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Samen optrekken, hét geheim van
Winterfair 60 jaar getrouwd echtpaar Klijmij

Vergeet niet de
op 27, 28 en 29 november
Legmeerdijk 274, 1187 NL Amstelveen
T 020 – 6455232 | F 020 – 6450926
E duoplant@duoplant.nl
www.duoplant.nl

Deukje?
Welk deukje?
Denk niet langer aan schade dan nodig is

Vertrouwd, vakkundig en snel

Pijnaker Aalsmeer

Kudelstaart - Zestig jaar getrouwd
maar liefst zijn de heer en mevrouw
Klijmij-van den Beukel. Tegenwoordig een hele prestatie en ook nog
in redelijk goede gezondheid. Wat
is het geheim? Het echtpaar moet
het antwoord schuldig blijven maar
een schoonzoon valt hen bij: “Samen optrekken. En ik vind dat mijn
schoonouders altijd zoveel rekening houden met elkaar”, dat is misschien wel hun geheim.
De 60 jaar gehuwden trokken letterlijk op met elkaar gedurende
hun leven, want er werd vaak verhuisd. Zo woonden zij in Hedel (Brabant), maar ook in Almere en een
tijd in Aalsmeer. Momenteel woont
het echtpaar in de 2 jaar oude flat

Boerhaavehof in Kudelstaart. “Erg
naar ons zin”, vertelt de heer Klijmij (83). “We zitten aan de zonkant
en als echte zonaanbidders vinden
we dat heerlijk.” Voor de zon gingen
de jubilarissen vroeger al naar het
Gardameer in Italië. Mevrouw Klijmij (82) trok al vroeg naar het buitenland, noodgedwongen weliswaar. “Ik moest na de oorlog aansterken en woonde drie maanden
in Denemarken.” Een hele reis voor
een 13-jarige. Ze knapte inderdaad
op bij het pleeggezin en heeft altijd contacten onderhouden en ging
ook met haar man naar Denemarken op vakantie later. Ze spreekt
zelfs de taal.
Zestig jaar geleden begon het voor

het paar, in Aalsmeer welteverstaan, waar mevrouw Van den Beukel woonde. Haar bruidegom in spé
kwam vaak uit Zaltbommel gezellig
buurten in de Hadleystraat, waar hij
mensen kende. Daar kwam hij zijn
latere vrouw tegen. Na hun trouwen
werkte de heer Klijmij in het schildersvak (firma Klijmij) tot hij 58 jaar
was en dit vak niet meer mocht uitoefenen om gezondheidsredenen.
Gelukkig kunnen de twee tot op
vandaag goed omgaan met de situatie dat zij altijd bij elkaar zijn. Met
recht mag dit huwelijk met gelukwensen bezegeld worden; zijn ontvingen een gelukwens van de Koning en bloemen van burgemeester
Jeroen Nobel.

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

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

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer
Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem
Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

Proef!

de smaak van wijn
Kom op dinsdag
1 december vanaf
20.01 uur naar
onze wijnproeverij.
De toegang
is gratis.
Aalsmeerderweg 207
Aalsmeer

Profiteer
deze avond van
extra korting:
6 halen =
4 betalen*

* Geldig op de gepresenteerde wijnselectie. Alle combinaties mogelijk.
Toegang vanaf 18 jaar, neem een geldig legitimatiebewijs mee.

Winkelcentrum Amstelplein
0297-567001

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:
www.pietdupau.nl

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6

Hoeksteen, Wegwijzer en Solidoe

‘Triade’ nieuwe naam van
brede school Hornmeer
Aalsmeer - Het was gelukkig even
droog woensdagmorgen 25 november. Een bijzonder moment vond om
negen uur plaats op het voormalige
voetbalterrein van VVA aan de Dreef.
Op deze plaats gaat de nieuwe brede school verrijzen voor de basisscholen De Hoeksteen en De Wegwijzer en kinderopvang Solidoe gaat
zich in het ‘kindcentrum’ vestigen.
Al ruim een jaar wordt hard gewerkt
aan de samenwerking en natuurlijk
hoort het zoeken naar een naam hier
ook bij. De drie gaan samen en laten hun vertrouwde naam vallen. Alle leerlingen van beide basisscholen en kindjes van Solidoe hadden
plaats genomen op de tribune in afwachting van de onthulling van de
naam. Spreekstalmeester was Hergo
en deze taak was hem op het lijf geschreven.

Hij maakte grapjes, vertelde informatief over de samenwerking en
stelde natuurlijk alle gasten voor. De
juffen Jacqueline, Wilma en Nicole
hadden zich prachtig uitgedost en
mochten bij het onthullingsbord op
het veld plaatsnemen als vertegenwoordigers van De Hoeksteen, De
Wegwijzer en Solidoe. Het was echter niet aan hen om de nieuwe naam
te tonen. Het doek mocht opgehaald
worden door Alex, de oudste leerling
van De Hoeksteen, Marak, de jongste leerling van De Wegwijzer, Renzo, zoon van de bedenkster van de
naam, en Pim van Solidoe, die daar
overigens helemaal geen zin in had.
En de nieuwe naam is: Triade, nieuw
licht op onderwijs en opvang. Triade
staat onder andere voor de drie samenwerkende partijen. Bedenkster
Manuela werd na de bekendmaking

bedankt met een mooi boeket bloemen. Wethouder Gertjan van der
Hoeven van onderwijs was ook bij
de onthulling. Hij sprak de jongens
en meisjes na het officiële gedeelte
toe. Hij hield het kort, zo liet hij weten, hij had het koud en de stil zittende jongens en meiden vast ook.
De naam ‘Triade’ noemde hij bijzonder en mooi. De tijd dat de drie
scholen ook daadwerkelijk in één
gebouw aan de Dreef in de Hornmeer zitten, duurt nog even. Volgens
Hergo hebben de huidige groepen 7
en 8 pech! Dus zeker nog twee jaar.
Het feestje werd opgeluisterd door
onder andere een steltloper, die
ook nog eens kon jongleren. En er
was onverwachts bezoek. Een dame
en een heer in sportkleding kwamen vertellen dat alle kinderen, juffen, meesters en ouders op het verkeerde veld stonden. “Hier komt een
sporthal.”
Gelukkig kon deze verwarring snel
uit de wereld geholpen worden. Er
gaat inderdaad ook een sporthal gebouwd worden. Deze wordt gerealiseerd naast ‘buurman’ het zwembad.

