gesproken over het on-
derwerp ‘Veilig wonen’. Voor de 
mogelijkheid tot inspreken bleek 
weinig animo te bestaan. “De Zijd-
straat heeft zijn winkelfunctie ver-
loren”, vond één van de aanwezi-
gen bij het zoveelste punt op de 
agenda. “Het zijn de ouderen die 
hier nog naar de groenteman en 
slager gaan. Jongeren kiezen voor 
een adres waar alles onder één 
dak te koop is. Internet is de grote 
boosdoener van de leegloop.” Dat 
de gemeente met de firma Deen in 
gesprek gaat over het nauwelijks 
te belopen trottoir werd als een 
goede zaak gezien. Maar ook hier 
werd weer duidelijk dat de Ge-
meente lang niet overal een oplos-
sing voor kan hebben. In veel ge-
vallen zijn het de projectontwikke-
laars die het voor het zeggen heb-
ben. Dat telt evenzo voor de Lidl. 
Deze soapserie loopt ook nog wel 
even door. 

Janna van Zon

Boomonderhoud aan Hornweg
Aalsmeer - In de week van 1 de-
cember starten snoeiwerkzaamhe-
den aan de bomen langs de Horn-
weg. De snoei is noodzakelijk voor 
het onderhoud en het in stand hou-
den van de waardevolle laan. 

Ook zullen enkele bomen worden 
gekapt, hoofdzakelijk in het noor-
delijke gedeelte van de laan. Recent 
zijn de bomen geïnspecteerd. Uit dit 
onderzoek kwam naar voren dat en-

kele bomen niet veilig zijn in de toe-
komst. De werkzaamheden zullen 
met een hoogwerker worden uitge-
voerd en het verkeer zal enige hin-
der ondervinden. De laan langs de 
Hornweg is een belangrijke laan in 
de groenstructuur van Aalsmeer. In 
de loop van de jaren zijn verschillen-
de bomen gekapt. In het komende 
plantseizoen zullen daar waar mo-
gelijk enkele bomen worden aange-
plant om de laan te behouden.

Niet meer, ook niet minder

Schiphol blijft vooralsnog 
luidruchtige buurman!
Aalsmeer - In het Ronde Tafel Ge-
sprek is donderdag 20 november 
gesproken over Schiphol. De buur-
man is luidruchtig en zoals het er 
naar uit ziet, wordt dit niet min-
der. Ook niet meer trouwens, want 
510.000 vluchtbewegingen is tot 
2020 het maximum. Aalsmeer is, 
volgens Schiphol, overigens wel 
‘aan de beurt’ geweest wat ge-
luidsoverlast betreft het afgelopen 
jaar. Het was met name extreem 
druk boven de gemeente in de eer-
ste maanden van het jaar. Dit kwam 
door de zachte winter met wind uit 
het Zuiden waardoor de Aalsmeer-
baan meer gebruikt werd. Ook door 
onderhoud aan zowel de Kaagbaan 
als de Polderbaan is meer over 
Aalsmeer gevlogen. Martijn van der 
Meer van de Schipholgroup was 
eerlijk. De geluidsoverlast kan nau-
welijks minder worden. “De ligging 
van de routes zijn volledig geopti-
maliseerd.” Hij wees wel op het feit 
dat ‘winst’ geboekt kan worden wat 
betreft de glijvluchten, maar dit is 
nog in ontwikkeling, en het inzetten 
van minder lawaaierige vliegtuigen, 
zoals de Airbus. Compensatie voor 
de overlast vond hij overigens een 
ietwat negatieve nasmaak hebben. 
“Benader het positief. Er is 30 mil-
joen euro te besteden aan positive-
ringsprojecten.” Haarlemmermeer 
is in deze tijdens de eerste verde-

ling goed bedeeld, de fracties wa-
ren het er over eens dat Aalsmeer 
bij de volgende verdeling vooraan 
moet gaan staan. Van der Meer 
raadde de politiek aan om nu al 
goed na te gaan denken over pro-
jecten die voor financiering in aan-
merking zouden kunnen komen. 
Wethouder Tom Verlaan antwoord-
de hierop dat Aalsmeer zeker za-
ken komt doen! 
De wethouder noemde de porte-
feuille Schipholzaken overigens 
een complex dossier. “Het uitein-
delijke doel van de gemeentelijke 
inzet in het Schipholdossier is het 
vinden van evenwicht tussen de 
lusten en lasten.” 

Aalsmeer op slot?
Financiële genoegdoening en hin-
derbeperking staan hoog op het 
lijstje van de wethouder Tom Ver-
laan. Maar zeker ook, en misschien 
nog wel meer, de nieuwe regels van 
het in te voeren luchthaven inde-
lingsbesluit. Met aanscherping van 
deze regels zou Aalsmeer name-
lijk ruimtelijk gezien helemaal op 
slot kunnen worden gezet. En dit 
heeft, zo stelt de wethouder: “De-
sastreuze gevolgen voor de leef-
baarheid en het functioneren van 
onze gemeente.” In het Ronde Ta-
fel Gesprek zei hij dat de gemeen-
te zich via alle mogelijke contacten 

en communicatiekanalen en met 
een gerichte lobby in Den Haag 
zal verzetten tegen deze mogelij-
ke onaanvaardbare aantasting van 
de gemeentelijke autonomie. En hij 
hoopte in deze steun te krijgen van 
de hele Raad.

Individueel gedupeerden
Aan het Ronde Tafel Gesprek nam 
ook directeur S. Wagemakers van 
de stichting Leefomgeving Schiphol 
deel. Doel van de stichting Leefom-
geving Schiphol is de belangen van 
inwoners van gemeenten rond de 
luchthaven te behartigen. Dit doet 
de stichting door gelden beschik-
baar te stellen voor projecten. Op 
dit moment is een bedrag gemoeid 
van 10 miljoen euro voor uitvoering 
van een vijftiental gebiedsgerichte 
projecten. Het project in Aalsmeer, 
de groenzone, is in voorbereiding. 
Ook zet de stichting Leefomge-
ving zich in voor individueel door 
de luchthaven gedupeerden. Op 
dit moment wordt ´gewerkt´aan 47 
aanvragen, waarvan 18 adressen 
in Aalsmeer. Het merendeel, onge-
veer dertig, betreft isolatie van wo-
ningen, maar ook wordt het pro-
ces in werking gesteld om de ge-
dupeerden te kunnen laten verhui-
zen. Van de 18 adressen in de ge-
meente, betreft het negen huizen-
bezitters aan de Oosteinderweg. 

Meetpunten en omgevingsraad
Wat het meten van de geluidsover-
last betreft, heeft Aalsmeer er bij 
Schiphol op aangedrongen om de 
meetposten in de Beatrixstraat en 
op het Praamplein, die zijn verwij-
derd door bouwprojecten, te her-
plaatsen. Naast het meetpunt in de 
Clusiusstraat gaan systemen ge-
plaatst worden aan de Oostein-
derweg nabij de Waterwolftunnel 
en in Kudelstaart in de omgeving 

van de Wim Kan-dreef. Overigens 
doet Schiphol niets met de uitkom-
sten van de meetpunten, zo zei Van 
der Meer. “Ze zijn om inwoners in-
zicht te geven”, aldus de mana-
ger. Het antwoord van fractievoor-
zitter Ronald Fransen van PACT: 
“Puur voor de fun, dus.” Nee, echt 
een stem gaat Aalsmeer nu krijgen 
in de nieuwe omgevingsraad (per 
1 januari de vervanger van de Al-
ders Tafel). 

Aalsmeer gaat deelnemen als be-
stuurlijk clustervertegenwoordi-
ger en deelnemen aan het Regio-
forum. Twaalf kiesmannen waren 
voorgedragen vanuit de gemeen-
te. Uit de verkiezingen is Rob Lut-
gerhorst (ook actief voor wijkraad 
Stommeer) gekozen als clusterver-
tegenwoordiger voor het binnen-
gebied Aalsmeer. Zijn vervanger is 
Arthur Broekema. Schiphol: Altijd 
wordt vervolgd...

Agenten in ‘nieuw jasje’
Aalsmeer - Vanaf 24 november 
steken alle agenten van de eenheid 
Amsterdam zich in een nieuw jas-
je. Ruim 3.200 agenten in Aalsmeer, 
Amstelveen, Amsterdam, Diemen, 
Ouder Amstel en Uithoorn krijgen 
het nieuwe uniform. Dit operatio-
nele uniform is praktisch, comforta-
bel en past beter bij het afwisselen-
de werk van de politie dan het meer 
formele, huidige uniform. Collega’s 
in het zuiden, oosten en westen van 
het land zijn al in het nieuwe tenue 
te zien. De eenheden in het noorden 
volgen later dit jaar. 
Het straatbeeld zal er flink door ver-
anderen. Het formele uniform met 
blauw en wit maakt plaats voor een 
modern pak in blauw met opvallen-
de, felgele strepen. Het bestaat uit 
een worker, een polo, een jack, ho-
ge schoenen, een cap en een vei-
ligheidsvest. Korpschef Gerard Bou-
man: “Iedere burger zal in één oog-
opslag zien: daar staat onze politie. 
Een politie die past in deze tijd. Be-
hulpzaam en toegankelijk, maar ook 
stevig en stoer. Het nieuwe blauw 
straalt uit dat wij − waakzaam én 
dienstbaar − altijd en overal voor de 
burger klaarstaan.”
Het nieuwe uniform is voorlopig al-

leen bedoeld voor politiemensen 
die echt op straat werken. Daarom 
zult u bijvoorbeeld de politiemede-
werker achter de balie of de woord-
voerder op televisie nog in het hui-
dige uniform zien. Het huidige uni-
form blijft ook voor alle politiemen-
sen het representatieve tenue bij of-
ficiële gelegenheden. 
De nieuwe kleding is zorgvuldig 
ontwikkeld waarbij in een vroeg sta-
dium politiemensen zijn betrokken. 
Het ontwerp is ook voorgelegd aan 
vijftienhonderd burgers. Korpschef 
Bouman: “Zij waren zeer positief 
en gaven aan dat het nieuwe uni-
form meer gezag uitstraalde dan het 
huidige.” Vervolgens zijn de diverse 
kledingstukken en materialen aan 
praktijk- en kwaliteitstesten bloot-
gesteld. 
Medewerkers dragen de nieuwe 
kleding zodra ze deze uitgereikt krij-
gen. Omdat het ongeveer drie we-
ken duurt voor iedereen het nieu-
we tenue heeft ontvangen, kan het 
betekenen dat in uw buurt tijdelijk 
verschillende uniformen op straat te 
zien zijn. De verwachting is dat van-
af 13 december alle agenten in de 
eenheid Amsterdam in het nieuwe 
tenue werken.

Beperkte stijging export 
bloemen en planten
Aalsmeer - Dankzij een toename van 
4% in oktober is de exportwaarde van 
bloemen en planten vanuit Nederland 
weer iets dichter bij de plus van 3% 
gekropen. Tot en met oktober ligt de 
exportomzet op 4,6 miljard. De Zuid-
Europese markt lijkt te herstellen, in 
Oost-Europa zijn de resultaten wis-
selend en de groei in de top drie be-
stemmingen is stabiel. Dit constateert 
de VGB op basis van de exportstatis-
tieken van Floridata. De exportwaar-
de in oktober eindigde met een stij-
ging van 3,8% op 420 miljoen. Bloe-
men deden het in oktober dankzij een 
plus van 5% tot 272 miljoen iets be-
ter dan pot- en tuinplanten. Bij de-
ze productgroep stokte de teller op 
+1,7% tot 148 miljoen. Na het twee-
de kwartaal lag de toename van de 
exportwaarde op 1,6% en sindsdien 
is deze groei dankzij regelmatige en 
bescheiden groei omhoog gekropen 
tot + 2,7% tot en met oktober. De Ne-
derlandse bloemen- en plantenexport 
naar Rusland kreeg in oktober een 
forse tik met een krimp van 26,5%. Al-

leen in februari en in september werd 
op deze voormalige groeimarkt een 
plusje genoteerd, een effect van spe-
ciale bloemendagen. De vooruitzich-
ten voor dit afzetgebied zijn niet gun-
stig. De exportwaarde van bloemen 
en planten naar Polen is tot en met 
oktober met 14,9% gestegen tot 135 
miljoen. Het omzetaandeel van Polen 
schuurt inmiddels tegen 3%. Dat lijkt 
niet veel, maar Nederlandse groot-
handelaren exporteren naar zo’n 120 
landen, met Duitsland als belang-
rijkste afnemer met een aandeel van 
31%.Verder is het lang en relatief war-
me voorjaar, gematigde zomer en di-
to herfst in Noord-West Europa goed 
voor de bloemen- en plantenafzet ge-
weest. De direct in de nabijheid van 
Nederland gelegen landen tekenen 
voor 58% van de exportwaarde, zo 
meldt de VGB. De VGB is de bran-
cheorganisatie voor de binnenlandse, 
importerende en exporterende groot-
handel in bloemen en planten. Haar 
leden hebben een jaaromzet van 3,5 
miljard in deze branche.
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Wethouders over transitie van de zorg:

“Aalsmeer is allang een 
participatiesamenleving”
Aalsmeer - Vanaf 1 januari aanstaan-
de krijgt de gemeente nieuwe zorg-
taken. Wethouder Ad Verburg, on-
der andere verantwoordelijk voor zorg, 
en wethouder Gertjan van der Hoe-
ven, verantwoordelijk voor ondermeer 
jeugd en onderwijs, hebben de taak 
deze transitie tot uitvoer te brengen. 
13 November jongstleden zijn de con-
tracten met de diverse zorgaanbieders 
ondertekend. De gemeente wordt het 
aanspreekpunt voor alle vragen rond-
om zorg. “Iedereen mag ons er vragen 
over stellen en zeg maar ‘jij’”, aldus bei-
de wethouders. 

Hoe is het voor jullie om de moeilijkste 
en belangrijkste klus van dit moment 
op ‘jullie bordje’ te hebben? 
Ad: “Ik vind het een uitdaging. En ik 
vind ook dat de zorgtaken beter bij de 
gemeente tot hun recht komen dan bij 
het Rijk.” Gertjan: “Ja, het is een uitda-
ging en ik denk dat we over een paar 
jaar zullen zeggen, deze verandering is 
goed geweest. Helaas hebben we wei-
nig tijd om het rustig en uitvoerig voor 
te bereiden met alle organisaties. 
Het is een hoop papierwerk maar, in de 
uitvoering straks is het mensenwerk.” 
Ad: “De reden dat de zorg naar de ge-
meenten gegaan is, is omdat het Rijk 
wil bezuinigen. Maar wij als gemeen-
te zeggen, de kwaliteit staat voorop en 
de mens staat centraal, maar we moe-
ten het wel met veel minder geld doen. 
Dus dat is wel spannend.”
En is Aalsmeer er klaar voor?
Ad: “Er is ontzettend hard gewerkt 
de afgelopen periode. Alle processen 
zijn in gang gezet. Gelukkig verandert 

er volgend jaar nog niet zo heel veel. 
Maar in 2016 en 2017 dan gaat het 
echt gebeuren. In het komende Transi-
tiejaar zullen we gaan ondervinden en 
leren wat wel en niet werkt en waar we 
aanpassingen moeten doen.“ Gertjan: 
“We ondervinden nu de voordelen van 
de ambtelijke fusie met de gemeente 
Amstelveen. Deze gigantische opera-
tie hadden wij alleen niet gekund. Al-
le beleidsdocumenten zijn klaar en aan 
de organisatie wordt gebouwd, natuur-
lijk zijn er ook nog onduidelijkheden en 
zullen er dingen fout gaan, maar we 
zijn er klaar voor.” 

Wat gaat er verbeteren ten 
opzichte van nu, als vanaf 1 januari 
aanstaande de zorg vanuit de 
gemeente geregisseerd wordt?
Gertjan: “Ik ben ervan overtuigd dat 
we gezinnen en kinderen beter kun-
nen helpen dan nu vaak het geval is. 
De gezinsregisseur is de contactper-
soon tussen het gezin en de hulpver-
leners, deze coördineert de hulp. In het 
huidige stelsel worden zaken te vaak 
dubbel gedaan of helemaal niet, omdat 
de ene hulpverlener denkt dat de an-
dere hulpverlener het oppakt. Risico is 
dan dat er niets gebeurt.” Ad: “Binnen 
de Wmo hebben we al ervaring, want 
we leveren al de huishoudelijke hulp 
en verstrekken de diverse voorzienin-
gen. Dit wordt uitgebreid met zorg, on-
dersteuning en begeleiding voor oude-
ren en mensen die dat nodig hebben. 
Doordat we dichterbij de mensen staan 
dan het Rijk, kunnen we sneller en be-
ter de zorg en middelen bieden. En de 
mensen kunnen straks kiezen uit een 

groter zorgaanbod dan het huidige. We 
geven geen subsidies meer, maar ko-
pen zorg in, de afrekening komt aan 
het eind afhankelijk van de prestaties. 
Dat is veel efficiënter en effectiever en 
komt ten goede van de zorg.”