Inloopavond medewerkers
Hulp bIj Het HuIsHouden
Werkt u in Aalsmeer of Kudelstaart als hulp bij het huishouden? En heeft
u vragen over de aanbesteding die de gemeente onlangs voor dit terrein
in de markt heeft gezet? Bent u benieuwd naar de eisen die de gemeente
stelt aan de aanbieders van hulp bij het huishouden? Of hoe het verder
gaat nu uw huidige werkgever buiten de aanbesteding lijkt te vallen?
Medewerkers van de gemeente zijn graag bereid uw vragen te
beantwoorden. U bent van harte welkom in de raadszaal van het
gemeentehuis van Aalsmeer (Raadhuisplein 1) op dinsdag 1 december.
U kunt binnenlopen tussen 17.00 en 19.00 uur.

Sportkleding uit
auto gestolen
Aalsmeer - Op maandag 23 november is tussen half vier en kwart
over vier in de middag ingebroken

in een in de Marktstraat geparkeerde auto. Van de zwarte Mercedes
met Duits kenteken is aan de rechterachterzijde een raam ingeslagen.
Uit de wagen zijn een rugtas met
sportkleding, een identiteitskaart,
sleutels en schoolboeken van de
zoon van de gedupeerde gestolen.
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INFORMATIEF
Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
ApotHeek
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. 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. 09000101. www.slachtofferhulp.nl
klAcHten
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

KERKDIENSTEN
Zondag 29
november
Aalsmeerse Cama Gemeente
- Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Zondag dienst om 10u. met ds.
Jan Martijn Abrahamse.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag dienst om 10u. Spreker:
Dylan de Bruijn. Babyoppas en
kinderwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan.
Zondag diensten om 10u. en
16.30u. met ds. W.J. Plantinga.
Oppasdienst kinderen 0-3 jaar
en zondagsschool voor jeugd
basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55.
Zondag 10u. dienst met ds. Liesbet Geijlvoet. Collecte: St. Mission House. 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 mevr. B.
Bootsma-Gerritsen, Den Haag.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst. Organist: H. van Noord.
- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag om 10u. dienst
met ds. W. de Graaf uit Geldermalsen. Organist: M. Noordam.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. Samenkomst met
dovenvertolking en vertaling in

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel.
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoornaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172507400. 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. 0203453429, www.olga-amstelland.nl
HulpDienst
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur
elke werkdag van 8.30-9.30
u, en op afspraak, tel. 326670.
Ouderenadviseur spreekuur di., do.,
vr. 10.00-11.00 u., tel. 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
VerloskunDiGen
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
AlArMnuMMer 112
www.112.nl

Engels. Spreker: Martijn Piet. Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
diensten om 10u. met ds. J Markus uit Hellouwen 16.30u. met
ds. K.D. Huizinga uit Hoorn.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag 17u. in Kloosterhof eucharistieviering. Zondag 9.30u.
in Karmelkerk eucharistieviering
met Samuel of Henry m.m.v. klein
koor. Om 14u. Poolse dienst met
Krzysztof.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Zondag 16u. dienst met pastor
Jacob Spaans. Organist: Mattijs
Ploeger uit Egmon.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. dienst met ds. C.
van Dorp.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met ds. J.
van Dalen.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 9.30u. eucharistieviering
m.m.v. dames- en herenkoor.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt Seringenhorst in de
Parklaan 27. Op dinsdag 8 december met Hoite Slagter: De Filippenzenbrief.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond in gebouw
Heliomare,
Zwarteweg
98.
Maandag 30 november om 20u.
met evang. Anthon v/d Laak.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.

Winterconcert nonnen voor
klooster Stommeerweg
Aalsmeer - Vrijdag 4 december
zullen de nonnen van het klooster
aan de Stommeerweg een buiten
concert geven. De nonnen hebben
begin december bezoek van een
aantal zusters uit het moederklooster in Italië en dit bezoek wordt afgesloten met een winterconcert op
de parkeerplaats voor het klooster.
Samen met vrienden van het klooster zullen zij diverse religieuze, niet

religieuze en kerstliederen ten gehore brengen. Het concert begint
om 19.30 uur en duurt ongeveer anderhalf à twee uur. De entree is vrij,
een eigen bijdrage worden op prijs
gesteld. “Iedereen is van harte welkom! Wij nonnen hopen veel inwoners te mogen begroeten, hen te
verrassen en een mooie avond met
allen te beleven”, aldus Madre Diletta en de zusters.

Collecte Leger des Heils

Gezellige middag met bezoek
Sinterklaas bij de Zonnebloem
Aalsmeer - Vrijdag 20 november heeft de Zonnebloem Aalsmeer
weer een gezellige middag verzorgd
in het parochiehuis. Ruim 80 gasten
en 20 vrijwilligers hebben deelgenomen aan een leuke middag met
als thema ‘Kon ik maar een keertje
jou zijn’. Voor de pauze is er volop
gezongen en zijn er door de gasten
verhalen verteld over de verschillen tussen vroeger en nu en hoe
zij de tegenwoordige tijd beleven.
Hoe werd vroeger de was gedaan
en wat kun je doen met een ‘(E)i
pad’?. Na de pauze bracht Sinterklaas een bezoek, hij heeft de deel-

nemers en vrijwilligers ruim een half
uur vermaakt en verschillende mensen op het matje geroepen. Gelukkig was de Sint tevreden en hoefde
niemand mee naar Spanje, alhoewel
sommige gasten hier totaal geen
moeite mee zouden hebben gehad als dat wel zo zou zijn. Kortom
weer een hele leuke middag die mede mogelijk werd gemaakt door enkele sponsors. Meer weten over de
Zonnebloem, aanmelden als gast of
vrijwilliger, zowel jong als oud? Kijk
dan op de website van de Zonnebloem of neem contact op met Ceciel via 06-24271405.