Jullie zeggen in 2015 verandert er niets 
voor de mensen die nu zorg krijgen, dit 
blijft onveranderd. Maar de gemeente 
moet het doen met een kleiner budget. 
Hoe gaan jullie dat doen? Hoe kan dat?
Gertjan: “Het komende jaar hoeft er 
binnen de jeugdzorg nog nauwelijks 
bezuinigd te worden. Iedereen die 
nu een indicatie heeft behoudt deze 
en krijgt de hulp die ze nu ook heb-
ben. Maar in 2017 moeten we bij-
na 20% van ons budget inleveren. En 
ik verwacht dat we volgend jaar een 
toename van zorgaanvragen krijgen. 
De mensen zullen straks makkelijker 
de weg vinden om hulp te vragen en 
de sociale teams zullen noodgeval-
len sneller boven water krijgen dan nu 
het geval is. Door efficiënter te werken 
kunnen we wel iets in de kostenbespa-
ring doen, maar lang niet alles. We zul-
len ook keuzes moeten gaan maken.” 
Ad: “Vooropgesteld de mens zal al-
tijd centraal blijven staan, mensen die 
hulp nodig hebben die krijgen dat ook. 
Maar we zullen ook een groter beroep 
moeten doen op het zelfoplossend ver-
mogen van de mensen en hun omge-
ving. Dat kan niet anders, want de be-
zuinigingen in de Wmo zijn fors. We 
hebben gelukkig nog een buffer waar 
we gebruik van kunnen maken en in 
de toekomst zullen we keuzes maken. 
De zorg heeft onze prioriteit en dat zal 

dan misschien pijnlijk zijn op andere 
gebieden.”

Wie bepaalt of je straks recht 
hebt op professionele zorg en 
krijgen we ook keuzevrijheid? 
Gertjan: “Voor de jeugdzorg kan je 
straks bij diverse organisaties, zoals 
Spirit, Altra en de Opvoedpoli, terecht. 
Maar ook naar de vrijgevestigde psy-
chologen en zorgverleners en ook het 
persoonsgebonden budget blijft be-
staan. Dus die keuzevrijheid blijft. En 
de toewijzing naar de jeugd GGZ dat 
loopt via de huisarts, daar bemoeit 
de gemeente zich niet mee. Het eni-
ge wat de gemeente wil weten is, wie 
krijgt er zorg en waar. Omdat wij het 
als gemeente gaan betalen, willen we 
wel weten wat het gaat kosten. Niet de 
oorzaak en inhoud van de behande-
ling, dat is privacy. We zullen dus met 
de professionele zorgaanbieders sa-
menwerken en vertrouwen op hun 
deskundigheid.” 
Ad: “In het gemeentehuis komt een so-
ciaal loket waar professionals plaats-
nemen en waar iedereen terecht kan 
met hulpvragen. Eenvoudige vragen 
worden daar meteen behandeld en af-
gehandeld. Meer complexe vragen ko-
men bij het sociale team terecht. Dat is 
een netwerk van professionals uit de 
diverse zorgaanbieders die beoordelen 

wie het beste de zorg en begeleiding 
kan bieden en waarin zij elkaar kun-
nen aanvullen zodat zij van elkaar we-
ten wie wat doet.” 

We gaan naar een participatie 
samenleving, mensen moeten een 
groter beroep doen op hun netwerk. 
Mantelzorgers en vrijwilligers 
zijn onmisbaar. Hoe gaat u dat 
stimuleren en faciliteren? 
Gertjan: “Sommige politieke stromin-
gen doen het nu voorkomen alsof zij 
de participatiemaatschappij hebben 
uitgevonden, maar dat is natuurlijk niet 
zo. Aalsmeer is allang een participatie-
samenleving. We hebben enorm veel 
vrijwilligers. Ik zie dat Aalsmeer al een 
zorgzame samenleving is. Neem de 
Voedselbank, door Aalsmeerders op-
gezet.” Ad: “En we hebben een vrijwil-
ligerscentrale die vraag en aanbod sa-
menbrengen en dat is een enorm suc-
ces. Kijk naar de kerken in Aalsmeer, 
die willen allemaal wat doen en ze 
doen al heel veel. Het budget voor 
mantelzorg is verdubbeld en we heb-
ben het mantelzorgsteunpunt. Ook 
kunnen we straks mantelzorgers tijde-
lijk ontlasten door vervangende zorg 
aan te bieden, dat heet respijtzorg. We 
willen ook in gesprek gaan met werk-
gevers over de mogelijkheden, om in-
dien nodig, tijd te geven aan werkne-

mers die naast hun werk ook mantel-
zorg bieden.” 

Wat hopen jullie in december 2015 te 
kunnen zeggen als je terugkijkt op het 
transitiejaar? 
Ad: “Dat we heel veel geleerd hebben 
en dat de samenwerking met de diver-
se zorgaanbieders gebracht heeft waar 
we nu afspraken over gemaakt heb-
ben.” Gertjan: ”Ja dat hoop ik ook. En 
dat we het komende jaar goed benut 
hebben in het bijstellen van alles wat 
niet goed is gegaan. Want dat er din-
gen mis gaan en fouten gemaakt wor-
den is zeker. En dat mag niet leiden tot 
allerlei politieke heisa en allerlei aan-
vullende regels en nog meer wetge-
ving. Bureaucratisering is het grootste 
risico van het systeem. Ik hoop dat de-
ze nieuwe werkwijze, waarbij de hulp 
en zorg dichterbij de mensen staat, re-
sulteert in kwaliteitsverbeteringen. En 
dat de zorgverleners hebben erva-
ren dat wij een goede opdrachtgever 
zijn, die ook in slechte tijden de ver-
antwoordelijkheid neemt.” Ad: “Ik hoop 
dat we kunnen zeggen: ‘We hebben 
het transitiejaar met elkaar gedaan, wij 
als gemeente, de zorgaanbieders, alle 
hulpverleners, vrijwilligers, enz, wij als 
samenleving!”

Door Tonja Roodenburg

Warm onthaal voor de Sint
Aalsmeer - Het is een drukke tijd 
voor Sinterklaas en zijn Pieten. Da-
gelijks worden in het hele land kin-
deren met een bezoek vereerd, 
maar afgelopen zaterdag 22 novem-
ber had de Sint in zijn agenda Ku-
delstaart en de Ophelialaan geno-
teerd. Per stoomboot arriveerde hij 
iets over twee uur in de middag bij 
de Loswal in Kudelstaart. Het ont-
haal op deze zonnige dag was bij-
zonder groot. Het leek wel of alle 
jongens en meisjes uit Kudelstaart 
naar de aankomst waren geko-
men. Sinterklaas werd welkom ge-
heten door burgemeester Jobke 
Vonk. Prachtig vond de Sint de gro-
te belangstelling en dankbaar nam 
hij alle tekeningen en knutselwerk-
jes in ontvangst. De Pieten had-
den het misschien nog wel druk-
ker. Ze moesten op de foto met kin-
deren, deelden natuurlijk peper-
noten uit en haalden tussendoor 
ook nog allerlei grappige stuntjes 
uit. Te voet ging de goedheiligman 

naar het Dorpshuis alwaar een ge-
zellig samenzijn met de allerklein-
sten van het dorp wachtte. De stoet 
werd vooraf gegaan door drumband 
Ophelia en werd natuurlijk gevolgd 
door alle kinderen met hun ouders. 
Een geweldige happening dit war-
me onthaal voor Sinterklaas. De or-
ganisatie in deze was in handen, net 
als andere jaren, van carnavalsver-
eniging De Pretpeurders.
Voor de Ophelialaan had de goed-
heiligman eveneens tijd vrij gemaakt 
zaterdagmiddag. Dit keer had hij 
zijn muzikale Pieten meegenomen 
en een goochel Piet. Ook hier werd 
het een gezellig feestje met natuur-
lijk de Sint een handje geven en po-
lonaise lopen met de Pieten. En hoe 
vaak zullen de Pieten met kinderen 
op de foto gegaan zijn? Heerlijk, dit 
kinderfeest. Nog acht dagen voor 
het echt 5 december is...

Foto’s: www.kicksfotos.nl 
en Jacqueline Kristelijn
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kinder- en jeugdkrant

KidsPraise in Oosterkerk
Aalsmeer - Op zondag 30 novem-
ber is er in de Oosterkerk weer een 
KidsPraise. Het verhaal van Mozes 
gaat verder! In de vorige KidsPraise 
had zijn moeder hem in een mandje 
in de rivier de Nijl gelegd, zodat ie-
mand hem zou vinden en voor hem 
zal zorgen 
Wie zal het baby’tje vinden en wordt 
hij verzorgd? Het wordt weer een 

leuk en spannend verhaal. Kom en 
hoor dit verhaal met je vriendjes, 
vriendinnetjes, neefjes en nichtjes! 
Er wordt weer gezongen, gedanst, 
gekleurd en gepraat met elkaar. De 
kinderdienst is speciaal voor kinde-
ren in de basisschoolleeftijd en start 
om 16.30 uur in de Oosterkerk aan 
de Oosteinderweg. Iedereen is wel-
kom. 

Angeline Kierkels, Directeur Publieke Sector Meerlanden, overhandigt de eerste 
container met strooizout aan Hergo van Ginkel van basisschool De Hoeksteen. 

Gladheidscampagne Meerlanden
Strooizout voor basisscholen
Aalsmeer - In het kader van de nieu-
we gladheidscampagne van Meer-
landen hebben zes basisscholen in 
Aalsmeer deze week voor het eerst 
gratis strooizout ontvangen. Het gaat 
om een pilot waarmee Meerlanden 
samen met de basisscholen het goe-
de voorbeeld wil geven en de inwo-
ners van Aalsmeer wil enthousias-
meren om samen de gladheid te be-
strijden. Terwijl basisschool De Hoek-
steen uitgaat en de kinderen het 
schoolplein verlaten, neemt school-
directeur Hergo van Ginkel de zout-
container aan van Angeline Kierkels, 
Directeur Publieke Sector Meerlan-
den. “Wij zijn héél blij met dit strooi-
zout,” zegt een moeder die haar kind 
ophaalt bij basisschool De Hoeksteen. 
“Juist schoolpleinen zijn belangrij-
ke plekken waar veel mensen ko-
men. Het is dus van extra belang dat 
er goed gestrooid wordt”. Directeur 

Hergo van Ginkel: “We vinden het een 
heel goed en mooi initiatief van Meer-
landen en stellen dit zeer op prijs.” 
Om de basisscholen te ondersteunen, 
heeft Meerlanden containers vol met 
strooizout geplaatst. Als de contai-
ner leeg is, kunnen de scholen con-
tact opnemen met Meerlanden om 
de container wederom gratis te laten 
vullen. Om de strijd tegen sneeuw en 
ijzel aan te gaan, startte Meerlanden 
onlangs al een campagne. Op ba-
sisscholen in Aalsmeer is een folder 
meegegeven aan de leerlingen waar-
in staat wat zij met hun ouders kun-
nen doen om te helpen. Maar ook wat 
handig is om in huis te hebben voor-
dat het winter wordt en hoe de stoep 
sneeuw- en ijsvrij te maken. Naast de 
folders zijn ook posters opgehangen 
om de gladheidscampagne onder de 
aandacht te brengen. 
Foto: Meerlanden/Arjen Vos

Boekenmarkt op De Brug 
voor Serious Request
Aalsmeer - Op dinsdag 18 novem-
ber hebben de leerlingen van ba-
sisschool De Brug een boeken-
markt voor het goede doel gehou-
den. De kinderen hadden thuis boe-
ken uitgezocht die ze wilden afstaan 
en verkochten deze op school voor 
1 euro per stuk. Met deze activiteit 
steunt De Brug de actie van 3FM 

Serious Request. De boekenmarkt 
was een groot succes! Er is al veel 
geld opgehaald.
Ook het goede doelengeld van de 
basisschool is tot de kerstvakan-
tie bestemd voor Serious Request. 
Het eindbedrag zal 19 december 
door groep 8 naar het Glazen Huis 
in Haarlem worden gebracht!

Sinterklaasfeest bij opvang
Kudelstaart - Alle kinderen ke-
ken er al een tijd naar uit: Het sin-
terklaasfeest bij Gastouderopvang 
Kwebbels. De week voorafgaand 
van het sinterklaasfeest werd er al 
druk geknutseld. De kinderen had-
den vernomen dat de boot van Sin-
terklaas lek was en volgelopen was 
met water. Daar wisten de kids wel 
een oplossing voor: “Wij gaan alle-
maal een nieuwe boot maken, dan 
zal hij vast op tijd hier zijn”, en dat 
geschiedde. In de loop van de week 
belde de Sint dat hij zaterdag 22 no-
vember zou langs komen en heeft 
hij gevraagd of er nog hulppieten 
bij Kwebbels waren. De Pieten had-
den namelijk de boot verlaten, dus 
de Sint kon nog wel wat hulp ge-
bruiken om alle cadeautjes op tijd 
af te bezorgen. De kinderen von-
den dat een goed idee en beloofden 
hun Pietenpak en pietenmuts op te 

doen als Sint zou komen. Om 13.45 
uur stond de deur wagenwijd open 
voor alle kinderen en hun ouders. 
Na een kop warme chocolademelk 
met slagroom en wat lekkers, werd 
er op de deur geklopt. Wie zou dat 
zijn? Onder luid gezang werden Sint 
en Pieten welkom geheten. Nadat 
Josephine en Jannick de staf moch-
ten weg zetten, kon de Sint plaats 
nemen in de door de kinderen ver-
sierde stoel. De Sint vond de stoel 
erg mooi. De kinderen hadden met 
zijn allen hun best gedaan om zijn 
stoel om te toveren in een troon. En 
voor het vertrek van de Sint en Pie-
ten werden alle hulppieten blij ver-
rast. Als dank voor hun goede hulp, 
kregen alle kinderen een cadeau 
van Sinterklaas en liep de middag 
ten einde. Het was een gezellige 
middag waar iedereen met plezier 
op terug kunnen kijkt.

Sinterklaas in café sportzicht
Aalsmeer -Zondag 30 november komen Sint en zijn Pieten weer ge-
zellig hun jaarlijkse bezoekje aan café Sportzicht brengen. Er wordt ge-
danst, gezongen en lekker pepernoten gegeten, en voor wie het leuk 
vindt gezellig even bij Sinterklaas op schoot. Voor elke kind zal Sinter-
klaas en zijn Pieten een kleinigheidje meebrengen. Toegang is gratis, 
kinderen wel onder begeleiding. Sinterklaas en zijn pieten zullen rond 
15.30 uur aankomen in de Sportlaan 44.

BVA zoekt ‘jonge tijgers’

Wedstrijdturnen SV Omnia 2000
Goud voor Anouk en Ayanna 

Aalsmeer - Basketbalvereniging Aalsmeer verricht de afgelopen weken 
heldendaden door het, met een klein maar vastberaden team van spelers 
(jongens en meisjes) jonger dan 12 jaar, op te nemen tegen grote clubs als 
Amstelveen en Amsterdam. Pure wilskracht en groeiend talent brengt ze 
nu al geregeld de winst in de Noord-Hollandse basketbalcompetitie, maar 
de spelers willen meer. Zin om mee te spelen? Het team kan jongens én 
meiden vanaf 10 jaar goed gebruiken. Heb je balgevoel en zin om te laten 
zien wat de basketballers in Aalsmeer waard zijn? Kom dan op donderdag-
middag om 17.30 uur naar De Bloemhof aan de Hornweg 187 en train mee. 

Aalsmeer - Op zondag 23 november 
werd door het rayon Amsterdam de 
eerste voorwedstrijd georganiseerd 
in de Turnace Hall of Gymnnastics in 
Amsterdam-Sloten. SV Omnia 2000 
nam met 14 turnsters deel aan deze 
rayonwedstrijden. Deze meisjes ston-
den onder leiding van Anneke Nap, 
Mariët Tas, Ilse Sandifort , Gerda Koc-
kelkorn en Erica Belandi. Bovendien 
moest SV Omnia deze wedstrijddag 
mede organiseren. Dus waren er veel 
extra ouders en turnsters ingezet om 
de organisatie goed te laten verlopen. 
Een compliment van het rayon werd 
graag in ontvangst genomen en was 
zeker op zijn plaats. Wegens ziekte 
van een jurylid, werd trainster Ger-
da Kockelkorn bij de tweede wed-
strijd als jurylid ingezet. Dit was haar 
debuut als jurylid. Ook bij de derde 
wedstrijd heeft zij gejureerd en vol-
gens Gerda was dit een mooie erva-
ring. In de categorie Instap, niveau 
D1, turnde Ayanna Hardjoprajitno. 
Voor haar brugoefening kreeg zij een 
score van liefst 15.00 punten. Ze ein-
digde dan ook op de eerste plaats en 
mocht de gouden medaille in ont-
vangst nemen. In de categorie pu-
pillen 1, niveau D1, turnden zes Om-
nia-meisjes. Suus Huntjes werd 20e, 
Sarah Wisse 17e , Britt Beelen die bij 
de sprong een mooie salto liet zien, 
eindigde op de 15e plaats. Dalia El-
hadji werd 13e, Madelief Riepe, die 
het hoogste cijfer op de brug haal-
de, eindigde op de 7e plaats en Jet 

van Kooten kreeg de bronzen me-
daille doordat zij met het turnen van 
een hele constante wedstrijd, de der-
de plaats wist te bereiken! Boven-
dien turnde Jet op de vloer voor de 
allereerste keer een arabier-fl ick-
fl ack. In de categorie pupillen 2, ni-
veau D1, namen vier Omnia-turn-
sters deel. Laetischa van den Bijtel 
werd 12e, maar had zeker een ho-
gere plaatsing gekregen als de jury 
haar vloeroefening naar waarde had 
beoordeeld. Linda Schuiling eindigde 
op de 10e plaats. Fleur Snoek, die op 
de 7e plaats eindigde, turnde evenals 
Laetischa voor het eerst op een wed-
strijd de arabier-fl ick-fl ack! Guylaine 
Piet turnde een vrij constante wed-
strijd en verdiende hiermee de 6e 
plaats. In de categorie jeugd, niveau 
D1, turnden Isa Verzeilberg en Anouk 
Dekkers. Isa begon de wedstrijd met 
veel pech op de evenwichtsbalk. Het 
lage cijfer wist ze bij de brug, vloer en 
sprong weer op te halen. Voor brug 
en vloer scoorde ze zelfs boven de 
14 punten. Isa eindigde hierdoor op 
de 7e plaats. Anouk turnde een vrij 
constante wedstrijd en werd 9e. In de 
categorie senioren, 6e divisie, turn-
de Anouk Straathof een hele goede 
wedstrijd en eindigde op de eerste 
plaats met een ruime voorsprong op 
nummer twee! Met twee gouden me-
dailles, één bronzen medaille en een 
geslaagde organisatie, kan SV Omnia 
2000 terug kijken op een geslaagde 
rayonwedstrijd.

De Waterlelie in actie voor het Glazen Huis:

Serious Swim Challenge 
in zwembad de Waterlelie
Aalsmeer - De laatste actie van het 
jubileumjaar van zwembad De Wa-
terlelie wordt de Serious Swim Chal-
lenge. Vanwege het 40-jarig bestaan 
van het zwembad werden er het hele 
jaar speciale evenementen georgani-
seerd. Op zaterdag 20 december zet 
De Waterlelie zich in voor het goede 
doel Serious Request. Dit jaar staat 
het Glazen Huis van 3FM in Haarlem. 
En dat is niet ver weg! Daarom wil De 
Waterlelie geld bij elkaar zwemmen 
voor het goede doel. Dit gaat gebeu-
ren door middel van een Swim Chal-
lenge: In 60 minuten geld bij elkaar 
zwemmen door middel van sponso-
ring. Iedereen, jong en oud, kan zich 
hiervoor inschrijven. De kosten voor 
deelname bedragen 2,80 euro. Al-
le deelnemers laten zich sponsoren 
voor hun prestatie. Dat kan zijn een 
bedrag per gezwommen baan, of een 
vast bedrag. Er worden verschillende 
Challenges gehouden in het recrea-
tie- en banenbad. Van 15.00 tot 16.00 
uur is de Gezins Challenge voor ou-
ders en kinderen tot en met 12 jaar. 
Van 16.15 tot 17.15 uur is de Swim 
Challenge voor iedereen vanaf 13 
jaar. Tegelijkertijd vindt een Aquaro-

bics Challenge plaats in het ondiepe 
instructiebad. En van 17.30 tot 18.30 
uur is er nog een Swim Challenge 
voor iedereen vanaf 13 jaar. Opge-
ven voor het meedoen aan een Chal-
lenge kan via: SeriousSwimChallen-
geAalsmeer@gmail.com. U ontvangt 
dan de uitleg over het evenement en 
een sponsorformulier. Aanmelden bij 
de receptie van het zwembad is te-
vens mogelijk, daar ontvangt u ook 
de benodigde formulieren. Het team 
van De Waterlelie hoopt op een groot 
deelnemersaantal en wil er een ge-
zellige middag van maken. Met ui-
teraard als doel een zo groot moge-
lijk bedrag bij elkaar zwemmen voor 
het goede doel. Publiek bij dit eve-
nement is ook welkom. De cheque 
wordt ’s avonds aangeboden bij het 
Glazen Huis op de Grote Markt in 
Haarlem. Om een zo goed moge-
lijk beeld te krijgen van het bedrag 
dat overhandigd gaat worden, wordt 
de deelnemers gevraagd het geld zo 
veel mogelijk al mee te nemen op 20 
december. Kijk voor meer informa-
tie op www.esa-aalsmeer.nl, bel naar 
0297-322022 of mail naar bovenge-
noemd adres.

Vrijdag voor jeugd 4 t/m 12 jaar
Pietendisco in ‘de Bok’
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 28 
november is er weer kinderdisco bij 
Feesterij de Bok aan de Dreef. Het the-
ma is natuurlijk Sinterklaas. Een heuse 
Pieten disco staat op het programma 
en een aantal Pieten van de Sint ko-
men deze avond gezellig mee dansen. 
De disco is voor alle jongens en meis-
jes in de leeftijd van 4 tot en met 12 

jaar. De entree is 1 euro en dit is inclu-
sief een gratis glas limonade. De Pie-
tendisco begint om 19.00 uur en duurt 
tot 21.30 uur. Sinterklaas heeft belooft 
om een aantal pakjes mee te geven 
aan de Pieten en deze mogen verloot 
worden onder de bezoekers. Het wordt 
vast weer een avond vol verrassingen. 
Jullie komen toch ook?

Samen zingen in pyjama
Rijsenhout - Dinsdagavond 25 no-
vember kwamen alle kinderen van 
groep 1 tot en met 4 van obs De Ze-
vensprong in pyjama naar school. 
Wat spannend in het donker naar 
school, gelukkig waren de ouders 
meegekomen. In de grote zaal heb-
ben de kinderen hun schoen ge-
zet, natuurlijk water, wortels en stro 
voor het paard erbij en natuurlijk is 
volop gezongen voor de Sint. Twee 
Pieten kwamen langs en zij hebben 

prachtige kunsten laten zien, fi etsen 
op een 1-wiel-fi ets, diabolo kunsten 
en een heuse radslag. De kinderen 
keken ademloos toe. Alle groepen 
hebben een speciaal lied laten ho-
ren en de Pieten vonden ze prach-
tig! Nu maar hopen dat er de vol-
gende dag wat in de schoenen ge-
daan was. Vol verwachting ging ie-
dereen naar huis, maar nadat de 
kinderen wat lekkers van de Pieten 
hadden gekregen.

Cultuurpunt Aalsmeer organiseert
Open podium voor kinderen 
in kader Serious Request
Aalsmeer -  Traditiegetrouw orga-
niseert 3FM in de week voor Kerst 
haar Serious Request-actie. Het 
thema is dit jaar ‘Een stille ramp’: 
meisjes en vrouwen die slachtoffer 
zijn van (seksueel) geweld in con-
fl ictgebieden. De DJ’s in het Glazen 
Huis willen deze vrouwen een stem 
geven en zoveel mogelijk geld inza-
melen voor het Rode Kruis. Het Cul-
tuurpunt Aalsmeer wil zich graag 
inzetten voor Serious Request en or-
ganiseert daarom op woensdag 10 
december tussen 13.00 en 15.00 uur 
een open podium voor basisscholie-
ren uit Aalsmeer. Kinderen krijgen 
de kans om te laten zien wat voor 
talent zij in huis hebben op het ge-
bied van dans, zang, toneel of het 

bespelen van een instrument. Dus 
heeft u woensdag 10 december nog 
niets te doen? Breng dan voor 2 eu-
ro een bezoek aan het open podium 
bij het Cultuurpunt Aalsmeer. De 
opbrengst gaat rechtstreeks naar 
de Serious Request actie. 
Kinderen uit Aalsmeer kunnen zich 
nog steeds inschrijven om mee te 
doen, maar wees er snel bij, want 
vol is vol! Ben jij of ken jij een ie-
mand met een talent die graag wil 
optreden op woensdag 10 decem-
ber? Meld je dan aan bij de com-
binatiefunctionaris cultuur, Len-
nard Gols, via lgols@cultuurpun-
taalsmeer.nl . Opgeven kan tot 
maandag 8 december. Het Cultuur-
punt hoort graag van je! 





Algemeen
Iedereen zonder of met een te laag (gezins)
inkomen valt vanaf 1 januari 2015 onder de 
Participatiewet. Die wet is niet alleen bedoeld 
om een inkomen te verstrekken, maar ook om 
zoveel mogelijk mensen, met of zonder beper-
king, werk te laten vinden. De Participatiewet 
vervangt de Wet WWB (Werk en Bijstand), 
WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) 
en een groot deel van de Wajong (Wet 
Arbeidsongeschiktheidsvoorziening 
Jonggehandicapten). De gemeente voert de 
Participatiewet uit, zorgt voor begeleiding naar 
werk en zorgt voor inkomensondersteuning 
zolang dat nodig is. 

Gemeente helpt inwoners met 
beperkt arbeidsvermogen met 
ondersteuning
Inwoners met een beperkt arbeidsvermogen 
die ondersteuning nodig hebben, kunnen vanaf 
2015 terecht bij de gemeente voor ondersteu-
ning en coaching bij het vinden van werk. In 
deze tijd met hoge werkloosheid is dat niet 
eenvoudig. Veel ondernemers hebben niet de 
tijd of de financiële ruimte om te investeren in 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
De gemeente Aalsmeer gaat daarom extra 
haar best doen voor deze inwoners. Ook zet 
Aalsmeer zich in voor de bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid, onder andere met coaches 
voor arbeidsbemiddeling en speciale actieplan-
nen voor jongeren. De gemeente ondersteunt 
bij het vinden van passend werk. 

Banenafspraak
Werkgevers, werkne-
mers en het kabinet 
hebben afgesproken 
dat er tot het jaar 2026 
in totaal 125.000 ex-
tra banen komen voor 
mensen met een ar-
beidsbeperking. Het 
gaat om 100.000 banen 
bij bedrijven en 25.000 
banen bij de overheid. 
Dit heet de ‘banenaf-
spraak’. Gemeenten 
kunnen werkgevers 
ondersteunen door bij-
voorbeeld aanpassingen 
op de werkplek, extra 
begeleiding of loonkos-
tensubsidie. Wie werkt, 
krijgt maandelijks salaris 
en ontvangt niet langer 
een uitkering. 

Nieuwe instroom jonggehandicapten
Iedereen die (op termijn) wel kan werken, maar 
aangewezen is op ondersteuning, komt onder 
de Participatiewet te vallen. Jonggehandicapten 
die kunnen werken gaan vanaf 1 januari 2015 niet 
meer naar het UWV voor inkomensondersteu-
ning, maar melden zich bij de gemeente. Alleen 
jonggehandicapten die nooit voldoende arbeids-
vermogen zullen hebben, kunnen vanaf 1 januari 
2015 nog een beroep doen op de Wajong.

Huidige Wsw’ers
Voor huidige Wsw’ers met een vast dienstver-
band verandert er niets. Zij houden hun baan 
en hun salaris. Mensen met een Wsw-indicatie 
die eind 2014 op de wachtlijst staan, vallen 
vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet.

Algemeen 
Hoe korter iemand een uitkering heeft, hoe gro-
ter de kans om nieuw werk te vinden. Daarom 
past de overheid de Participatiewet (voorheen 
Wet Werk en Bijstand) aan. Voortaan moeten 
mensen met een bijstandsuitkering sneller een 
baan accepteren wanneer deze wordt aangebo-
den, ook als dat betekent dat ze daarvoor drie 
uur op een dag moeten reizen. Om de sociale 
zekerheid in de toekomst te kunnen blijven be-
talen, wordt de hoogte van de uitkering aange-
past aan de leefsituatie van de ontvanger.

Kostendelersnorm
Volwassenen die samen onder één dak wonen 
(een zogeheten ‘meerpersoonshuishouden’) 
kunnen hun woonkosten delen. Daarom krijgen 
bijstandsgerechtigden een lagere uitkering als 
ze met één of meer mensen vanaf 21 jaar in het-
zelfde huis wonen. De hoogte van de uitkering 
is niet afhankelijk van het inkomen van mede-
bewoners. 

Bij de bepaling van het aantal medebewoners 
tellen niet mee: 
• jongeren tot 21 jaar;
• huurders die een commercieel contract heb-

ben (en een commerciële huurprijs betalen;
• studenten die een opleiding volgen die recht 

kan geven op studiefinanciering of tegemoet-
koming studiekosten, en;

• leerlingen die een Beroeps Begeleidende 
Leerweg (BBL) volgen.

Wanneer gaat de kostendelersnorm in?
De kostendelersnorm is geregeld in de 
Participatiewet. Die gaat op 1 januari 2015 in. 

Voor mensen die (opnieuw) een bijstandsuit-
kering aanvragen vanaf 1 januari 2015 zal de 
kostendelersnorm direct gelden. Als u op 31 
december 2014 een bijstandsuitkering ontvangt 
en op die dag met anderen een woning deelt en 
de uitkering ook in 2015 ontvangt, valt u onder 
het overgangsrecht. U krijgt tot maximaal 1 
juli 2015 een bijstandsuitkering die op de oude 
manier is berekend. Daarna geldt ook voor u de 
kostendelersnorm.

Afschaffing alleenstaande oudernorm
Vanaf 1 januari 2015 is de uitkering voor een 
alleenstaande ouder gelijk aan die van een 
alleenstaande. Alleenstaande ouders die aan de 
voorwaarden voldoen krijgen een extra kind-
gebonden budget. De Belastingdienst betaalt 
het kindgebonden budget uit. Alleenstaande 
ouders in de bijstand die niet in aanmerking 
komen voor het extra kindgebonden budget, 
kunnen in 2015 een beroep doen op aanvul-
lende bijstand. De gemeente beslist of een 
alleenstaande bijstandsouder in aanmerking 
komt voor de aanvullende bijstand. 

Wilt u weten of u in 2015 recht heeft op kindge-
bonden budget of hoe hoog uw kindgebonden 
budget wordt vanaf 1 januari? 
Kijk dan in december op www.toeslagen.nl

Tegenprestatie
De gemeente kan vanaf 1 januari 2015 mensen 
met een bijstandsuitkering verplichten een 
tegenprestatie naar vermogen te leveren. De 
tegenprestatie bestaat uit onbeloonde activi-
teiten die nuttig zijn voor de samenleving. Dit 
stimuleert uitkeringsgerechtigden om andere 

w w w. a a l s m e e r . n l

Meer mee doen!
Wat verandert voor inwoners die moeilijk aan het werk komen of 
een beperkt arbeidsvermogen hebben? 

U heeft het waarschijnlijk al gehoord: in 2015 
verandert er een aantal zaken als u een uitkering 
heeft. De overheid heeft twee wetswijzigingen 
doorgevoerd. Op deze pagina zetten we daarover 
het een en ander op een rijtje zodat u het rustig 
door kunt lezen. Inwoners die met deze nieuwe 
wetten te maken krijgen ontvangen deze 
informatie ook via brieven en tijdens gesprekken.

Aangescherpte regels

Participatiewet

Hoe meer volwassen personen tot een meerpersoonshuishouden behoren, hoe 
lager de bijstandsuitkering per uitkeringsgerechtigde. In onderstaande tabel ziet 
u de hoogte van de bijstandsuitkering in percentages per huishoudtype. Hierbij 
staat 100% voor de bijstandsuitkering voor gehuwden en samenwonenden:

Dus bij een huishouden met vier meetellende personen krijgt elke persoon die 
recht heeft op een bijstandsuitkering een uitkering van maximaal 40% van de 
gehuwdennorm. Bovenstaande tabel stopt bij een vijfpersoonshuishouden, maar 
de kostendelersnorm geldt ook voor huishoudens met nog meer personen.

Huishouden Bijstandsnorm per persoon
Eenpersoonshuishouden 70 %

Tweepersoonshuishouden 50 %

Driepersoonshuishouden 43 1/3 %

Vierpersoonshuishouden 40 %

Vijfpersoonshuishouden 38 %

Hoe werkt de kostendelersnorm?

mensen te ontmoeten. Het kan hen ook helpen 
om werk te vinden en te behouden. Daarbij 
houdt de gemeente rekening met de omstan-
digheden van de uitkeringsgerechtigde. 

Arbeidsverplichtingen
Uitkeringsgerechtigden moeten er alles aan 
doen om werk te vinden of actief mee te doen 
in de samenleving. Iedereen heeft door de 
Participatiewet voortaan dezelfde arbeids-
verplichtingen. De gemeente verwacht van 
uitkeringsgerechtigden dat ze actief naar werk 
zoeken. Werk moet ook geaccepteerd worden 
als iemand daar dagelijks drie uur voor moet 
reizen. Verder moeten kennis en vaardighe-
den bijgehouden worden. Dit kan bijvoorbeeld 
door een cursus te volgen die de kans op werk 
vergroot. Ook gelden er nog andere verplich-
tingen. Alleen om dringende redenen mag de 
gemeente iemand tijdelijke ontheffing van de 
arbeidsverplichtingen verlenen. 

Strenger maatregelenbeleid
De Participatiewet is strenger voor mensen die 
zich niet aan de arbeidsverplichtingen houden. 
Wie onvoldoende zijn best doet, krijgt een 
lagere, of tijdelijk helemaal geen uitkering. De 
bijstandsgerechtigde kan pas weer een volledige 
uitkering ontvangen als hij of zij de verplichtingen 
alsnog is nagekomen. Als een uitkeringsgerech-
tigde binnen twaalf maanden na het opleggen 
van een maatregel opnieuw de arbeidsverplich-
tingen niet nakomt, moet de gemeente hem 
of haar een zwaardere maatregel opleggen. 
Uitkeringsgerechtigden die zich misdragen 
tegenover ambtenaren van de sociale dienst 
lopen vanaf 1 januari het risico dat hun uitkering 
direct wordt verlaagd of (tijdelijk)stopgezet.