Voor hulpverlening

Suna vier jaar in Aalsmeer
Aalsmeer - De Stichting urgente
noden Aalsmeer Kudelstaart (Suna)
is alweer vier jaar in de gemeente actief! Het doel van de Stichting
is om mensen te steunen die, ondanks de wettelijke regelingen, nergens een bijdrage kunnen ontvangen. De aanvraag kan uitsluitend
gedaan worden door een hulpverlener of hulpverlenende instantie, zoals de arts, maatschappelijk werk,
Vita of thuiszorg.
Deze hulpverleners kunnen de problemen bij Suna aangeven waarna de stichting overlegt of directe hulp noodzakelijk is. Met behulp
van een formulier wordt de aanvraag ingediend. Dit formulier is te
downloaden via www.urgentenodenaalsmeer.nl of telefonisch aan te
vragen via 06-11467835. In de aanvraag dient duidelijk te worden vermeld waarom hulp wordt verzocht.

Hierbij kan men denken aan het
voorkomen van huisuitzetting of het
afsluiten van gas en elektra, aanschaf van een andere koelkast of
wasmachine, extra kosten voor onderwijs, aankoop van kleding, etc.
Het werk van Suna wordt mogelijk gemaakt door bijdrage vanuit
de gemeente Aalsmeer. Ook kunnen landelijke fondsen, kerkgenootschappen of particulieren/bedrijven
Suna steunen door een bijdrage te
geven. Het banknummer van Suna
is NL51 RABO 0167 791192.
Bestuursleden gezocht
De stichting zou het zeer op prijs
stellen indien twee nieuwe leden
het bestuur zouden willen komen
versterken. Een penningmeester en
een algemeen bestuurslid worden
gezocht. Graag melden via de website of genoemd telefoonnummer.

Vrijdag themagroep 65+
over ‘Ons eigen ik’
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 20
november is de themagroep bij het
inloopcentrum van start gegaan.
Het ontmoetingscentrum heeft de
opdracht van de gemeente om zich
te ontfermen over de groep (kwetsbare) ouderen in de omgeving van
Aalsmeer. De gemeente heeft een
aantal doelgroepen genoemd waaronder (ex)-mantelzorgers. Voor deze groep en alle senioren die graag
bij elkaar komen gaat het inloopcentrum op vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur bijeenkomsten onder
de naam ‘Themagroep’ organiseren. Maar liefst 14 genodigden kwamen naar het inloopcentrum om de
wensen en mogelijkheden te bespreken om de groep vorm te geven. Heel duidelijk kwam naar voren
dat men niet zo zeer in het verleden wil praten, maar meer in de toekomst en in de mogelijkheden die

er nog liggen. Ook hoeft het thema
niet steeds over de eigen beleving
te gaan, maar kunnen thema’s ook
betrekking hebben op een boek of
een reis. Zo zal binnenkort het thema ‘Ons dorp‘ aan de orde komen
waarbij natuurlijk gebruikt gemaakt
gaat worden van beelden.
Het thema ‘Ons eigen ik‘ zal vrijdag
27 november op een luchtige manier besproken worden. 65 Plussers
kunnen vrijblijvend deelnemen als
verteller en luisteraar. Vanaf 14.00
uur zijn belangstellenden van harte
welkom voor een kop koffie en kunt
u eens aankijken of dit iets voor u
is. Het ontmoetingscentrum is onderdeel van zorgcentrum Aelsmeer
en te vinden in gebouw Irene aan
de Kanaalstraat 12. Mail voor informatienaar Ellen Millenaar via: emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl of
bel 06-22468574.

Kerkdiensten Oud
Katholieke kerk

OVAK soos in
Parochiehuis

Aalsmeer - Op zondag 29 november wordt weer een kerkdienst gehouden in de Oud Katholieke kerk
aan de Oosteinderweg 394. De
dienst wordt geleid door pastor Jacob Spaans en begint om 16.00 uur.
Achter het orgel neemt pastoor
Mattijs Ploeger uit Egmond plaats.
Belangstellenden zijn welkom. Na
afloop is er koffie en thee. De volgende speciale dienst is op donderdag 24 december. Deze kerstnachtdienst begint om 21.00 uur. Voor deze dienst is pastoor Spaans nog op
zoek naar koorzangers. Aanmelden
kan via jspaans@hetnet.nl of bel
0297-328333.

Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is woensdag 2 december vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het
klaverjassen op 18 november is gewonnen door Cobie Bruinsma met
5283 punten, gevolgd door Piet
Voorn met 5203, Addie Hofman met
5105 en Dirk Tromp met 4761 punten.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Oud papier
in Rijsenhout
Rijsenhout - Zaterdag 28 november
gaan de leden van Drumfanfare Melomanie en handboogvereniging Target weer huis aan huis oud papier
ophalen. De lopers hopen natuurlijk
weer op de medewerking van alle inwoners en dat zij het papier in tilbare dozen aan de rand van de weg te
plaatsen. De opbrengst van het oud
papier komt ten goede aan beide
verenigingen. De volgende ophaalronde is zaterdag 19 december. Vanwege de feestdagen is de ophaalronde in december vervroegd.