Aanpassingen bijzondere bijstand
Vanaf 1 januari 2015 vervalt de mogelijkheid 
voor gemeenten om chronisch zieken, gehandi-
capten of pensioengerechtigden een financiële 
tegemoetkoming te verstrekken in niet aan-
getoonde zorgkosten. Alleen de aanvullende 
zorgverzekering en een stadspas voor culturele, 
maatschappelijke en sportieve voorzieningen 
blijven mogelijk voor mensen met een laag 
inkomen. Hoe hoog dat inkomen mag zijn, stelt 
de gemeente vast. Daarnaast blijft de individu-
ele bijzondere bijstand bestaan. Dat is een ver-
goeding van de gemeente voor noodzakelijke 
bestaanskosten die mensen met een laag inko-
men, gelet op individuele bijzondere omstan-
digheden, niet zelf kunnen betalen. Ouderen 
en chronisch zieken die in 2014 nog categoriale 
bijzondere bijstand ontvangen, kunnen voort-
aan individuele bijzondere bijstand aanvragen. 
Zij moeten vanaf 1 januari 2015 kunnen aanto-
nen dat de kosten ook echt zijn gemaakt. 

v o o r  m e e r  i n f o r m at i e :  0 2 9 7 - 3 8 7 5 7 5
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Laatste clubwedstrijd van het seizoen
Gladde cross voor triatleten
Aalsmeer - Na de tips van Frans af-
gelopen weekend, mochten deze za-
terdag in de praktijk worden uitge-
voerd door de triatleten van Oceanus 
tijdens de laatste wedstrijd voor de 
clubkampioenschappen van 2014. Het 
weer zorgde ervoor dat het een ech-
te cross werd. De ondergrond lekker 
doorweekt en de heuvels rondom het 
fietsparcours van UWTC spek en spek 
glad. Menig deelnemer gleed weg op 
dit technische gedeelte, waar een kor-
te pas de uitkomst bood en de lange 
pas afgestraft werd met een glijpar-
tij. Om twaalf uur precies stonden de 
jeugd leden aan de start voor hun drie 
rondes van een kilometer. De jongens 
en meiden konden niet meer ver-
schuiven in het klassement maar de 
strijd was er niet minder om. Na het 
startschot was het Justin Heijsteeg die 
direct aan de leiding ging en de eerst 
kilometer afraffelde in 4.42 minuten 
en zich snel losliep van de groep. Ach-
ter hem was het koppel Job en Tha-
ra die elkaar niet loslieten. Het was 
stuivertje wisselen, maar na een zin-
derende eindsprint kwamen ze gelijk 
over de streep. Mirjam, Niels, Thomas 
en Bing kwamen kort hierna ook met 
een verhit gezicht over de streep. Om 
12.30 uur was er de start van de seni-
oren, maar ook van twee junioren. Da-
vy en Daan gingen zich meten met de 
oude garde. Frans van Heteren, meer-

voudig cross kampioen, had wel een 
pijntje hier en daar, maar wilde zich 
zeker door de Nederlands kampioen 
junioren Davy Heijsteeg niet voorbij 
laten lopen. Davy ging zeer hard van 
start en nam direct de leiding. Frans 
volgde op korte afstand, maar in de 
rondes erna kwam Frans dichter en 
dichter bij om Davy met een uiterste 
inspanning voorbij te gaan en vervol-
gens met 10 seconden voorsprong 
over de finish te komen. Achter deze 
twee heren waren het Jan en Richard 
welke zich niet gek lieten maken en 
met mooie tijden iedere ronde door-
kwamen. Richard liep elke ronde snel-
ler dan de vorige. Daan, tweede divisie 
teamlid, maakte het Jeroen Heijsteeg 
zeer lastig. Jeroen liep in ronde twee 
naar Daan toe, gebruikte hij Daan als 
haas of lukte het gewoon niet om er 
voorbij te gaan? Op de laatste 50 me-
ter was het Daan die er een eindsprint 
uitgooide en Jeroen nog op 10 secon-
den liep! Het achterveld was bezet 
door Ingeborg, Annika en Bart. Aan-
vankelijk was Bart de dames te snel 
af, maar halverwege kregen de dames 
vleugels en lieten ze Bart achter zich. 
Al met al was het een geslaagde wed-
strijd om de clubkampioenschappen 
mee af te sluiten. Wil jij komend sei-
zoen mee doen met de triatlon? Kijk 
dan op de site www.oceanustriathlon-
team.nl.

Baanloop bij AV Aalsmeer
Aalsmeer - Bij Atletiek Vereniging 
Aalsmeer is woensdag 12 novem-
ber de maandelijkse 3 en 5 kilome-
ter baanloop gehouden. Bij de dames 
was Erica Belandi in 20:27 de snelste 
dame op de 5 kilometer, gevolgd door 
Suzanne Wiertsema 21:35, Sonja van 
Zeelt 22:29, Els Raap 22:54, Marjan 
van Ginkel 23:05, Mirjam Colijn 23:55, 
Sharon Nieuwstadt 29:54 en Laura van 
Wingerden 32:41. De heren scoorden 
de volgende tijden op de 5 kilometer: 
Corne Timmer 16:52, Ad Sluijter 17:22, 
Brent Pieterse 18:36, Christophe Veus-
kens 19:02, Michel Vollebregt 19:17, 
Fred Scholte 19:19, Raymond Witte-
veen 20:42, Dik van der Stelt 20:49, 
Martin van Wieringen 21:23, Robert 

van Susteren 21:25, Marco Fais 21:27, 
Arthur van Langen 21:28, Sjaak Smit 
21:37, Peter van Wouwe 21:45, Frank 
Weening 21:47, Marco van Eijck 21:51, 
Jacques Verhoef 22:15, Ron Wijnands 
22:24, Gerard Blees 22:43, Fred den 
Hartog 22:45, Ruud Pouw 22:46, Peter 
Buis 23:36, Matthijs van der Pol 24:29, 
Peter van Adrichem 24:57, Peter Velt-
huis 25:52, Hugo Dullemont 26:58 en 
Gijs Honing in 33:20 minuut. Uitslagen 
bij de 3 kilometer: Gregory ‘t Hoen 
12:22, Graeme ‘t Hoen 12:58, Kimberly 
Colijn 13:31, Zoe Wijnands 17:15, Jara 
Scholte 17:17 en James Fulkerson in 
19:07 minuut. De volgende baanloop 
bij AVA in de Sportlaan is op woens-
dag 10 december.  

Wedstrijden Veldvoetbal
Zaterdag 29 november: 
F.C. Aalsmeer
F.C.Aalsmeer 1 – Odysseus’91 1 14.30 u
F.C.Aalsmeer 2 – Beursbengels 2 12.00 u
D.I.O. 2 - F.C.Aalsmeer 3 14.00 u
F.C.Aalsmeer 4 – R.A.P. 7 14.30 u
Meteoor 2 - F.C.Aalsmeer 5 12.30 u
F.C.Aalsmeer 6 – Hertha 3 14.30 u

Vrouwen
F.C.Aalsmeer VR.1 – AMVJ VR.2 14.30 u

Junioren
F.C.Aalsmeer A1 – Maarsen A1 14.30 u
F.C.Aalsmeer A2 – A.D.O.’20 A4 12.30 u
F.C.Aalsmeer B1 – V.V.C. B3 12.30 u
F.C.Aalsmeer B2 – Kockengen B1 14.30 u
Zandvoort B2 - F.C.Aalsmeer B3 14.30 u
F.C.Aalsmeer C1 – P.V.C.V. C1 12.30 u
Breukelen C1 - F.C.Aalsmeer C2 11.00 u
D.I.O.S C5 - F.C.Aalsmeer C4 12.30 u
F.C.Aalsmeer C5 – U.N.O. C5 10.30 u

Pupillen
Hoofddorp D3 - F.C.Aalsmeer D1 10.00 u
Sp.Martinus D2 - F.C.Aalsmeer D2 12.45 u
U.N.O D2 - F.C.Aalsmeer D4 9.45 u
F.C.Aalsmeer D6 – Amstelveen D5 9.00 u
Legm.vogels D9 - F.C.Aalsmeer D7 11.00 u
F.C.Aalsmeer E1 – Hillegom E1 10.30 u
F.C.Aalsmeer E2 – Badh.dorp E2 9.00 u 
C.S.W. E2 - F.C.Aalsmeer E4 10.45 u
F.C.Aalsmeer E5 – RKDES E3 9.00 u
V.V.C. E6 - F.C.Aalsmeer E6 10.00 u
Legm.vogels E8 - F.C.Aalsmeer E7 11.00 u
Buitenveldert E8 - F.C.Aalsmeer E8 9.30 u
’s Graveland E7 - F.C.Aalsmeer E9 9.00 u
F.C.Aalsmeer E10 – H.B.C. E10 9.00 u
Legm.vogels F1 - F.C.Aalsmeer F1 11.00 u
F.C.Aalsmeer F2 - Amstelveen F1 11.30 u
F.C.Aalsmeer F3 – Hoofddorp F5 11.30 u
F.C.Aalsmeer F4 – Badh.dorp F2  9.00 u
F.C.Aalsmeer F5 – Roda’23 F7 9.00 u
F.C.Aalsmeer F7G – S.C.W. F2 9.00 u
Legm.vogels F8 - F.C.Aalsmeer F8 9.00 u
F.C.Aalsmeer F9 – U.N.U. F8 9.00 u

Meisjes
F.C.Aalsmeer MA.1 – De Meer MA.1 14.30 u
IJburg A.F.C.MC.1 - F.C.Aalsmeer MC.1 17.00 u
F.C.Aalsmeer MC.2 – Badh.dorp MC.1 11.30 u
F.C.Aalsmeer MD.1–’s Graveland MD.1 9.00 u
Amstelveen ME.1 - F.C.AalsmeerME.1 10.30 u 
F.C.Aalsmeer ME.2–Buitenveldert ME.1 9.00 u

RKDES
IJburg A.F.C. D1 - -RKDES D1 12.30 u
Hertha D2 - RKDES D2 12.00 u
RKDES D3 – Overbos D9 11.00 u
RKDES D4 – H.S.V. ’69 D1 9.30 u
Abcoude E2 - RKDES E1 9.00 u
RKDES E2 – De Vecht E2 11.00 u
F.C.Aalsmeer F5 - RKDES E3 9.00 u
D.I.O.S. E8 - RKDES E4 10.00 u
RKDES E5 – H.S.V.’69 E1 9.30 u
RKDES F1 – U.N.O. F1 11.00 u
Hoofddorp F3 - RKDES F2 9.00 u
V.V.C. F3 - RKDES F3 8.30 u

RKDES F4 – RkAVIC F4 9.30 u
RKDES F5 – Alliance’22 F9 11.00 u
Roda’23 F11 - RKDES F6 9.00 u
Roda’23 F13 - RKDES F7 10.30 u
RKDES F8 – Ouderkerk F8 9.30 u
Terrasvogels F4 - RKDES F9 9.00 u
RKDES VR.1 – D.W.O. VR.1 13.00 u

Meisjes
RKDES MB.1 – K.D.O. MB.1 13.00 u
RKDES MC.1 – K.D.O. MC.1 11.00 u
SCH’44 MD.2 - RKDES MD.1 10.30 u
RKDES ME.1 – Overbos ME.3 9.30 u

SCW
Ouderkerk 1 - SCW 1 14.30 u
C.S.W. 3 - SCW 2 12.30 u
Odin’59 7 - SCW 3 14.30 u
VVA/Spartaan 4 - SCW 4 15.00 u
SCW 5 – V.E.W. 4 14.30 u
SCW 6 – U.N.O. 1 12.30 u
SCW Vet.1 – Roda’23 Vet.1 14.30 u
Fortius Vet.1 - SCW Vet.2 14.30 u

Junioren
SCW B1 – Bl.Wit.A’dam B1 11.30 u
SCW C1 – Argon C4 10.30 u
Zwanenburg C4 - SCW C2 14.30 u

Pupillen
Pancratius D5 - SCW D1 11.30 u
D.I.O.S. E4 - SCW E1 11.00 u
Kon.H.F.C. E5 - SCW E2 16.15 u
Hoofddorp E 11 - SCW E4 10.00 u
SCW E5 – V.V.C. E9 8.45 u
SCW F1 – Kon.H.F.C. F9 9.00 u
F.C.Aalsmeer F7G - SCW F2 9.00 u

Vrouwen
SCW VR.1 – A.M.V.J. VR.1 14.30 u

Meisjes
Amstelveen MB.1 - SCW MB.1 10.30 u
Pancratius MC.1 - SCW MC.1 11.30 u
K.D.O. ME.1 - SCW ME.1 11.45 u

Zondag 30 november:
F.C. Aalsmeer
F.C.Aalsmeer 1 – Terrasvogels 1 14.00 u
Overbos 2 - F.C.Aalsmeer 3 14.00 u
Hillegom 4 - F.C.Aalsmeer 4 11.00 u
F.C.Aalsmeer 5 – De Meer 9 14.00 u
Hoofddorp 14 - F.C.Aalsmeer 6 14.45 u

RKDES
K.D.O. 1 - RKDES 1 14.00 u
N.V.C. 2 - RKDES 2 11.00 u
RKDES 3 – D.S.S. 2 12.00 u
RKDES 4 – Pancratius 3 12.00 u
Onze Gazellen 3 - RKDES 5 9.30 u
RKDES 6 – Buitenboys 5 12.00 u

Junioren
RKDES A1 – Diemen A2 12.00 u
Waterwijk B2 - RKDES B1 11.00 u
D.S.S. B4 - RKDES B2 15.00 u
RKDES C1 – Pancratius C2 10.00 u
Sp.Martinus C4 - RKDES C2 9.00 u

Voetbal zondag
RKDES en Zwanenburg 
delen de punten: 1-1
Kudelstaart – De competitiewed-
strijd RKDES tegen Zwanenburg wa-
ren voor beide teams van groot be-
lang. Beide teams hebben slechts zes 
punten vergaard en is het dus van be-
lang om de wedstrijd te winnen. In een 
matig duel deelden beide teams uit-
eindelijk de punten. Na een 0-1 rust-
stand in het voordeel van de gasten uit 
Zwanenburg, knokte RKDES zich de 
tweede helft terug en sleepte er een 
gelijkspel uit, 1-1. De eerste helft was 
van een matig niveau. Vooral de Ku-
delstaarters verloren te veel duels en 
in de opbouw ging er veel fout door 
balverlies. Zwanenburg had vooral in 
het eerste deel van de eerste helft een 
licht veldoverwicht. In de 28e minuut 
kreeg Zwanenburg een vrije trap net 
buiten het 16-metergebied, RKDES 
doelman Jeremaih Veldman redde in 
eerste instantie nog fraai, maar in de 
rebound was hij kansloos toen Zwa-
nenburg speler Rick van Veen raak 
schoot, 0-1. De wedstrijd kwam niet 
los en dit resulteerde bij rust dat de 0-1 
ruststand op het scorebord stond. De 
tweede helft een beter RKDES. Trainer 
Koos Abrahamy bracht nieuwe krach-
ten in het veld. Ivo Lentjes had vanwe-
ge een knieblessure het veld al verla-
ten voor hem Paul Verburg, ook Mi-
scha v.d. Scheur en Maarten van Put-
ten werden vervangen voor respectie-

velijk Lennart Kok en Daryl Haime. Het 
ging beter lopen bij de thuisclub en 
aan inzet ontbrak het niet in de tweede 
helft. In de 64e minuut kwam RKDES 
op gelijke hoogte. Een prima genomen 
vrije trap van Daryl Haime kwam op 
maat bij de goed spelende Justin de 
Haan terecht en hij nam in één keer de 
bal op de schoen. Zwanenburg doel-
man René jonker was kansloos, de bal 
plofte achter hem tegen het net, 1-1. 
In de 89e minuut na een fraaie aan-
val zat het RKDES niet mee, toen Jus-
tin de Haan op de paal schoot, in de 
rebound schoot Lennart Kok rakelings 
naast. In de 90e minuut kreeg Edwin 
van Maris nog een kans, maar zijn bal 
ging rakelings over het doel. De uit-
stekend fluitende scheidsrechter Van 
Putten maakte er, na een boeiende 
tweede helft, een einde aan de wed-
strijd en eindigde de wedstrijd in een 
1-1 gelijkspel. Gezien het wedstrijd-
beeld, een juiste uitslag, Zwanenburg 
was de betere in de eerste helft en RK-
DES was duidelijk sterker in de twee-
de helft. Trainer Koos Abrahamy was 
niet tevreden over het eerste deel van 
de wedstrijd, maar hij was wel content 
met de inzet en het spel na rust. Aan-
staande zondag 30 november speelt 
RKDES 1 uit in De Kwakel tegen KDO 
1 om 14.00 uur.
Ad Verburg

Voetbalwedstrijd tegen Zeewolde
FC Aalsmeer loopt tegen 
zeperd aan, 2-1 verlies
Aalsmeer - De FC Aalsmeer (zater-
dag) heeft geen vervolg kunnen ge-
ven aan de goede reeks van de af-
gelopen weken en liet afgelopen za-
terdag de punten in Zeewolde (2-1). 
Een veel te tam begin in de eerste 
15 minuten van de wedstrijd bleef 
als een deken over de wedstrijd 
hangen. Toen men na 15 minuten 
het spel maar zich toe trok was men 
voetballend wel beter, maar bleek 
de voorhoede niet in staat het over-
wicht in doelpunten uit te drukken. 
V.V. Zeewolde was daarentegen ui-
terst gevaarlijk met hun snelle aan-
vallers Martijn van Heesbeen en Job 
Hoogedoorn. En in laatste instan-
tie bleek doelman Martin van Bar-
neveld een zeer betrouwbare goa-
lie. Trainer Cor van Garderen moest 
nogal sleutelen deze middag. In eer-
ste instantie ontbraken Burak Si-
til (geschorst), Joël Gemin (gebles-
seerd) en na 26 minuten ook nog 
Thomas Harte met een zware en-
kelblessure. De beide backs Bart 
de Jong en Mark Ruessink wer-
den vooral in het begin constant er-
uit gelopen en het was aan Wesley 
van Schaik en Ray Smidt te danken 
dat de score niet opliep. Onder ide-
ale weersomstandigheden startte 
Zeewolde overdonderend in de eer-
ste minuten. Aalsmeer werd com-
pleet weggespeeld. Al in de eerste 
minuut kreeg Martijn van Heesbeen 
een ruime scoringskans. Zijn schot 
ging naast. In de derde minuut was 
het wel raak. De opkomende Job 
Hoogeboom kon vrij voorgeven en 
Martijn van Heesbeen liet Ray Smidt 
kansloos 1-0. Het was Zeewol-
de wat de klok sloeg. De FC kwam 
goed weg in de negende minuut 
toen Denilgon Ramazan de binnen-
kant van de paal teisterde. Het was 
pas in de 11e minuut dat Michal Ko-
con voor Aalsmeer vrij opdook voor 
keeper Martin van Barneveld, maar 

het werd slechts een corner. De FC 
had vanaf dat moment wel een op-
tisch overwicht, maar de counters 
van Zeewolde waren veel gevaarlij-
ker. De kansen voor Aalsmeer in de 
23e minuut van Calvin Koster (had 
het vandaag niet) en Michal Kocon 
(buiten zijn doelpunt ook geen ge-
vaar) werden niet benut. Calvin Kos-
ter produceerde zijn beste schot in 
de 25e minuut toen hij vanaf 35 me-
ter Martin van Barneveld tot een ui-
terste redding dwong. Toen het net 
lekker ging lopen voor Aalsmeer 
moest Thomas Harte met een bles-
sure worden vervangen door Len-
nart van der Dussen. De FC kwam 
goed weg in de 40e minuut toen Job 
Hoogedoorn de lat toucheerde. Uit 
het niets viel de 1-1. Uit een diep-
tepass van Calvin Koster liet Mi-
chal Kocon de keeper kansloos. 
Een opsteker net voor de rust. Het 
mocht niet baten. Verkeerd uitver-
dedigen van Bart de Jong gaf Job 
Hoogedoorn de gelegenheid om in 
de 44e minuut de 2-1 op het sco-
rebord te brengen. De tweede helft 
was FC Aalsmeer constant op de 
helft van Zeewolde, maar te on-
machtig om doelpunten te maken. 
De counters van Zeewolde waren 
daarentegen wel gevaarlijk, maar 
Ray Smidt liet geen doelpunt meer 
toe. Wissel 68e minuut: Jimmy van 
Veen voor Lennart van der Dussen. 
Zeewolde hield met kunst en vlieg-
werk de laatste 10 minuten stand. 
De goed leidende scheidsrechter 
O. Belkaraouia floot na 93 minuten 
voor het einde en FC Aalsmeer had 
zijn vijfde nederlaag te pakken. Ko-
mend weekend zaterdag 29 novem-
ber speelt FC Aalsmeer (zat.) thuis 
aan de Dreef tegen Odysseus ’91 
uit Utrecht. Aanvang wedstrijd 14.30 
uur. 

Jack van Muijden

Verlies dammers op Texel
De Kwakel - Het vlaggenschip van 
Kunst & Genoegen toog zaterdag-
morgen vroeg het zeegat uit om op 
Texel de dammers van Oosterend te 
enteren. Ook de dames waren mee-
gevaren om voor hun piraten het 
dorp alvast te verkennen. Daar zou 
immers de buit verdeeld worden 
op het Struunfestival aldaar. Met 
het mes tussen tanden namen de 
K&G-ers achter de borden plaats. 
De kapitein van het team was de-
ze middag Henk Springintveld. In-
valler Henk, normaal rustig dobbe-
rend op de Amstel, mocht zich met-
een op het kolkende 1e bord stor-
ten. Een fraai positioneel gevecht le-
verde dit op, beide laveerde op de 
rand leven of dood. Toen de kruit-
dampen optrokken waren leek de 
vrede getekend en remise de uit-
slag. Maar door een verrassende 
meerslag ging Henk nog jammer-
lijk kopje onder. De tweede matroos 
Adrie Voorn kon de stand niet ge-
lijktrekken, hij kon amper het hoofd 
boven water houden en mocht met 
een gelijkspel best tevreden zijn. Bij 
Rene de Jong ging vervolgens de 
handrem eraf, alles of niks was het 
motto. Zijn opponent liet weinig le-

ven in het spel toe, Rene kon de ba-
kens niet verzetten en moest in re-
mise berusten, tussenstand 4-2 voor 
Oosterend. Alleen Wim Keessen kon 
middels een zege de stand nog ge-
lijk treffen. Maar Wim, ‘De schrik 
der zeven zeeën’ van K&G, trof ech-
ter een nog sterkere tegenstander. 
Ondanks fel verweer moest Wim de 
buit aan zijn tegenstrever laten, de 
uitslag 6-2 voor Oosterend. Er viel 
met de inmiddels aangeschoven da-
mes weinig buit te verdelen. Maar al 
snel sloeg de stemming om, waarna 
nog een gezellige avond volgde en 
er uiteindelijk laat het kraaiennest 
werd opgezocht. De volgende mor-
gen werd geradbraakt de terugreis 
naar De Kwakel aanvaard. Weinig 
buit, maar in het 87e damjaar weer 
een mooi ervaring rijker. 
Maandag 1 december verdedigt 
het 2e team van K&G haar koppo-
sitie tegen Diemen. Een week later 
ontvangt het 1e team de dammers 
van Den ilp, geen zeeslag deze keer 
maar een slag om Fort De Kwakel. 
Op zaterdagmiddag 20e december 
mogen de damdonateurs daar hun 
kunsten weer komen vertonen, als 
het er nog staat. 

Tafeltenniscompetitie
Teams 2 en 3 Bloemenlust 
knokken voor handhaving
Aalsmeer - Voor het al gedegra-
deerde Bloemenlust 1 was de num-
mer 2 van de ranglijst Amsterdam ’78 
9 vanzelfsprekend te sterk, maar toch 
ook niet zoveel sterker als misschien 
mocht worden verwacht. Na twee rui-
me nederlagen van Johan Berk en 
Bart Spaargaren, dwong Ed Couwen-
berg zijn eerste tegenstander tot een 
beslissende vijfde game, die helaas 
met 4-11 verloren ging. In het dubbel-
spel kwam Bart samen met Frans Ra-
vesteijn zelfs met 9-7 voor in de vijf-
de game, waarna de tegenstanders 
met 9-11 alsnog aan het langste eind 
trokken. Gemotiveerd door deze stij-
gende lijn speelde Bart vervolgens een 
geweldige wedstrijd, waarin regelma-
tig de snelle aanvallende ballen van 
de sterkste speler van Amsterdam ’78 
door Bart nog sneller gecounterd wer-
den. De tegenstander werd zeer ver-
rassend op zijn eerste nederlaag van 
het seizoen getrakteerd en het eerste 
punt voor Bloemenlust kon worden 
aangetekend. Ook Ed en Johan wisten 
een enkelspelzege te boeken, waar-
door de eindstand op 3-7 werd be-
paald. Bloemenlust 2 heeft goede za-
ken gedaan in directe strijd voor lijfs-
behoud, een 4-6 uitoverwinning op 
naaste concurrent TSO 5. Danny Knol 
en Peter Velleman begonnen prima 
met winst in hun enkelspellen (resp. in 
3 en 4 games). Irene Gerritsma kwam 
daarna net tekort tegen een goede in-

valler in een spannende vijfsetter (11-
5, 4-11, 9-11, 11-6, 11-8). Het dub-
belspel liep op rolletjes met een snel-
le drie setter in voordeel van Bloe-
menlust. Ook na de pauze wist Dan-
ny zijn goede spel voort te zetten en 
won zijn beide overige partijen in drie 
games en bleef dus ongeslagen. Peter 
wist in een vijfsetter (7-11, 12-10, 11-9, 
7-11, 4-11) de invaller wel te verslaan, 
maar hij verloor zijn laatste partij, me-
de doordat zijn concentratie werd ver-
stoord door een ‘service uit de hand’. 
Irene wist helaas ook haar andere en-
kelspellen niet in winst om te zetten. 
Desondanks kan Bloemenlust 2 terug-
kijken op een waardevolle overwin-
ning en heeft daardoor handhaving 
nog geheel in eigen hand. Bloemen-
lust 3 behaalde bij de nummer twee, 
Spaarne 7, een knappe en zwaarbe-
vochten 5-5 puntendeling. Een goe-
de uitslag die echter nog beter uit had 
kunnen pakken. Philippe Monnier, 
normaal goed voor 1 of meer punten, 
had niet zijn avond en verloor twee 
keer nipt in vijf games en een keer in 
4-en. Wim van de Aardweg speelde al-
le drie zijn partijen in de maximale vijf 
games en bij hem liep het elke keer 
wel net goed af. Met 3 overwinningen 
en een zege in het dubbelspel samen 
met Philippe was Wim de ‘man of the 
match’. Dirk Piet wist zijn laatste wed-
strijd te winnen en zorgde voor het be-
langrijke vijfde punt. 

Ringvaartloop deze zondag!
Aalsmeer - Komende zondag, 30 no-
vember, is de jaarlijkse Ringvaartloop. 
Er is keuze uit een 1 kilometer kids-
run, 5 of 10 kilometer en de 10 Engel-
se Mijl (16,1 km). De voorinschrijving 
sluit vanavond, maar inschrijven kan 
ook nog op de dag van de Ringvaart-
loop zelf tot 20 minuten voor aanvang 

van een afstand. Start en finish voor 
alle afstanden is de kantine van AVA 
Aalsmeer in de Sportlaan. De Kidsrun 
start om 10.30 en de lopen voor vol-
wassenen vanaf 11 uur. Voor meer in-
formatie en het laatste nieuws kan de 
website geraadpleegd worden: www.
ringvaartloop.nl.

De Kwakel - Afgelopen zaterdag zijn de meiden van Qui Vivi MD2 herfst-
kampioen geworden. De uitwedstrijd tegen Amstelveen werd met 1-2 gewon-
nen. Met nog één wedstrijd te spelen zijn de meiden niet meer in te halen.

Hockeyvereniging Qui Vive
MD2 nu al herfstkampioen!
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Trimgroep doneert 700 euro 
voor Stichting Hoogvliegers
Aalsmeer - Al ruim 17 jaar traint Ad 
van der Jagt op woensdagmorgen een 
speciale trimgroep bij Atletiek Vereni-
ging Aalsmeer. Wat ooit begon met een 
klein groepje van drie personen, is in-
middels uitgegroeid tot een groep van 
ruim 40 fanatieke sporters die iedere 
woensdagmorgen trainen. De leeftijd 
is zeer gevarieerd, de jongste is 28 jaar, 
de oudste is 82 jaar. Iedere woensdag 
leggen de deelnemers 2 euro in, waar-
van 1,50 euro naar de jeugd van de at-
letiekvereniging gaat en 50 cent naar 

een goed doel. Dit jaar is er 700 euro 
opgehaald voor de stichting Hoogvlie-
gers. De stichting vliegt met zieke en 
gehandicapte kinderen tussen de 6 en 
17 jaar vanaf alle vliegvelden in Neder-
land. Het bedrag is afgelopen woens-
dag door de atleten overhandigd aan 
Peter Bakker van de stichting Hoog-
vliegers, die beloofde het geld goed 
te zullen gaan besteden. Kijk op www.
stichtinghoogvliegers.nl voor alle infor-
matie, doneren of het opgeven van een 
ziek of gehandicapt kind. 

Eerste Divisie handbal
Mooie overwinning dames

Handbal BeNe League
FIQAS Aalsmeer verspeelt winst

Aalsmeer - Na twee gewonnen wed-
strijden op rij stonden de dames van 
FIQAS Aalsmeer zaterdag 22 novem-
ber tegenover de nummer veertien en 
laatst van de Eerste Divisie: Nieuwe-
gein. En ook deze keer speelden de 
Aalsmeerse dames, die het nog zon-
der Fleur Houtzager moesten doen, 
een prima en gedegen wedstrijd. Het 
tempo lag hoog en de ene aanval was 
nog mooier dan de andere. Na een 
beetje stroef begin, waarin Nieuwe-
gein aardig kon bijblijven kwam de 
ploeg van Herman Schaap steeds be-
ter in de wedstrijd. Was de stand na 
een klein kwartier nog gelijk (8-8), 
daarna was er zelfs even een lichte 
voorsprong voor de bezoekster: 9-11 
door wat foutjes in de Aalsmeerse 
dekking. Maar Dionne Visser en Britt 
de Lange trokken de stand eerst recht 
(11-11), waarna de Aalsmeerse dames 
langzaam een voorsprong namen. Iris 
van Aalst maakte een paar mooie 
doelpunten van afstand, Britt vanaf 
rechts en Cindy Hofman scoorde on-
derhands; het liep lekker en werd 18-
12. In de laatste minuten kwam FIQAS 
Aalsmeer echter in dubbel ondertal 
en kon Nieuwegein iets dichterbij ko-
men. Michelle Attema stopte nog wel 

een strafworp en zo gingen de dames 
rusten bij 18-14. Na rust schakelde FI-
QAS Aalsmeer nog een tandje bij; het 
tempo bleef hoog en de jonge ploeg 
kan lekker in de aanval. Nu was het 
Britt v.d. Polder die vier keer op rij wist 
te scoren en de voorsprong naar acht 
bracht: 26-18. Nieuwegein moest va-
ker aan de noodrem trekken en zo 
konden de Aalsmeerse dames profi-
teren van overtalsituaties. Een prach-
tig doelpunt – misschien wel de mooi-
ste van de avond – kwam van Dion-
ne Visser, die in de break de bal aan-
nam met één hand en meteen schoot 
en scoorde: 29-19. In de slotfase was 
er nog een rode kaart voor een speel-
ster van Nieuwegein én stopte Mi-
chelle Attema nóg een penalty. Het 
werd uiteindelijk 34-23 voor FIQAS 
Aalsmeer, dat daarmee steviger in de 
middenmoot komt en nog volop kan-
sen heeft om te stijgen op de ranglijst. 
Komende zaterdag 29 november gaan 
de dames naar SEW. En hopelijk kun-
nen ze daar hun goede reeks door-
trekken. Doelpunten: Dionne Visser 
11, Iris van Aalst 7, Michelle Endhoven 
5, Britt v.d. Polder 4, Britt de Lange 3, 
Samentha de Soet 2, Cindy Hofman en 
Jessie Kriek 1. 

Aalsmeer - De mannen van FIQAS 
Aalsmeer hadden nog een appeltje te 
schillen met OCI/Lions: een paar we-
ken geleden in de uitwedstrijd was na-
melijk in de laatste 30 seconden ver-
loren terwijl de Aalsmeerders de he-
le wedstrijd ruim voor hadden ge-
staan. Ook nu begon FIQAS Aalsmeer 
sterk. Met de 17-jarige Marco Verbeij 
in het doel voor de geblesseerde Ga-
by Birjovanu en nog steeds zonder 
Wai Wong. Er was meteen een voor-
sprong: binnen vier minuten was het 
al 4-0. Pas toen kon Lions iets terug-
doen. Na de 5-2 werd er een paar 
keer balverlies geleden aan Aalsmeer-
se kant en de Limburgers kwamen op 
gelijke hoogte: 6-6. Toch was het daar-
na weer FIQAS Aalsmeer dat de bete-
re ploeg was: vanuit een solide dek-
king werd via prachtige doelpunten 
gewerkt aan een voorsprong. Jimmy 
Castien scoorde eerst onderhands en 
sneed even later sterk door de ver-
dediging heen: 10-7. Een vlieger van 
Robin Boomhouwer zorgde voor de 
11-7 en Rodrigo Huttinga werd fraai 
aangespeeld op de cirkel door Remco 
van Dam en maakte de 12-7. Intussen 
stopte Marco Verbeij een strafworp en 
liep de marge nog voor rust op tot ne-
gen via treffers van Nils Dekker (break 
out), Tim Bottinga en Dustin Ligthart: 
17-8. Het zag er goed uit voor FIQAS 
Aalsmeer. Maar OCI/Lions was duide-
lijk niet van plan om de handdoek al 
te werpen en kwam na rust gedreven 
uit de startblokken. Binnen een paar 
minuten was de achterstand een stuk 
verkleind: 17-12. Ook gingen de Lim-
burgers over op een meer offensieve 
dekking met Luc Steins als bliksemaf-
leider. De Aalsmeerders hadden daar 
duidelijk moeite mee, maar wisten in 
eerste instantie toch het goede spel 
van de eerste helft weer op te pak-
ken en opnieuw uit te lopen tot ne-
gen: 25-16 na een klein kwartier, on-
der meer dankzij twee fraaie doelpun-
ten vanaf de cirkel door Samir Beng-
hanem. In de 19e minuut was de voor-
sprong nog steeds comfortabel: 28-20. 
Toch ging het in de laatste tien minu-

ten alsnog helemaal mis voor FIQAS 
Aalsmeer. De ploeg kwam niet meer 
door de fanatieke dekking van de Li-
ons heen, ging forceren en leed keer 
op keer balverlies. De Limburgers pro-
fiteerden en kwamen via een serie 
breaks op rij al snel dichterbij: 28-24. 
Een afstandsschot van Roel Adams 
bracht de stand zelfs op 28-25. Er was 
nog niets aan de hand, dacht het pu-
bliek in de Bloemhof. Er werd verkeerd 
gewisseld door de Lions, maar zelfs in 
ondertal wisten ze te scoren: 28-26. 
De laatste vijf minuten werden hec-
tisch. FIQAS Aalsmeer probeerde te-
vergeefs te scoren om de zege veilig 
te stellen, maar was onzorgvuldig. En 
de kansen die er kwamen werden ge-
mist. Lions kreeg vleugels, rook kan-
sen en benutte die ook: 28-28 met nog 
1 minuut op de klok. FIQAS Aalsmeer 
had balbezit, probeerde Lars van Wijk 
in stelling te brengen, maar de aanval 
liep vast en in de laatste tegenaanval 
en de allerlaatste seconde ging Lions 
er alsnog met de winst vandoor. Wat 
een deceptie. De teleurstelling was 
dan ook groot, zowel in het veld als op 
de tribune! Komend weekend wordt er 
niet gespeeld in de BeNe League. De 
eerstvolgende wedstrijd is op zater-
dag 6 december, wanneer Volendam 
op bezoek komt in de Bloemhof. Doel-
punten: Robin Boomhouwer en Dustin 
Ligthart 5, Nils Dekker en Samir Beng-
hanem 4, Jimmy Castien, Rodrigo Hut-
tinga, Tim Bottinga en Frank Lübbert 2, 
Bas Troost en Remco van Dam 1. 