Aalsmeer - Vrijwilligers van het
Leger des Heils collecteren van 30
november tot en met 5 december
in Aalsmeer. De opbrengst is bestemd voor het buurtwerk, waarmee
het Leger op een bijzondere wijze
maandelijks vele mensen in buurten bijeen brengt tijdens inloopochtenden of -middagen, gezamenlijke
maaltijden en andere activiteiten in
strijd tegen eenzaamheid en sociale uitsluiting. Steeds meer mensen
doen een beroep op de hulp van het
Leger des Heils. Bijvoorbeeld in de
vorm van voeding, gebruikte kleding
of schuldhulpverlening. Een groeiende groep mensen heeft moeite
om het hoofd boven water te houden. Bovendien voelen steeds meer
mensen zich eenzaam.
Het Leger des Heils wil mensen helpen die hulp nodig hebben en ner-

gens anders terecht kunnen. Iedereen kan een beroep doen op het
Leger des Heils, ongeacht achtergrond of levensovertuiging. Het afgelopen jaar hielp het Leger des
Heils bijna 60.000 mensen met professionele zorg en begeleiding: van
maatschappelijke opvang tot verslavingszorg en van jeugdzorg tot reclassering. De deuren van buurtsteunpunten en korpsgebouwen
staan voor iedereen open.
Voor alle projecten en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, krijgt
het Leger des Heils geen subsidie.
Daarom zoekt het Leger mensen die
willen helpen, zodat dit belangrijke
werk door kan blijven gaan. Onder
de noemer ‘Samenleven doe je dus
niet alleen’, organiseert het Leger
des Heils in veel plaatsen een deurtot-deur collecte.

Literaire avond in Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 2 december is er van 9.30 tot 11.30 uur
inloop en ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee
bij de Oost-Inn. En ’s avonds is er
van 19.45 tot 21.30 uur de literaire
avond. Het boek ‘Grip’ van Stephan
Enter wordt besproken.
Vier alpinisten (Paul, Vincent, Martin
en Lotte) hebben in hun studententijd in de Noorse Lofoten klimtochten gemaakt. Ze zijn elkaar uit het
oog verloren en komen na twintig
jaar bijeen voor een reünie in Wales.
Via hun herinneringen en gesprekken wordt duidelijk dat er tijdens
een van die tochten iets ingrijpends
is gebeurd, dat hun levens op dra-

matische wijze heeft gestuurd. Uit
de wisselende perspectieven in
de vier delen blijkt dat de drie totaal verschillende mannen gefascineerd zijn (geweest) door de cynische, stuurse Lotte. Deze alpinistenen reünieroman is spannend, prachtig geschreven en bevat existentiële
thema’s, over bereikbare onsterfelijkheid, de waarde van vriendschap,
het gevaar om risico’s te nemen en
‘grip’ te verliezen en de onmogelijkheid om terug te gaan naar ‘vroeger’.
De Oost-Inn is te vinden in de Mikado aan de Catharina-Amalialaan 66.
Inlichtingen: 0297-325636, 321636
of kijk op de website oosterkerkaalsmeer.nl.

In de Dorpskerk op 3 december

Muzikale ontmoeting met
het Leger des Heils
Aalsmeer - Op donderdagavond 3
december zal het Leger des Heils
een muzikale avond verzorgen in de
Dorpskerk in de Kanaalstraat. Het
initiatief voor deze avond is genomen door een aantal enthousiaste
inwoners van Aalsmeer in samenwerking met het Leger des Heils in
Amsterdam.
De avond zal worden gevuld met
zang en muziek door het Amsterdam West Koor en de Amsterdam
West Band. Beide groepen, die kwalitatief goede muzikale bijdragen
zullen leveren, maken onderdeel uit

Kerstconcert in
de Dorpskerk
Aalsmeer - Op zaterdagavond 12
december is er in de Dorpskerk aan
de Kanaalstraat een mooi kerstconcert. Het bekende christelijk
mannenkoor Immanuël uit WilnisMijdrecht komt zingen onder leiding van musicus en dirigent Jan
Verhoef. Het concert wordt verder
opgeluisterd door de soliste Geeske van Laar, die bezoekers gaat verrassen met haar zang. Arjan Wouters, virtuoos op de toetsen, gaat
koor, soliste en samenzang begeleiden op orgel en piano.
De aanvang is 19.30 uur. Kaarten
zijn vanaf een half uur voor aanvang
in de kerk verkrijgbaar à 10 euro. Tot
16 jaar is de entree 5 euro. Verdere
informatie: www.zingenenzo.com.

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 2 december houdt de SOW gemeente haar maandelijkse koffie inloop
in gebouw de Spil aan de Spilstraat
5, zijstraat van de Bilderdammerweg. De aanvang is 10.00 uur. Iedereen is welkom en de toegang is
gratis. De koffie en thee staan klaar.
Er zijn mogelijkheden om een kaartje 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.

Taizégebed in
Karmelkapel
Aalsmeer - De broeders van Taizé
met hun vieringen zijn een begrip
Eenvoudige liederen en veel stilte
zijn een rode draad in hun gebed.
Karmel Aalsmeer aan de Zwarteweg
36 heeft een kleine kapel in huis. Zij
stelt deze kapel open om met elkaar
een meditatieve viering te houden
op vrijdagavond 28 november om
20.30 uur. Daarna is er gelegenheid
elkaar te ontmoeten.

van het korps in Amsterdam West.
Het zou geweldig zijn om u te ontmoeten in de Dorpskerk! De avond
begint om 20.00 uur en de deuren
zijn open vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis. Belangstellenden zijn
van harte welkom.