Zware bekerloting
In de tweede ronde van het NHV be-
kertoernooi moeten de mannen van 
FIQAS Aalsmeer 2 het opnemen te-
gen eredivisieploeg Alphadeur/Hou-
ten. Die ploeg doet het dit seizoen bij-
zonder goed, want staat als nieuwko-
mer in de eredivisie momenteel op de 
vierde plaats. Het tweede lootte bo-
vendien een uitwedstrijd: op dinsdag 
16 december wordt om 20.30 uur ge-
speeld in sporthal de Slinger in Hou-
ten. De winnaar plaatst zich voor de 
regiofinale in januari 2015. 

Programma 
handbal

Zaterdag 29 november: 
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer D2 – LHV
10.45 uur: FIQAS Aalsmeer D1 – Savosa
11.30 uur: FIQAS Aalsmeer E3 – Havas
12.15 uur: FIQAS Aalsmeer E2 – Havas
13.00 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes 
 C1 – Gemini (Jeugddivisie)
14.05 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes 
 C2 – Leidsche Rijn
15.10 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens 
 C1 – Gemini

Zondag 30 november:
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes B1 – 
 SEW (Jeugddivisie)
11.20 uur: FIQAS Aalsmeer, dames A1 – 
 Gemini (Jeugddivisie)
12.35 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens B1 –
 Volendam (Jeugddivisie)
14.00 uur: FIQAS Aalsmeer, heren A1 – 
 Oliveo (Jeugddivisie)
15.30 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 2 –
 HMC
16.40 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens B2 -
 LHV

Alle thuiswedstrijden van de hand-
balvereniging worden gespeeld in 
sporthal De Bloemhof aan de Horn-
weg 187. Publiek is van harte wel-
kom.

Voetbal
Kansloze nederlaag Aalsmeer 
zondag in Haarlem

Volleybalcompetitie
Dames 2 Oradi/Omnia actief

Aalsmeer - Was na de afgelopen 
ontmoetingen het idee ontstaan 
dat de FC. Aalsmeer tot de bete-
re ploegen in de afdeling behoor-
de, afgelopen zondag zijn de spe-
lers keihard met de neus op de fei-
ten gedrukt. De voormalige lyceum 
ploeg, Alliance uit Haarlem was op 
alle fronten de betere. De 4-0 ne-
derlaag was daarom allerminst ge-
flatteerd en volkomen verdiend. De 
eerste helft leek tenminste nog op 
een wedstrijd. 

De Aalsmeerders kwamen in die 
periode een aantal keren in de 
buurt van het vijandelijke doel 
zonder echt kansrijk te zijn. Al-
liance was ook toen al de betere 
ploeg. Onder leiding van de uit-
blinkende middenvelder Duko de 
Vries werd het Aalsmeer doel di-
verse malen onder vuur genomen. 
Doordat zij het doel veelal op de 
verkeerde plaats zochten en door-
dat de Aalsmeer defensie in die 
periode de problemen nog aardig 
het hoofd konden bieden, werd 
de rust met een 0-0 stand ge-
haald. De tweede helft was am-
per twee minuten oud toen Allian-
ce een verdiende voorsprong wist 
te nemen. Duko de Vries slalom-
de door de Aalsmeer defensie als-
of zij er niet stonden en schoot via 
de binnenkant van de paal raak, 
1-0. In de 57e minuut was het op-
nieuw raak. Rob Fenger legde de 

bal vanaf rechts panklaar voor de 
voeten van Duko de Vries en dat 
betekende 2-0. Kort hierna leek 
F.C. Aalsmeer de achterstand te 
gaan verkleinen. Uit een vrije trap 
van Barry Springintveld belandde 
de bal bij de meegekomen Fabian 
Waayman. 

Deze werd onreglementair naar 
de grond gewerkt. Iedereen ver-
wachtte een strafschop behal-
ve scheidsrechter Aygun. Hij zag 
hier een schwalbe in en bestraf-
te Waayman met een gele kaart. 
In de 69e minuut glooide er weer 
enige hoop in de Aalsmeer har-
ten. Aanvoerder Tim Koppen van 
Alliance werd met tweemaal geel 
van het veld gezonden. In het wed-
strijdbeeld veranderde helaas wei-
nig, want twee minuten later lag 
de bal opnieuw achter doelman 
Halm. 
David Schrijver snelde met de bal 
aan de voeten richting achterlijn. 
Doordat hem weinig of niets in 
de weg gelegd werd kon hij fraai 
voorzetten op het hoofd van Rob 
Fenger, geheel vrijstaand kon de-
ze inkoppen en dat betekende 
3-0. Een minuut voor tijd kwam de 
einduitslag. Door een misverstand 
tussen Waayman en van Halm be-
paalde invaller Bert Kruienaar de 
eindstand op 4-0.

Wim Nederstigt

Aalsmeer - Maandag 24 novem-
ber speelde het dames 2 team 
van volleybalvereniging Oradi / 
Omnia een mooie wedstrijd in de 
Bloemhof. Er werd nipt verloren 
van Atalante uit Vinkeveen (2-3). 
Winst is wel het streven, maar ze-
ker niet het doel. Groei en ontwik-

keling zijn de belangrijkste rede-
nen waarom Oradi vorig jaar be-
sloot een tweede dames team in 
de competitie in te schrijven. Vier 
dames aangevuld met A meiden 
(16 tot 18 jaar) gaan de strijd aan 
tegen andere verengingen in de 3e 
klasse. De jongste speler is 14 en 

speelt af en toe tegen dames met 
meer dan vier keer levenservaring. 
De meeste meiden zijn rond de 16 
tot 20 jaar. Het is mooi om te zien 
hoe de meiden zich vastbijten en 
regelmatig een wedstrijd winnen. 
Het dames 2 team staat nu op een 
mooie welverdiende vijfde plek. En 
er wordt nog wel wat stijging ver-
wacht. Speciaal voor deze meiden 
is er een top trainer aangetrokken, 
die nu het systeemspel aanleert en 
qua techniek grote sprongen met 
het team maakt. 

Ook zijn deze meiden zelf erg ac-
tief en sommigen volgen extra trai-
ningen op de maandag of zondag. 
Door het dames 2 team wordt het 
gat tussen de A meiden en het da-
mes 1 team wat kleiner. De aan-
sluiting naar de damescompetitie 
is nu gemaakt. Hierdoor kunnen 
de meiden ook als nodig met ge-
mak invallen bij dames 1 (2e klas-
se). Dit gebeurt op dit moment 
overigens vrij vaak, want vanwe-
ge een aantal zwangerschappen 
heeft het dames 1 team regelma-
tig spelers tekort. 

Maar, er wordt alles gedaan om 
het team niet terug te hoeven trek-
ken uit de competitie. Nieuwe spe-
lers zijn dan ook meer dan wel-
kom! Meer informatie? Oradi.vol-
leybal@gmail.com.

Jeugdhandbalnieuws
A1 trekt goede lijn door
Aalsmeer - Na de uitstekende 
zege van vorige week op Volen-
dam gingen de mannen A1 van 
FIQAS Aalsmeer op weg naar Rot-
terdam om tegen HARO te spe-
len. De thuiswedstrijd werd des-
tijds gewonnen door FIQAS, maar 
stond veel meer in het teken van 
het aantal 2 minuten straffen (24) 
en rode kaarten (2) dan van het 
handbal zelf. 

Dit terwijl de onderlinge sfeer tus-
sen de spelers goed is. Aalsmeer 
startte uitstekend, want na 5 mi-
nuten spelen stond er een 2-6 
stand op het scorebord door 
goals van Gijs, Brian, Tom, Glenn 
en Niels. Er werd gevarieerd en in 
een hoog tempo gespeeld en HA-
RO wist in de beginfase niet hoe 
ze de aansluiting moesten creë-
ren. Ze kwamen af en toe dich-
terbij, maar vanaf de eerste vijf 
minuten was al duidelijk dat het 
een lastige avond voor HARO zou 
worden. Ze kwamen nog terug 
tot 4-6, maar daarna zette FIQAS 
weer aan en stond het na 11 mi-
nuten 5-11 door goals van Glenn, 
Niels, Tom en Brian: breaks, cirkel 
vrij gespeeld maar ook individue-
le acties. Zeer moeilijk verdedig-
baar omdat er zoveel verschillen-
de manieren van dreiging waren. 
Door een tijdstraf van Gijs kwam 
HARO iets dichterbij, echter ook 
in ondertal werd er gescoord. Na 
25 minuten stond het 8-15 en door 
een vlammend afstandsschot on-

derkant lat bracht Erik 4 secon-
den voor tijd de ruststand van 10-
17 op het scorebord. De eerste 10 
minuten na rust waren voor Gijs: 
hij scoorde vier keer, de één nog 
mooier dan de ander. Een steel, 
één uit de rechterhoek en twee 
wonderschone boogballen. Dat 
Erik en Tom ook nog scoorden was 
meegenomen, want na 10 minu-
ten stond het 14-22. Het spel werd 
iets ruwer, dus regelmatig stonden 
de ploegen in ondertal en werden 
er meer strafworpen gegeven. De-
ze werden benut door Erik, Emiel 
en Mitchel. Het team van Djord-
je bleef op een hoog tempo door-
spelen, werd wel iets onzorgvuldi-
ger in de afronding maar verdedi-
gend stond het weer als een huis: 
na 18 minuten stond het 16-27, na 
25 minuten 18-29 en de eindstand 
werd uiteindelijk 20-30. 

B1 blijft aan kop
FIQAS B1 heeft afgelopen zater-
dag gespeeld in Eemnes tegen 
SDS/Houten. SDS startte de wed-
strijd iets beter dan Aalsmeer en 
nam al snel een kleine voorsprong. 
Echter na een korte bezinning 
haakten de mannen van Aalsmeer 
goed aan en ging het qua scoren 
gelijk op. Zo ook aan het begin 
van de tweede helft, echter daar-
na nam Aalsmeer geleidelijk meer 
afstand en wist uiteindelijk te win-
nen met 30-23. Door deze winst 
behoudt de B1 haar koppositie in 
de jeugddivisie.

Zwemmen voor minioren
Oceanus 2de op Clubmeet
Aalsmeer - De dag des oordeels, 
Minioren Clubmeet, waarbij 7 ver-
enigingen de strijd met elkaar 
mochten aanbinden met als doel: 
plaatsing voor de Landelijke finale 
in februari. De Oceanus ploeg be-
staande uit 17 jongens en meisjes 
waren de afgelopen weken keihard 
bezig geweest om zich optimaal 
voor te bereiden op deze span-
nende wedstrijd. ’s Morgens waren 
de laatste puntjes op de i gezet en 
was iedereen er klaar voor. Na wat 
vertraging in verband met bad op-
bouw konden alle ploegen begin-
nen met inzwemmen. De officials 
arriveerde en de wedstrijd kon be-
ginnen met de 4x50 vrije slag esta-
fette. De Oceanus giganten lagen 
ver voor, maar helaas door een fou-
tieve wissel kregen de Aalsmeer-
ders een diskwalificatie achter de 
naam te staan. De ploeg liet zich er 
echter niet onder krijgen en ging 
ervoor. Bij de 50 school kwam de-
butant Loek Boerlage aan de start. 
Hij is nog maar net actief als wed-
strijd zwemmer en dit was zijn al-
lereerste wedstrijd en hoe, hij 
zwom ze in zijn serie allemaal het 
bad uit met 54,41. Jayden v/d Bijl 
en Dawid Bartecki zwommen een 
dijk van een persoonlijk record en 
de meiden Esmee Scheuer en Za-
rah Tas debuteerden ook op de-
ze afstand en zwommen eveneens 
prachtige tijden. Nina Bellaart ver-
overde de benodigde punten door 
derde te worden bij de 50 vlinder-
slag met 45,66. Ebba Vonk, Mila 
van Duijnhoven, Romee Veldt en 
Claire Corveleijn hadden er een 
flink tempo in bij de 100 vrije slag, 
waarbij Mila 15 seconde van haar 
tijd af zwom. Jochem van Zanten 
ging tot het gaatje op dezelfde af-
stand en een tijd van 1.15,82 is om 
trots op te zijn. Jort Kemp ging 
goed mee in het spoor en tikte als 
derde aan. De 50 rugslag leverde 
Esmee een persoonlijk record op 
van 14 seconde en Dawid Bartecki 
zat net boven zijn tijd. Femme Bol 
dook met haar nieuwe badmuts te 
water en power was het, maar liefst 
2 seconde er vanaf. Gijs Wahlen 
was ‘geleend’ van de waterpolo af-
deling om het team te komen ver-
sterken. Alle zwemslagen komen in 
de 100 meter wissel voor. Gijs had 

het mega zwaar, maar hij gaf niet 
op met een flinke dosis karakter 
wist hij zijn race in 1.56,84 te vol-
brengen. Claire Corveleijn en Liam 
Breebaart waren er klaar voor de 
50 school! Vooral de race van Li-
am was heel spannend, het kwam 
aan op ‘wie tikt er het beste aan’, 
het werd Liam , wat een race. Es-
mee Scheuer en Zarah Tas haalden 
beide een persoonlijk record op de 
50 vrije slag. Ook de jongens Loek 
Boerlage, Dawid Bartecki scherp-
ten de tijden aan, Jayden vd Bijl 
liet een technisch goed uitgevoer-
de race zien. Danique Pannekoek 
en Femme Bol knokten voor wat 
ze waard waren op de 100 vrije 
slag en het resultaat was 1.25,08 
om 1.23,16. Gijs Wahlen zwom op 
zijn tandvlees vooral baan drie was 
zwaar , op karakter en doorzetting 
werd het 1.49,42. Romee Veldt liep 
heel ongelukkig tegen een diskwa-
lificatie aan op de 100 wissel, Ebba 
Vonk en Mila van Duijnhoven na-
men de punten voor hun rekening. 
In de allerlaatste individuele race 
stond Jochem van Zanten aan, vol-
op aangemoedigd door zwemmaa-
tjes wist hij zich naar een 1.30,50 
te knokken. Na deze race was hij 
volledig uitgeput, maar moest met-
een weer doorlopen naar het blok 
om direct na de estafette 4x50 wis-
selslag meisjes te beginnen bij de 
4x50 jongens. Femme Bol, Romee 
Veldt, Madelief Blesgraaf en Nina 
Bellaart stonden klaar en wat werd 
het spannend, vooral slotzwemster 
Nina moest echt alles geven om de 
ploeg van Zpch voor te blijven, met 
het kippenvel op de armen wer-
den ze na een laatste krachtsin-
spanning nipt eerste. Jochem van 
Zanten, Liam Breebaart, Jort Kemp 
en Jayden v/d Bijl stonden tot slot 
klaar voor het allerlaatste nummer 
van de middag 4x50 wissel estafet-
te. Het ging hard, heel hard, alles 
werd gegeven en de ploeg werd 
keurig tweede. 
Toen was het wachten op de uit-
slag, de punten werden bekend 
gemaakt en met 1816 punten is 
Oceanus tweede geworden. De 
Landelijke finale zal er helaas niet 
in zitten, maar dat mocht de pret 
niet drukken, de ploeg is boven 
zichzelf uitgestegen!

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart – Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen is 
van harte welkom bij klaverjasclub 
De Geluksvogels . Het hele jaar door 
wordt er gekaart op woensdag-

avond in het Dorpshuis vanaf 20.00 
uur. 
Het klaverjassen op 19 november is 
gewonnen door Teunie van Klave-
ren met 5291 punten, Gerard Pres-
ser werd tweede met 5187 punten 
en Ineke Woerden derde met 5035 
punten. De poedelprijs was deze 
week voor Jan Springintveld met 
3773 punten. 



Vlug van geest, joviaal, energiek, geacht en 
geliefd, een gemakkelijk spreker en schrijver; 
de lofuiti ngen aan het adres van Folkert 
Roosjen geven een eenduidig beeld. De 
hoofdonderwijzer van de christelijke school 
was in Aalsmeer buitengewoon populair. Niet 
in de laatste plaats dankzij zijn tomeloze inzet 
als hoofdredacteur en uitgever van De Nieuwe 
Meerbode.

Roosjen kwam op 1 november 1861 ter wereld 
in Woudsend, een plaatsje midden tussen 
de Friese meren. Hij studeerde in Groningen 
voor onderwijzer en bekleedde die functi e in 
achtereenvolgens Groningen, Zeist, Dordrecht 
en Woudsend. In 1885 kreeg Roosjen een 
aanstelling als schoolhoofd in Exmorra, nabij 
Bolsward. Daar bleef hij tot zich drie jaar later 
een kans voordeed in Aalsmeer. Uit achtti  en 
sollicitanten werd Roosjen benoemd tot hoofd 
van de nieuwe protestant-christelijke school aan 
het Kegelpad (nu Kanaalstraat). De school begon 
in oktober 1888 met 119 leerlingen. Roosjen 
ging er werken voor een salaris van ƒ 900,- 
per jaar en betrok de voor de school gelegen 
onderwijzerswoning. 

Enkele maanden voor de komst van Roosjen 
had een ti ental protestant-christelijke mannen 
uit Aalsmeer en Haarlemmermeer een krant 
opgericht: De Nieuwe Meerbode. Het blad 
moest een tegenwicht bieden aan de bestaande 
liberale krant ‘De Meerbode’. In deze verzuilde 
ti jd waren kerk, school, politi ek en krant nauw 

met elkaar verbonden. Prakti sch vanaf het 
begin moet hoofdonderwijzer Roosjen dan 
ook betrokken zijn geweest bij De Nieuwe 
Meerbode. Toen de eerste hoofdredacteur, 
dominee Jan Wieten, Aalsmeer in 1890 verliet, 
was er dan ook maar één logische vervanger. 
Roosjen kreeg daarmee de leiding in handen 
van een krant die slechts met grote moeite 
het hoofd boven water wist te houden. De 
opbrengst uit abonnementen en advertenti es 
was nauwelijks voldoende om de tweewekelijkse 
verschijning te rechtvaardigen.