COLOFON
sinds 1888
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officiële mededelingen
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. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
openingstijden Balie Bouwen & veRgunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
wijkinfoRmatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
gemeente-info op weBsite
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
afspRaken BuRgemeesteR en wethoudeRs
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
inspReken in de CommissieveRgadeRing
oveR een geagendeeRd ondeRweRp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk.
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel
een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Bekendmakingen snel en makkelijk te vinden
op www.oveRheid.nl
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren
over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. Sinds 4 november publiceert gemeente Aalsmeer alle officiële publicaties
en bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
hoe blijft u op de hoogte?
U kunt vanaf 4 november op meerdere manieren op de hoogte
blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u
prettig vindt.
- Kijk op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. Klik op
het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage. Daar vindt u
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en directe
links naar deze website. U kunt zoeken op postcode, maar
ook per thema of op de kaart;
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email;
- Installeer een speciale app op uw mobiele telefoon en u
ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De app
van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op
deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
vanaf 1 oktoBeR 2015 is de dienstveRlening
Bij de Balie Bouwen & veRgunningen en
Balie BedRijven gewijzigd
U kunt (in het raadhuis van Gemeente Amstelveen) tijdens de
openingstijden zonder afspraak terecht voor:
- het inzien van bouwtekeningen en bouwdossiers uit het archief;
- algemene informatie over bouwprojecten en bestemmingsplannen;
- dossiers die ter inzage liggen.
Voor vragen over vergunningvrij bouwen kunt u 24 uur per dag
terecht op www.omgevingsloket.nl. Voor al uw overige vragen,
zoals adres specifieke en specialistische vragen over onder andere bouwen, bedrijven en bestemmingsplannen kunt u een afspraak maken via 020 – 540 4911.
RaadsveRgadeRing dondeRdag 3 deCemBeR 2015
Agenda voor de raadsvergadering op donderdag 3 december
2015, in de raadzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur.
20.00

Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
seRviCelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
seRviCepunt BeheeR en uitvoeRing
pRovinCie nooRd-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
veRkeeRsBesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

meeR info
Volg ons op Facebook en Twitter.
CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

vooR meeR infoRmatie:
www.aalsmeeR.nl

1. Opening door de voorzitter,
de heer J.J. Nobel
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststelling van het verslag van de
raadsvergaderingen van 29 oktober
2015 en 5 november 2015
4. Ingekomen stukken
hameRstukken

20.02

R-2
R-3
R-4
R-5
R-6
R-7

oveRige loketten en infoRmatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur

R-1

Benoeming griffier
Startnotitie woningbouwlocatie Meervalstraat/Roerdomplaan, project Hornmeer
Verordeningen ex. Artikel 212, 213 en
213a Gemeentewet en treasurystatuut
Belastingverordeningen 2016
Huisvestingsverordening Aalsmeer 2016
Najaarsrapportage 2015
Behandelstukken

20.10

R-8.

20.40

R-9

21.10

R-10

21.25
21.40

Startnotitie Dorpshaven Noord
(Herontwikkeling)
Nota kostenverhaal Bovenwijkse
Voorzieningen Aalsmeer 2015
Voorbereidingskrediet herinrichting
raadzaal Aalsmeer
Motie Vreemd aan de Orde van de dag
Vragenkwartier
sluiting

Bekendmaking Reglement van oRde College
aalsmeeR 2015
Het college heeft in zijn vergadering van 27 oktober 2015 het
“Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college Aalsmeer 2015” vastgesteld. Het
vorige reglement dateerde van 1994 en was om die reden aan
vervanging toe. Door het reglement te actualiseren sluit het
weer volledig aan bij de hedendaagse praktijk. Het reglement
is completer dan voorgaande regeling en heeft tot doel om de
gewenste duidelijkheid te geven in die gevallen waarin geen
consensus wordt bereikt. Het reglement treedt in werking op de
eerste dag na die van de bekendmaking.
meldingspliCht vooR evenementen 2016
(> 2000 aanwezige peRsonen op piekmoment
en/of RisiCovolle* evenementen)
In 2011 is bepaald dat een meldingsplicht geldt voor evenementen 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 brandweer, is
het belangrijk om vroegtijdig inzicht te hebben in het aantal
evenementen met meer dan 2000 personen en/of risicovolle
evenementen in 2016. Op basis hiervan kan er beter worden
ingespeeld op knelpuntperiodes. Evenementen die plaats zullen
vinden in het jaar 2016 met een aanwezigheid van meer dan
2000 personen op zowel de openbare weg als in gebouwen en/of
risicovolle evenementen, moeten daarom vóór 1 december 2015
zijn gemeld bij de gemeente Aalsmeer.
let op: een evenement dat is aangemeld op een bepaalde datum of data, mag in beginsel niet meer wijzigen. Een evenement
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 gehele
dag
hoe doet u een melding betreft een evenement met meer
dan 2000 personen op het piekmoment of risicovol is?
U stuurt het meldingsformulier met bovenstaande gegevens
naar:
Gemeente Aalsmeer
afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Voor nadere informatie: www.aalsmeer.nl of afdeling Veiligheid,
Vergunningen en Handhaving, tel. (020) 5404911.
* Een risicovol evenement hangt af van meerdere factoren.
Denk b.v. aan de aard en omvang van de activiteiten, de
te verwachten overlast, het publiek dat op een evenement
afkomt of de locatie van het evenement.
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. Reageren op de
aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later
stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een
beroepschrift worden ingediend.
- Herenweg 78, 1433HB (Z-2015/062171), het legaliseren van
een woonhuis (voormalig woonboot die op het land is neergezet) (ontvangen 17 november 2015);
- Legmeerdijk 313, 1431GB (Z-2015/062421), het aanbrengen
van een tijdelijke gevel op de slooplijn van het kantoorgebouw (ontvangen 17 november 2015);
- Lisdoddestraat 156, 1433WH (Z-2015/062219), het afwijken
van het bestemmingsplan t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten
(ontvangen 17 november 2015);
- 1e J.C. Mensinglaan 29, 1431RV (Z-2015/062874), het realiseren van een berging (ontvangen 19 november 2015)
- Oosteinderweg 287, 1432AW (Z-2015/062202), het vestigen
van een catering/horeca in een kas en het wijzigen van een
gevel (ontvangen 16 november 2015);
- Zeeltstraat 61, 1432PK (Z-2015/062664), Het plaatsen van
een dakopbouw op de 1e verdieping en een dakkapel op de
2e verdieping (ontvangen 18 november 2015);
- Zijdstraat 19C, 1431EA (Z-2015/062048), het afwijken van
het bestemmingsplan t.b.v. het wijzigen van kantoorruimte
naar woonruimte/studio (ontvangen 16 november 2015).
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- A.H.Blaauwstraat 1, 1431KT, (Z-2015/063222), Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mutatie woning (ontvangen 20 november 2015);
- Legmeerdijk 313 (ruimte C006), 1431GB (Z-2015/062163),
het verwijderen van asbesthoudende wanden en plafond
(ontvangen 16 november 2015).
kennisgeving ontweRp BesChikking, wet algemene Bepalingen omgevingsReCht, omgevingsveRgunning ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen. Tegen
het ontwerp van deze besluiten kunt u een zienswijze indienen.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Molenpad 4, 1431BZ (Z-2015/050192), het brandveilig gebruik t.b.v. Zorgcentrum Rozenholm
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken
liggen met ingang van donderdag 26 november 2015 gedurende
zes weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.
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:
- Boomgaard 87, 1432LD (Z-2015/030765), het plaatsen van
een carport voor een garage (verzonden 19 november 2015);
- Marktstraat 35, 1431BE (Z-2015/044318), het plaatsen van
een dakopbouw (verzonden 20 november 2015);
- Schweitzerstraat 43, 1433AG (Z-2015/056771), het plaatsen
van een dakkapel (verzonden 17 november 2015).
Rectificatie:
- Touwslagerlaan 43, 1431DE (Z-2015/051871), het wijzigen
van de beschoeiing t.b.v. het aanleggen van een ligplaats
(verzonden 12 november 2015);
- Touwslagerlaan 33, 1431DE (Z-2015/051916), het wijzigingen van de beschoeiing t.b.v.aanleg ligplaats (verzonden 12
november 2015).
veRlenging BeslisteRmijn aanvRaag
omgevingsveRgunning, RegulieRe pRoCeduRe
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is met
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes weken
verlengd:
- Aalsmeerderweg 249B, 1432 CM (Z-2015/051157), het afwijken van een bestemmingsplan t.b.v het wijzigen gebruik
bedrijfspand tot sportschool (aanvraag ontvangen 16 september 2015)
- Johan Frisostraat 1 (Z-2015/051824), het verhogen van de
nok (aanvraag ontvangen op 18 september 2015
ReCtifiCatie veRgunningsvRije aanvRagen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
voor de volgende aanvraag geen omgevingsvergunning vereist is:
- Aalsmeerderweg 249B, 1432 CM (Z-2015/051157), het afwijken van een bestemmingsplan t.b.v het wijzigen gebruik
bedrijfspand tot sportschool (aanvraag ontvangen 16 september 2015); abusievelijk gepubliceerd als vergunningsvrij,
terwijl er nog geen besluit is genomen.
geaCCepteeRde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Legmeerdijk 313 (ruimte C006), 1431GB (Z-2015/062163),
het verwijderen van asbesthoudende wand- en plafondbeplating (verzonden 18 november 2015);

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen
is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Commissie Ruimtelijke kwaliteit
(vooRheen welstandsCommissie)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie
Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op
de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis van de
gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen.
Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.
ColleCtes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
evenementen
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan
plaatsvinden.
evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Loswal/ Kudelstaartseweg (Z-2015/051694), Intocht Sinterklaas Kudelstaart, verleend 13 november 2015
- Chrysantenstraat 43, 1431 BM (Z-2015/057339), Viering van
de laatste werkdag van Vleghaar V.O.F., verleend 19 november 2015
ventveRgunning (veRleend)
- Gehele gemeente Aalsmeer (Z-2015/059367), Het verkopen
van consumptie-ijs, verleend 19 november 2015
exploitatieveRgunning (aanvRagen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Sportlaan 43A, 1431HW (Z-2015/061167) H. Demper B.V.
ontvangen 5 november 2015
teRRasveRgunning (aanvRagen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Sportlaan 43A, 1431HW (Z-2015/061167) H. Demper B.V.
ontvangen 5 november 2015
dRank- en hoReCaveRgunning (aanvRagen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning
is aangevraagd:
- Sportlaan 43A, 1431HW (Z-2015/061167) H. Demper B.V.
ontvangen 5 november 2015
geaCCepteeRde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Sportlaan 44, 1431 HZ (Z-2015/062196), Optreden van een
zanger op de laatste werkdag van Cafe Sportzicht, verleend
17 november 2015
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen
is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
teR inzage
t/m 26-11-15 Ontwerp omgevingsvergunning in afwijking
van het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers
2005 e.o.” en het bestemmingsplan “Woonarken”, Uiterweg 417c ws 2 (met bijbehorende
stukken)
t/m 31-12-15 Ontwerp-omgevingsvergunning in afwijking
van het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers
2005 e.o.” en het bestemmingsplan “Woonarken”, Uiterweg 417c ws2
pRoCeduRe
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse 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 hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen.
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575.
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende 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 donderdag 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 belanghebbende 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 burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze
naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.
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Ladiesnight voor jonge ladies

AGENDA

Minions en Girls Night
Out in Crown Cinema
Aalsmeer - Crown Cinema trakteert op ‘Minions’ (2D, NL). In deze nieuwe film gaan de drie ondeugende Minions Kevin, Stuart en Bob
op zoek naar een nieuwe baas. De
drie vrienden raken verzeild in een
spannend avontuur dat hen naar
een geschikte nieuwe slechterik
leidt: ’s werelds eerste vrouwelijke superschurk Scarlet Overkill. Kevin, Stuart en Bob reizen van het ijskoude Antarctica naar New York City in de jaren zestig. Uiteindelijk belandt het vrolijke gele trio in Londen, waar zij hun grootste uitdaging
aangaan: het redden van alle Minions. Vrijdag 27 november te zien
om 16.30 uur, zaterdag 28 november om 11.15 uur en volgende week
zaterdag-, zondag- en woensdagmiddag. Vrijdag 27 november organiseert de bioscoop in Aalsmeer de
eerste ladiesnight voor de jonge ladies. Een avondje uit voor de jonge meiden, met een feestelijk welkomstdrankje, diverse foodcorners,
fashion en accessoires, de barretjes
zijn open voor een lekker frisdrankje en er is muziek. Er komt een nagelstyliste, visagiste, kapster en een
fotograaf die het geheel vast legt.
De ladies worden helemaal in de
watten gelegd en kunnen genieten