Dat dit toch lukte, mag in belangrijke mate 
worden toegeschreven aan de nieuwe 
hoofdredacteur. Hij was de stabiele factor in 
een periode waarin de krant verschillende 
drukkers versleet en een moeizaam bestaan 
leidde. Pas tegen het einde van de eeuw kwam 
hierin verbetering, toen Roosjen samen met 
collega-schoolhoofd Titi  Hendrik van der Veen 
en de politi cus Gerrit Knaap, beiden uit de 
Haarlemmermeer, het uitgaverecht van de krant 
overnam. De heren begonnen hierop een eigen 
drukkerij in de Zijdstraat.

“Meester Roosjen”, zoals iedereen hem 
kende, leek onvermoeibaar. In zijn werk als 
hoofdonderwijzer was hij niet alleen geliefd 
maar leidde hij ook de gestage uitbreiding van 
de christelijke school in goede banen. Daarnaast 
gaf hij les aan de Rijkstuinbouwwinterschool 
en vervulde hij tal van maatschappelijke 
functi es. Zo was Roosjen kerkvoogd, oprichter 

Voormalig hoofdredacteur komt 
uitgebreid aan bod in jubileumboek
Het verhaal van meester Roosjen

Vorig jaar bestond weekblad de Nieuwe Meerbode 
125 jaar, een feit dat niet onopgemerkt voorbij is 
gegaan. In het jubileumboek met als ti tel ‘Van politi ek 
orgaan tot vriend aan huis’ is de rijke geschiedenis 
van de krant uitvoerig belicht in woord en beeld. 
Belangrijke medewerkers komen in het boek aan bod. 
Onder hen Folkert Roosjen, tegenwoordig een bijna 
vergeten naam in Aalsmeer maar desti jds alom gekend. 
Tijd voor een herinnering aan meester Roosjen.

en bestuurslid van woningbouwvereniging 
Volksbelang, secretaris van het Witt e 
Kruis, bestuurslid van de Oranjevereniging, 
erevoorzitt er van de Christelijke 
Jongelingsvereeniging Gideon, voorzitt er van 
de Commissie tot Wering van Schoolverzuim en 
correspondent voor de Nederlandse Militairen 
Bond. Tot zijn politi eke acti viteiten behoorden 
het voorzitt erschap van de anti revoluti onaire 
kiesverenigingen in Aalsmeer én in het district. 
Van al zijn nevenfuncti es nam De Nieuwe 
Meerbode echter de belangrijkste en meest 
ti jdrovende plaats in. Voor Roosjen was de krant 
méér dan een bijbaan. Het was een roeping, 
een middel om de christelijke boodschap waarin 
hij geloofde breeduit te verkondigen. ‘Juist het 
bewustzijn, dat ook op politi ek terrein Gods 
naam alle eer waardig is, maakte hem tot een 
onvermoeid strijder voor het orgaan van de 
parti j’, schreef Simon Roosjen, één van de elf (!) 
kinderen van Roosjen en zijn vrouw Trijntje van 
der Meulen.

Het werk voor de krant was voor Roosjen een 
tweede natuur. In commentaren en arti kelen 
bleek zijn gave van het woord. Bevlogen 
en soms fel behandelde hij kwesti es die 
anti revoluti onairen in die dagen bezighielden, 
zoals de discussie over gelijkstelling binnen 
het onderwijs, een onderwerp dat hem 
als onderwijzer nauw aan het hart lag. 
Onder zijn leiding maakte de krant een 
gunsti ge ontwikkeling door. In 1912 leidde 
dit tot een belangrijke stap: de verhuizing 
naar de Kanaalstraat. Opnieuw speelde de 
verwevenheid van kerk, school en krant een 
rol. Door de toename van het aantal leerlingen 
kampte de christelijke school met ruimtegebrek. 
Het schoolbestuur besloot daarom tot de bouw 
van een nieuwe school met onderwijzerswoning 
aan de Schoolstraat. In een deel van het 
bestaande schoolgebouw aan de Kanaalstraat 
vond De Nieuwe Meerbode onderdak. Hier zou 
het ti entallen jaren blijven. 

Nadat de heren Knaap en Van der Veen in de 
loop der jaren waren uitgetreden, werd Folkert 
Roosjen vanaf 1919 alleen eigenaar van zowel 
krant als drukkerij. Nog meer dan voorheen lag 
de verantwoordelijkheid voor de onderneming 
in zijn handen. Roosjens takenpakket was zo 
veelzijdig dat hij zich volgens zoon Simon op 
een bepaald moment kon noemen: redacteur, 
administrateur, kassier, colporteur, corrector, 
verslaggever en eigenaar van De Nieuwe 
Meerbode. 

Groot was de ontgoocheling toen Folkert 
Roosjen op 3 februari 1924 na een kort ziekbed 
overleed in het Diaconessenhuis in Amsterdam. 
Hij werd 62 jaar. In Aalsmeer verliep het leven 
die week een beetje trager dan normaal. Op 
school, in de kerk, bij de krant, in de politi ek 
en het verenigingsleven: overal werd het 
overlijdensbericht ervaren als een schok. 
Meester Roosjen dood! Het was nauwelijks te 
bevatt en. 

Die woensdag volgend op het weekend waarin 
hij overleed, staarde Folkert Roosjen de lezers 
van De Nieuwe Meerbode aan vanaf een 
groot portret op de voorpagina van de krant. 
Een stati ge heer met witgrijze haren en een 
borstelige snor. De ogen nog vol levenslust 
en mildheid, een éminence grise in zijn beste 
pak. Treff end was de reacti e van concurrent De 
Meerbode, het blad waarmee Roosjen zo vaak 
strijd voerde. Ook hun “in memoriam”, omlijnd 
met een dikke zwarte rand, besloeg het grootste 
deel van de voorpagina.

‘O, zoo kort geleden nog - was het niet 
Donderdag - was hij door velen nog gezien, 
opgewekt, met zijn veerkrachti gen tred, 
schoon niet zonder teekenen van den in 
aantocht zijnden ouderdom. Hoevelen zou 
hij dien dag nog zijn jovialen groet gebracht 
hebben? Want of men naast of verre van 
hem stond, hoe hoog de scheidsmuren van 
politi ek en godsdienst ook mochten zijn, in 
den burgerlijken omgang als die hoogere 
geestelijke dingen niet aan de orde zijn, die 
dingen, die zoo kunnen samenbinden, maar 
die ook zoo kunnen scheiden, dan was hij 
den jovialen man, ingeburgerd Aalsmeerder, 
die voor ieder een vriendelijken groet, een 
welwillend woord had.’

Het graf van meester Roosjen op het 
Boomkwekerskerkhof aan de Stommeerweg.

Het gezin Roosjen, v.l.n.r.: Folkert, Johannes, Nicolaas, Sierd, Wiebe, Hijlko, Anton, Tjeerd, Keimpe, 
Simon, dochter Hillegonda en vader en moeder Roosjen.

DROEVE PLECHTIGHEID

Woensdag 6 februari 1924 voltrok de 
begrafenis van meester Roosjen zich onder 
een overweldigende belangstelling. Niet 
alleen uit het dorp maar uit het hele land 
kwamen vrienden, collega’s, oud-leerlingen 
en notabelen om de hoofdonderwijzer en 
krantenuitgever de laatste eer te bewijzen. 
‘Voor deze droeve plechti gheid openbaarde 
zich een belangstelling, als hier nog nimmer 
te voren is aanschouwd’, schreef De Nieuwe 
Meerbode. Vanuit de onderwijzerswoning 
in de Schoolstraat werd de eikenhouten kist 
met het lichaam van de overledene op een 
lijkkoets gehesen. ‘Uit het publiek sloten zich 
vele honderden achter den stoet aan, die den 
ontslapen “Meester” mee naar de laatste 
rustplaats wenschten te brengen. Ook langs 
den weg, dien de stoet volgde (Schoolstraat, 
Dorpsstraat, Zijdstraat, Stati onsweg) zag het 
zwart van menschen, en werd door zeer velen 
eerbiedig het hoofd ontbloot.’

Aangekomen op het Boomkwekerskerkhof 
droegen personeelsleden van De Nieuwe 
Meerbode en leden van de anti revoluti onaire 
kiesvereniging de kist naar het graf. Kinderen 
van de christelijke school zongen een lied. 
Daarna was dominee Jan Wieten de eerste 
die sprak: ‘De arbeid door hem verricht in den 
dienst des Heeren, in Gods koninkrijk, zal niet 
vergeten worden. (...) Trouwe vriend en broeder 
Roosjen, die het aangedurft  hebt voor Gods eer 
te staan, rust zacht in vrede.’

De Nieuwe Meerbode is een begrip in Aalsmeer. Elke 

week staat de krant boordevol lokaal nieuws, van de 

plaatselijke politi ek tot berichten over het rijke Aalsmeerse 

verenigingsleven. Wat tegenwoordig nog maar weinig mensen 

weten, is dat het weekblad ooit begon als politi ek orgaan. In 

de eerste zeventi g jaar van bestaan, was de krant niets minder 

dan een anti revoluti onair bolwerk dat in de wijde omgeving 

werd verspreid en gelezen. 

Bij het 125-jarig bestaan van De Nieuwe Meerbode is de 

geschiedenis van de oudste nog bestaande Aalsmeerse 

krant in kaart gebracht. Het is een verhaal over idealen en 

confrontati es, over het hoofd boven water houden onder 

moeilijke omstandigheden en over roemruchte medewerkers 

als meester Folkert Roosjen, A.B. Roosjen, Chris van den 

Heuvel, Karel Wesselius en Jan Goulooze. En natuurlijk is het 

ook een verhaal over Aalsmeer, het dorp waar De Nieuwe 

Meerbode al 125 jaar onlosmakelijk mee verbonden is.

In dit boek leest u de bijzondere geschiedenis van een 

Aalsmeerse krant. Mede door de vele illustrati es is het een 

naslagwerk dat niet mag ontbreken in de boekenkast van de 

lokale (kranten)lezer.
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VAN POLITIEK ORGAAN 
TOT VRIEND AAN HUIS

Constanti jn Hoff scholteConstanti jn Hoff scholte

1888

Een uitgebreide versie van deze tekst 
en meer verhalen over en beelden 
uit de geschiedenis van de Nieuwe 
Meerbode staan in het jubileumboek 
‘Van politi ek orgaan tot vriend aan 
huis’. Het boek van auteur Constanti jn 
Hoff scholte is voor €20,- te koop bij 
Boekhuis Aalsmeer, Zijdstraat 12.

De Zijdweg (later Zijdstraat) omstreeks 1900. In het tweede pand aan de rechterkant bevond zich de 
drukkerij van De Nieuwe Meerbode van 1897 tot 1912. Ter oriëntati e: later kwam op deze plek de 
fi etsenzaak van Daan Spreij.
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Bridgeclub Strijd 
en Vriendschap

Aalsmeer - Uitslagen bridgeclub 
Strijd en Vriendschap, speelavond 
op woensdag 19 november. 
Lijn A: 
1 Jan Doeve en Rietje vd Zwaard 62,8
2 Bep Heijtel en Anita Martens 62,2
3 M Joore en Herma Raggers 60,12
4 Jan en Krijnie Joore 54,76
5 Jan en Til Eveleens 52,38
5 A v Buyten - T Neij - Biesheuvel 52,38
  
Lijn B: 
1 Jan en Mien Korenwinder 65,97
2 Coby Blom en Piet van Hoek 57,64
3 Hans en Lia Vreeswijk 53,47
4 Martha en Theo Teunen 52,08
5 Trudy Stokkel en Elly Zandvliet 51,74
6 Wil Biesheuvel en Oege d Jong 51,04
  
Lijn C: 
1 Agnes en Gerard de Kuijer 66,67
2 Nelly Mul en Annie Visser 57,08
3 Jan Oor en Gerard Pouw 55,83
4 G v Leeuwen en J v Zwieten 53,75
5 H vd Laarse en Els Vermeer 51,25

Sjoelcompetitie 
in Middelpunt

Aalsmeer - De volgende sjoelavond 
van buurtvereniging Oostend is op 
donderdag 4 december vanaf 20.00 
uur in het Middelpunt in de Wilhel-
minastraat. De avond zal in het teken 
van Sinterklaas staan. De deur is open 
vanaf 19.30 uur voor koffie, thee en in-
schrijving. Iedere sjoelliefhebber is van 
harte welkom. De sjoelavond van 20 
november is gewonnen Jopie de Vries 
met 118,3 punten per bak. Ook zijn 
prijzen uitgereikt aan Wim v/d Merbel 
met 115,5, Rita van Zelderen met 108,9 
en Yvonne Tulp met 94,3 punten.

Daan wint bij 
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Op don-
derdag 20 november is Daan San-
dee op de eerste plaats geëindigd 
met klaverjassen met 5504 punten, 
gevolgd door Henk van Wichen met 
5463 punten en Cobie Bouwmees-
ter met 5018 punten. Bij het joke-
ren is Gerard de Wit eerste gewor-
den met 154 punten en Gerrit van 
der Geest eindigde als tweede met 
174 punten. Heeft u ook belangstel-
ling voor deze gezellige middag? 
Voor inlichtingen: Mevrouw R. Pot-
huizen, tel. 0297-340776.

Sintkaarten bij 
Ons Genoegen

Aalsmeer - Kaartclub Ons Genoe-
gen nodigt iedereen weer uit voor 
een gezellige speelavond op dins-
dag 2 december in het gebouw van 
Ons Tweede Thuis in de Hortensi-
alaan. Aanvang is 19.30 uur, zaal 
open vanaf 19.00 uur. De koffie en 
thee staan klaar en zijn, net als de 
entree, gratis. Sinterklaas heeft la-
ten weten dat iedereen met een 
prijsje naar huis gaat. De prijzen tij-
dens het klaverjassen op de afge-
lopen speelavond waren voor Ria 
van der Laan met 5634 punten, op 
twee Ferry Goede met 5537 punten 
en op drie is Alie de Vries geëindigd 
met 5260 punten. Het rummicuppen 
is gewonnen door Janny Flameling 
met 49 punten. Iedereen is van har-
te welkom. Hoe meer mensen hoe 
meer speelvreugde! 

Programma 
basketbal

Zondag 30 november:
13.00 BVA Heren 1 - 
 BC Apollo Amsterdam Heren 4
13.00 BVA Jongens U14 1-
 KTC Overveen Jongens U14 2
13.00 BVA Jongens U12 1 -
 Flashing Heiloo Jongens U12 1
14.30 BVA Dames 1 -
 BC Apollo Amsterdam Dames 4
14.30 BVA Jongens U18 1 -
 Landslake Lions Jongens U18 1
16.00 BVA Heren 2 -
 BC Apollo Amsterdam Heren 5
16.00 BVA Jongens U16 1-
 Onze Gezellen Haarlem 
 Jongens U 16 2
16.00 BVA Heren U22 -
 BV Hoofddorp Heren U22 2

De thuiswedstrijden van Basket-
bal Vereniging Aalsmeer wor-
den gespeeld in de Proosdijhal te 
Kudelstaart. Publiek is van harte 
welkom.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Danny wint in mooie finale
Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
was de vijfde speelavond van het sei-
zoen van de dartclub Poel’s Eye. Het 
was voor Marco Cornelisse zijn eer-
ste speelavond van het seizoen. Mar-
co is veelvuldig kampioen van de 
Poel’s Eye. Zo werd hij drie keer kam-
pioen van het seizoen en won ooit zo-
wel de Open als het Koppel Toernooi. 
Ook won hij door de jaren heen maar 
liefst 29 speelavonden, het meest van 
iedereen. Op de afgelopen speel-
avond maakte hij zijn reputatie waar. 
Na zes overwinningen op rij stond hij 
in de halve finale tegenover William 
Hunitetu. William won vorig seizoen 
meer speelavonden dan Marco (vier 
om drie) en won dit seizoen de eer-

ste speelavond. Toch ging de overwin-
ning naar ‘good old’ Marco Cornelis-
se. Zijn tegenstander in de finale was 
ook al een Poel’s Eye fenomeen. Dan-
ny Zorn werd namelijk ook drie keer 
kampioen van het seizoen. Het Koppel 
Toernooi won Danny weliswaar (nog) 
niet (wel werd hij twee keer twee-
de en twee keer derde), daarentegen 
won hij de Open tweemaal. Marco en 
Danny stonden vier keer eerder tegen-
over elkaar in de finale op het hoog-
ste niveau, alle keren won Marco. Na 
een prachtige finale, wist Danny dan 
eindelijk het tij te keren, met zijn 17de 
speelavond overwinning ooit. Als klap 
op de vuurpijl nam Danny de koppo-
sitie van William over. Op het tweede 

Danny Zorg wint in mooie finale van Marco Cornelisse.

niveau timmerde de ‘Timmen’ aan de 
weg. Tim Maas won aan de boven-
kant van het speelschema, Tim van 
de Poel nam de onderkant onder han-
den. Zodoende stonden de Timmen 
voor de tweede keer ooit tegenover el-
kaar in een finale. De vorige keer was 
vijf jaar geleden op het hoogste ni-
veau. Toen won Tim Maas, nu won Tim 
van de Poel. Op het derde niveau trof-
fen Ronald Baars en Rick Fransen el-
kaar voor de tweede keer op de avond. 
In de poule stonden zij ook al tegen-
over elkaar, toen won Ronald. Omdat 
het een sterke poule was, met Erik Jan 
Geelkerken en Jeroen van den Helder 
(de eerste clubkampioen ooit), belan-
den zij beiden alsnog in de B ronde. 
Hier wonnen Ronald en Rick echter al 
hun wedstrijden, zodat het in de fina-
le een weerzien werd. Zoals zo vaak 
won de eerdere verliezer nu wel, zo-
dat Rick Fransen met de chocolaatjes 
huiswaarts ging. Op het vierde niveau 
haalde Lenny Vork wéér de finale. Zij 
was deze avond voor de derde keer 
dit seizoen aanwezig en alle keren 
bereikte zij de finale. De vorige finale 
won Lenny nog, maar nu moest zij de 
eer aan Albert Geleijn laten. Zodoen-
de won Albert voor de zesde keer ooit 
een finale bij de Poel’s Eye. Als laat-
ste wapenfeit moet worden vermeld 
dat Ilona van Emden met een mooie 
finish van 120 de hoogste uitgooi van 
de avond had. 
Overige informatie, zoals de gehele, 
spannende finale van het hoogste ni-
veau en het filmpje van de Triple Pot, 
is te vinden op de website www.poel-
seye.nl. De volgende speelavond is 
pas over drie weken op vrijdag 19 de-
cember. 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, lid-
maatschap of van te voren opgeven is 
niet nodig, iedere dartliefhebber is van 
harte welkom.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis 

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 3 
december vanaf 14.00 uur in het Pa-
rochiehuis aan de Gerberastraat. Het 
klaverjassen op 19 november is ge-
wonnen door Wim Reuling met 5758 
punten, op twee Piet Straathof met 
5274 punten en op drie en vier zijn 
Jan van der Drift met 5217 en Dirk 
Tromp met 5155 punten geëindigd.