van de tienerfilm ‘Fashion Chicks’.
Host deze avond is Pip Pellens van
GTST en Dance, Dance, Dance. Voor
de Girls Night Out gaat Crown Cinema om 18.00 uur open, de film start
om 19.30 uur.
Pietengekte
En zaterdag 28 november worden
de jongste inwoners uitgenodigd
naar Crown Cinema te komen. Beleef vanaf 13.00 uur ‘Pietengekte’
bij Studiokids Club met om 14.30 de
film ‘De Club van Sinterklaas & de
verdwenen schoentjes‘. Een middag
vol spektakel en leuke activiteiten,
waarbij de kinderen zullen worden
gevraagd de zwarte pieten te helpen met onder andere pietengym,
sinterklaas liedjes zingen, cadeautjes door de schoorstenen gooien en puzzelen. De pieten hebben
natuurlijk iets leuks mee genomen
voor in de (kinder)schoentjes. Voor
deze film kan ook vandaag, donderdag, en zondag in het pluche plaats
genomen worden. Het aanbod van
de bioscoop aan de Van Cleeffkade is divers, ook voor volwassenen!
Kijk voor meer informatie op www.
crowncinema.nl. Kaarten zijn verkrijgbaar via info@crowncinema.nl
of bel 0297-753700.

Zaterdag en zondag livebands

‘Soulmachine’ en Cajun
muziek in The Shack
Oude Meer - Voor het aankomend
weekend heeft The Shack weer twee
topbands weten te strikken! Zaterdag 28 november op veler verzoek
terug: Soulmachine! Deze fantástische band vormde vorig jaar, samen
met het publiek, één dampende
Soulshow in The Shack! Een band
van aparte klasse die met groot enthousiasme een weergaloze soul &
funk show heeft neergezet! Soulmachine is één van de weinige bands
in Nederland die alle soul- en funkhits nog speelt zoals ze in de jaren
zestig tot tachtig gespeeld werden.
De band speelt pure authentieke
soul en funk met krakers als I’m A
Soulman, I Feel Good en andere onvergetelijke hits van onder andere
James Brown, Otis Redding, Aretha
Franklin en Tina Turner. De elfkoppige soulformatie bestaat uit Ben
Sims, Johnson Gabriel. Iris Fricke
en Rini Kleijn op zang, Peter Bouw
op toetsen, Bart van Ballegooijen op
tenorsax, Erik Lenting op trompet,
Wim Hofman op tenor/altsax, Jeroen
Fleskens op gitaar, Joop de Kleuver op bas en Richard Schoonderbeek op drums en backing vocals.
Kortom, een professionele soulband die ook deze avond wederom
The Shack op z’n kop gaat zetten.
En ook de zondag erna, 29 november, staat een enthousiast, aanstekelijk, strak en swingende band op
het podium van The Shack. Gitaar,
trekzak, smoelschaaf, sax, bas en
drums, dat is La Blusa! En wie houdt
er nu niet van de zonnige en vrolij-

ke Zydeco en Cajun muziek? Op het
meest recente en inmiddels vijfde
album ‘Dance The Night Away’ staat
een veelvoud van stijlen, waarbij de
cajun toch wel de hoofdmoot vormt.
Het begint met een cover van Michael Jacksons ‘The Way You Make
Me Feel’, dat hier een soort zydeco/
jump-bewerking krijgt. Vervolgens
krijgen ‘The Joker’ van Steve Miller
dezelfde behandeling. In beide gevallen zéér geslaagde versies. En
zo gaat het verder en krijgt het publiek onder meer geheel eigen versies te horen van hits van onder andere Bob Dylan, ELO en The Mavericks, die allemaal door de Cajunsoep zijn gehaald. De band bestaat
uit Henk Robers, Ronald van Drunen, Ron DSChen, Jan Pardon en
Leo Roeleveld.
Tribute to The Doors
Voor in de agenda: Op vrijdag 4 december Tribute to The Doors, deze undercoversessie is een unieke
beleving! Professionele muzikanten
kruipen in de huid van deze legendarische band met verbluffend resultaat! Zondag 6 december krijgt
The Shack bezoek uit Finland van de
20 jarige super talentvolle Ina Forsman met band. Zaterdag 28 november open om 20.00 uur. Soulmachine start rond 22.00 uur en de entree
is 7,50 euro. Zondag 29 november
open om 15.00 uur, aanvang La Blusa vanaf 16.00 uur en entree 5 euro. Voor alle info www.the-shack.info. Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Hard gewerkt wordt momenteel door vrijwilligers van KCA aan de inrichting
van een nieuwe tentoonstelling in het Oude Raadhuis.

Zaterdag opening nieuwe expositie

Kunstcollectie Rabobank
deels in Oude Raadhuis

Aalsmeer - Een deel van de kunstcollectie van de Rabobank Regio
Schiphol is vanaf vandaag te zien
in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. De expositie is één van de
evenementen, die de Rabobank Regio Schiphol ondersteunt in het kader van haar 100 jarig bestaan als
lokale Rabobank. De kunstcollectie is in een eeuw samengesteld en
is het resultaat van de samensmelting van de banken in Aalsmeer,
Uithoorn, Nieuw Vennep en Hoofddorp in de huidige Rabobank Regio
Schiphol. De expositie in drie kamers biedt een veelzijdig aanbod
van schilderijen, sculpturen en fotografie. De Kunstcommissie van
KCA heeft een interessante selectie gemaakt met werken van onder

andere de kunstenaars Piet Warffemius, Karel Appel, Dirk Annokeé,
Corneille, Maria Roosen, Reinoud
van Vught, Krystina Ziach en Anton Heyboer. De tentoonstelling in
het Oude Raadhuis is vanaf 26 november tot en met 17 januari te bezichtigen. Openingstijden zijn donderdag tot en met zondag van 14.00
tot 17.00 uur.
Zaterdag feestelijke opening
De officiële feestelijke opening is
aanstaande 28 november om 16.00
uur in het Oude Raadhuis en wordt
verricht door de Directeur Bedrijven
van de Rabobank, Els Avontuur. Iedere belangstellende is van harte
welkom. De toegang tot de expositie is gratis.