Dirkjan wint 
sjoelcompetitie

Rijsenhout - De competitieavond 
van sjoelclub Rijsenhout op donder-
dag 20 november is in de hoofdklas-
se gewonnen door Dirkjan Baardse 
met 2079 punten, op twee Thomas 
van Brakel met 1801 punten en op 
drie is Jan Willem Vermeer geëindigd 
met1757 punten. Klasse A: 1. Elly 
Lanser met 1675 punten, 2. Rien Ra-
vensbergen met 1672 punten, 3. Eli-
sa Arendse met 1651 punten. Klas-
se B: 1. Bertus Baas met 1700 pun-
ten, 2. Alie van Tol met 1691 punten, 
3. Astrid Overbeek met 1657 punten. 
Klasse C: 1. Ans Borawitz met 1504 
punten, 2. Annie van ‘t Zelfde met 
1499 punten en op drie Willem Ro-
mijn meet 1482 punten. De volgen-
de sjoelavond is op donderdag 4 de-
cember in dorpshuis de Reede aan 
de Schouwstraat en begint om 20.00 
uur. Sjoelliefhebbers zijn welkom. 

Zaalvoetbalronde 6
Topwedstrijden bij ZABO 
Aalsmeer - De zesde speelronde van 
de ZABO zaalvoetbalcompetitie vindt 
plaats in sporthal de Bloemhof aan 
de Hornweg op zaterdag 29 novem-
ber. Om 18.35 uur speelt Piller Sport 
tegen Amsec Beveiliging. Om 19.20 
uur neemt Holex het op tegen EZ Flo-
wer. Om 20.05 uur is het veld voor Ca-
fé Sportzicht en Polonia Aalsmeer. 
Om 20.50 uur gaan La Furia Roja en 
Heemhorst Watersport de strijd aan 
en om 21.35 uur de topper van de 
avond: Sportcafé de Midi’s tegen LE-
MO, oftewel de koploper tegen de 
nummer 3 van de ranglijst. De vijfde 
ronde van de ZABO competitie vond 
plaats in de Proosdijhal. Bij de ope-
ningswedstrijd zag het publiek veel 
doelpunten. La Furia Roja versloeg 
Café Sportzicht met 10-1. Vervolgens 

trad Heemhorst aan tegen Holex. De-
ze wedstrijd eindigde met de cijfers 
van 6-3 voor Heemhorst. De derde 
zaalvoetbalpartij ging tussen LEMO 
en Polonia. Einduitslag: 5-3 voor LE-
MO. Sportcafé de Midi’s had geen 
grote moeite met Amsec. De lijstaan-
voerder liep in de tweede helft uit naar 
een riante 9-2 overwinning. Ook in de 
slotwedstrijd vielen er prachtige goals 
te bewonderen. Piller Sport stond bij 
de rust met 5-0 voor in het duel met 
EZ Flower. Bij de stand van 11-0 red-
de EZ Flower de bekende eer en Piller 
Sport sloot het duel tenslotte af met 
een ruime 12-1 zege. Stand na ron-
de 5: De Midi’s 5-15, Piller 5-13, LE-
MO 5-12, La Furia 5-10, Polonia 5-9, 
Heemhorst 5-6, Sportzicht 5-3, Amsec 
5-3, EZ Flower 5-3, Holex 5-0.

Zaalkorfbalcompetitie
VZOD wint glansrijk met 12-20
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
koersten de Kudelstaartse korfbal-
lers naar Nieuw Vennep voor een op 
voorhand aantrekkelijke streekder-
by tegen KIOS. Ook de grote trouwe 
supportersschare reisde mee, zo-
dat op de tribune de slag alvast ge-
wonnen was. De selectie van VZOD 
had recent een wedstrijd van KI-
OS bezocht, dus dit team had voor 
trainer/coach Frits Visser nauwe-
lijks geheimen meer. De koppels 
waren al gemaakt, de favoriete be-
wegingen van elke speler/speel-
ster van KIOS nader bekeken, kort-
om de tegenstander was uitvoe-
rig geanalyseerd en daarop was de 
tactiek afgestemd. En dit was van-
af de eerste minuut te merken. Jo-
sine Verburg beet de spits af voor 
een heerlijke korfbalavond, gevolgd 
door treffers van Bart Verheul en 
Donja Passies: 0-3. KIOS wist zich 
geen raad met het sterke, gedisci-
plineerde VZOD, maar scoorde des-
ondanks toch tweemaal. Routinier 
Martijn Vervark knalde toen twee-
maal in één minuut van exact de-
zelfde plek raak en bracht de marge 
op vier: 2-6. Deze marge bleef ge-
handhaafd tot de 18e minuut. Toen 
gaf het met veel vertrouwen spe-
lende VZOD nog wat meer gas en 
veranderde bijna elk schot in goud. 
Van afstand werd KIOS eraf ge-
schoten door een stoïcijns spelend 
VZOD. Achtereenvolgens Verheul, 
Passies, Vervark en Verburg trof-
fen gedecideerd doel: 5-12. Door-
loopballen werden na mooi samen-
spel door de wegtrekkende speler 
afgemaakt. De doelpuntenmachi-
ne bleef onafgebroken met dodelij-
ke precisie schoten afvuren en vlak 

voor rust prikten Verheul en Passies 
er nog één bij: 5-14. Een comforta-
bele ruststand, tot stand gekomen 
door een geconcentreerd VZOD die 
punt voor punt speelde. KIOS zou 
na rust toch wel iets meer zijn tan-
den moeten laten zien om de span-
ning terug te brengen in de wed-
strijd. Dit gebeurde niet echt, want 
VZOD bleef zijn zaakjes zowel ver-
dedigend als aanvallend goed voor 
elkaar hebben. Alhoewel de glans 
van vóór de rust er wel af enigs-
zins af was. VZOD werd wat slordi-
ger en dat gaf KIOS de gelegenheid 
om ook te laten zien dat ze wel de-
gelijk goed kunnen korfballen. De 
teams scoorden in de tweede helft 
om en om en zo stond er tien minu-
ten vóór tijd een 10-18 tussenstand 
op het bord. Dichterbij liet het team 
van trainer/coach Frits Visser hen 
niet komen want nadat beide teams 
elk nog tweemaal hadden gescoord, 
floot de goed leidende scheidsrech-
ter af op een eindstand van 12-20. 
Een prachtige overwinning voor het 
team van trainer/coach Frits Vis-
ser: “Een heel geconcentreerde eer-
ste helft, waardoor de tweede helft 
wat makkelijker werd om te spe-
len.” VZOD is hiermee de ongesla-
gen koploper in de zaal met op af-
stand het beste doelsaldo. De Ku-
delstaarters scoren al vanaf het bui-
tenseizoen over veel schijven mak-
kelijk en heeft deze prima lijn in de 
zaal doorgetrokken. Ook aanstaan-
de zaterdag weer een streekderby 
voor de VZOD-ers, tegen de num-
mer twee Atlantis om 16.45 uur in de 
Proosdijhal. Uiteraard zijn alle sup-
porters en andere belangstellenden 
weer van harte welkom.

Guido wint 
dartcompetitie

Aalsmeer - De dartavond was weer 
als van ouds, en er werd met hoge 
punten uitgegooid. Zo raakte Gui-
do Scholte z’n dubbels goed en werd 
eerste. Sebastiaan Dolk is tweede 
geworden en Kees de Lange derde. 
Bij de verliezers ronde is Sander ter 
Schure 1e geworden, gevolgd door 
Ted van Galen op twee en Hans Dolk 
op drie. Iedere dinsdagavond start 
om 20.00 uur de dartcompetitie in het 
Middelpunt in de Wilhelminastraat 
55. De deuren gaan open vanaf 19.30 
uur. Nieuwe spelers zijn welkom.

Basketbal competitie
BVA Heren 1 verslaat 
koploper Harlem Lakers 
Aalsmeer - Na een tweetal wed-
strijdloze weekenden trad BVA H1 
dit weekend in veranderde samen-
stelling en met nieuwe coach aan 
tegen de koploper Harlem Lakers 
in Amsterdam. BVA begon de wed-
strijd uiterst beheerst en geconcen-
treerd en overdonderde daarmee 
de tegenstander, resulterend in een 
stand van 11-23 na het eerste kwart. 
Vervolgens bleef BVA sterk aanval-
len met vooral veel scores onder het 
bord, waarna BVA comfortabel met 
10 punten voorsprong de rust in kon 
gaan. De rust duurde echter iets te 
kort voor BVA wat slapend de twee-
de helft begon en Harlem Lakers op 
gelijke hoogte en zelf eventjes voorbij 
liet komen, waarna het halverwege 
het derde kwart zomaar 50-50 stond. 
Na te zijn wakkergeschud door ver-
se coach Kees Buskermolen in een 
time-out kon het derde kwart met 52-
56 worden afgesloten met een zeld-
zame driepunter van Tijs Buskermo-
len. Het vierde kwart was BVA wel 
wakker en begon dan ook met 12-
0 reeks door driepunters van Jeroen 
Vendrik en Ershad Yousofzai. . Deze 
voorsprong heeft BVA niet meer weg-
gegeven en de wedstrijd volwassen 
uitgespeeld tot een stand van 64-77. 
Verdedigend was BVA deze wedstrijd 
zeer sterk met veel onderscheppin-
gen leidend tot scores aan de ande-
re kant van het veld, met als mooiste 
voorbeeld een onderschepping van 
Dennis Zijlstra gevold door een spet-
terende dunk. Topscorers in dit duel 
waren Jeroen Vendrik (23 pt), Dennis 
Zijlstra (17 pt) en Joris van Leeuwen 
(16 pt). Kortom, een goede teampres-
tatie van BVA door te winnen van de 
koploper en daarmee de kansen op 
het kampioenschap volledig open 
te laten. Volgende week zondag 30 
november speelt BVA Heren 1 een 
thuiswedstrijd tegen BV Apollo HS4 
om 13.00 uur in de Proosdijhal. 

Dames 1 in Castricum 
De dames van BV Aaksneer hadden 

deze keer een volle tribune, omdat 
ook de heren 2 van BVA in Castricum 
moest spelen. Zelfs de nog steeds 
geblesseerde Rosan was meege-
reisd om de dames aan te moedi-
gen en hopelijk kan zij zelf snel ook 
weer meedoen. Een goed begin van 
de wedstrijd, na de door Patty ge-
wonnen sprongbal scoorde Wendy 
op assist van Shanice. Het was echter 
al snel duidelijk dat de tegenpartij in-
side sterk en snel op de breaks was. 
Schoten van Rianne en Iris waren he-
laas net niet nauwkeurig genoeg. Ro-
sanne scoorde nog wel inside door 
haar verdediger handig opzij te zet-
ten. Het begin van het 2e kwart was 
wederom sterk, 2 snelle scores van 
Anniko en Patty zorgde voor een klei-
nere achterstand. Door sterk spelen 
van The Sea Devils kon er pas weer 
aan het einde van het 2e kwart door 
Aalsmeer worden gescoord, een lay-
up van Shanice en afstandsschot van 
Patty. Patty trok in het 3e kwart de-
ze lijn rustig door en scoorde 9 pun-
ten op rij voor Aalsmeer. In het 3e 
kwart wilde de bal niet bij de anderen 
door de ring. Rosanne’s driepunter 
draaide alleen maar rond op de ring 
en onder de basket pakte Iris menig 
aanvalsrebound, maar de bal wilde er 
niet in. Het lukte, op assist van Rian-
ne, Denise wel het netje te vinden. 
De laatste minuten van de wedstrijd 
maakten The Sea Devils, ondanks 
de ruime voorsprong, onnodige fou-
ten waardoor Aalsmeer veelvuldig op 
de vrije worp lijn te vinden was. Daar-
vandaan scoorde Anniko en Rosan-
ne de laatste punten van de wed-
strijd. De volgende wedstrijd van Da-
mes 1 van BVA is as zondag 30 no-
vember thuis in de Proosdijhal om 
14.30 uur tegen de dames van Apol-
lo. Ben jij of ken jij een meisje/dame 
die er van houdt in een team te spe-
len! Kom dan een keer meetrainen 
met de dames van BV Aalsmeer. Ie-
dere donderdag zijn zij van 19.30 tot 
20.45u te vinden in hal 2 van sporthal 
De Bloemhof.

Pepernotenduik Thamen
Aalsmeer - Ook dit jaar organiseer 
duikteam Thamen weer de Peperno-
tenduik. Deze is op zondag 30 no-
vember om 13.00 uur in het Haar-
lemmermeerse bos in Hoofddorp. Er 
zal een flink aantal ‘pepernoten’ in 
het water gegooid worden en de-
ze moeten door de duikers worden 
opgedoken. Het buddypaar dat de 
meeste ‘pepernoten’ weet op te dui-
ken wint een passende prijs. Na af-
loop is er chocomelk met ‘antivries’ 
en natuurlijk echte pepernoten. Ie-
dereen die het leuk vind om hier-

bij aanwezig te zijn is van harte uit-
nodigt om te komen kijken. Duik-
team Thamen is een actieve ver-
eniging die naast het wekelijks dui-
ken ook nog diverse andere activi-
teiten organiseert. Ook geeft Duik-
team Thamen opleidingen voor aan-
komend duikers. Vanaf 14 jaar mag 
je bij Thamen leren duiken. Iedere 
donderdagavond trainen deleden in 
zwembad de Waterlelie in Aalsmeer 
van 21.30 tot 22.30 uur. Kijk voor 
meer informatie of foto’s op www.
thamen-diving.nl.

Korfbalwedstrijd tegen/in Hilversum

Flinke winst voor VZOD2
Kudelstaart - Na vorige week net 
geen punten te hebben gepakt was 
het voor VZOD 2 van belang om dit 
speelweekend de draad weer op te 
pakken. De uitwedstrijd tegen het Hil-
versumse De Corvers 3 leek, gezien de 
statistieken, de uitgelezen kans. Toch 
moesten de Kudelstaarters wel wat 
obstakels overwinnen, niet alleen tij-
dens de wedstrijd. De eerste hinder-
nis onthulde zich gedurende de afge-
lopen week, in de vorm van blessures. 
Het tweede team kon met slechts ze-
ven van de twaalf spelers starten. De 
wedstrijd werd dppr beiden teams op-
vallend sterk gestart. De Kudelstaar-
ters scoorden het eerste doelpunt 
meteen in de eerste aanval. Niet veel 
later kon ervan functie gewisseld wor-
den bij een 1-1 stand. Net zoals vori-
ge week wist VZOD 2 weer niet mak-
kelijk los te komen van de tegenstan-
der. Na 25 minuten gespeeld te heb-
ben stond er slechts een score van 
4-4 op het bord. Uiteindelijk eindigde 
de eerste helft met een kleine voor-
sprong voor VZOD, 6-7. De doelpun-

ten van de thuisploeg waren in de eer-
ste helft met name van verre afstand 
gemaakt terwijl VZOD veel dichter op 
de korf speelde en ook kleine kansen 
wist te benutten. Nog voordat came-
raman en commentator Frank te Rie-
le en co-commentator Renko Passies 
plaats konden nemen op de overvol-
le tribune voor de tweede helft, lag de 
bal al in het mandje. Maar liefst 15 mi-
nuten wist VZOD een tegen doelpunt 
te voorkomen, die zevende goal voor 
de Corvers zou ook hun laatste wor-
den. De blauw-zwarten gooiden er 
uiteindelijk nog zeven door het mand-
je. Met een eindscore van 7-13 zeker 
geen teleurstellend resultaat voor de 
Kudelstaarters, ondanks een moeiza-
me eerste helft. Zaterdag 29 novem-
ber speelt het tweede team een thuis-
wedstrijd tegen de Vinken en de week 
daarop tegen Velocitas. Zaterdag 
vangt de wedstrijd om 15.30 uur aan 
in de Proosdijhal. Het tweede hoopt 
dan net zo een spektakel te maken als 
het Kudelstaartse vlaggenschip afge-
lopen weekend deed tegen KIOS.

Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Vrijdag 28 november is er 
weer gewoon kaarten bij buurtvereni-
ging Hornmeer in het buurthuis aan 
de Roerdomplaan 3. Aanvang is 20.00 
uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur 
voor koffie, thee en inschrijving. Ieder-
een is van harte welkom. Het koppel-
kaarten op 21 november is gewon-
nen door Peter en Riet Smeenk met 
5771 punten, op twee Plony de Lan-
gen en Martha Zeldenthuis met 5341 
punten en op drie zijn Paul Schouten 
en Wim Springintveld geëindigd met 
5241 punten. De poedelprijs was voor 
het koppel Bep van Netten en Lenie 
van de Meer met 3554 punten.
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