STAGE
MUSIC SHOP
SINT-AANBIEDING:

Stevige lessenaar
(zwart) € 29,95
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SINT-TIP:

Kindergitaar K3
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Blokfluit 'Nuvo'

(diverse kleuren)
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Zaterdag live ‘Along the
Watchtower’ in Joppe
Aalsmeer - De band ‘The Anchor
Creek’ verzorgde zaterdag 14 november een optreden in Joppe. De
Amstelveense band trok veel publiek. Het drietal speelde nummers
van hun eigen onlangs verschenen
album ‘Family’, een aantal wel bekende covers en het optreden eindigde in een jamsessie. Het genre
was folk-blues, waar af toe ook nog
een ruig rock randje aan zat. “Een
enthousiaste jonge band, die voor
een goede en gezellige sfeer heeft
verzorgd”, aldus eigenaar Jan van
Schuppen.
Aanstaande zaterdag 28 november,
gaan in Joppe de spots aan voor
‘Along the Watchtower’. De rockband neemt het publiek mee naar
de wereld van retro blues en rauwe
raspende rock. De eigen nummers
van de band zijn geïnspireerd door
Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughn en
Led Zeppelin. ‘Along the Watchto-

wer’ speelt het genre op een verfrissende nieuwe manier, maar blijft
toch ook trouw aan de speciale stijl
van deze pophelden. Psychedelische bluesrock, noemt de band het
zelf wanneer dit gevraagd wordt.
Laat het geluid van de jaren zeventig tot u/je komen en kom genieten
van de sfeer die deze zeer gedreven
band biedt. Rock and roll is springlevend en ‘Along the Watchtower’
is het bewijs! Het optreden in café
Joppe in de Weteringstraat begint
rond 21.30 uur en zoals altijd is de
toegang gratis.
Bandjes welkom
Er zijn nog wat data open voor dit
bandjesseizoen, dus weet jij nog
een leuke band of heb je zelf een
band en lijkt het je leuk om in Joppe
te spelen? Neem dan contact op via
facebook Cafe Joppe of mail naar
jan@joppe.nl.

Hardcore Reload in N201
met Destructive Tendencies
Aalsmeer - Het is inmiddels precies 13 jaar geleden dat Hardcore
Reload haar eerste editie kende in
N201. Sindsdien is er veel veranderd
in zowel het hardcore circuit als
het uitgaansleven in het algemeen
maar hardcore is en blijft een vaste waarde in het N201 programma.
Nog steeds kent het genre een behoorlijk grote populariteit in de regio en ook aanstaande zaterdag 28
november zal het weer flink los gaan
in Aalsmeers enige echte beuktempel met als headliner het Britse trio
Destructive Tendencies!
Destructive Tendencies behoort met
hun act tot de snelst rijzende sterren in het hardcore circuit. Met hun
snoeiharde, uptempo hardcore djsets wordt menig groot evenement
plat gedraaid en dat zal in N201
niet anders zijn. Let op: Hun set begint zaterdag om 1.00 uur en zal duren tot 2.30 uur. De rest van de ar-

tiesten liegt er ook niet om zaterdag; de heren van Chaotic Hostility zijn hard op weg om het regionale circuit in te ruilen voor het landelijke met hun harde, kwalitatieve djsets en gave act. Vrouwelijke hardcore heldin TBS is ook van de partij en uiteraard residents Thosba &
Re-spect. De avond wordt geopend
door nieuwkomers en winnaars van
de dj-contest die de organisatie van
Hardcore Reload onlangs in N201
gehouden heeft: The Dope Doctors
maakten een unanieme indruk bij
de jury en zullen de toon zetten met
een fijn setje uptempo mainstream
hardcore. Hardcore Reload begint
om 23.00 uur en duurt tot 5.00 uur.
Kaarten zijn voor 10 euro in de voorverkoop verkrijgbaar bij diverse promotors en via nowonlinetickets.nl.
Kaarten aan de deur kosten 12,50
euro per stuk. Minimumleeftijd 18
jaar; legitimatie verplicht!

Afterparty Van Vliet feest
Aalsmeer - Het is voorlopig gedaan met het Van Vlietfeest. De organisatoren kunnen even uitrusten
en nagenieten van hun geregel. Afgelopen zaterdag was de afterparty in Vleghaar en het was wederom
ontzettend gezellig, meteen vanaf het begin. JP en Angelique Vleghaar hadden hun café succesvol
omgetoverd tot danscafé. Zo’n honderd bezoekers konden napraten,
een drankje drinken en een dansje
wagen op de klanken van DJ Kees
Markman, die zelfs met housemuziek helemaal los ging. Zangeres

Saskia Soulful bracht heerlijke nummers ten gehore van onder andere Tina Turner en later op de avond
kwam zanger Edo de boel entertainen.
“De volkszanger staat met de laatste werkdag trouwens in Studio’s
Aalsmeer.” Aldus Johnny Nelis en hij
had nog een nieuwtje: “In het nieuwe jaar volgt een preparty van Van
Vlietfeest. Wij kunnen er geen genoeg van krijgen.” Volg Van Vlietfeest op Facebook en blijf zo op de
hoogte.
Een groet van ‘Mevrouw Miranda’

Muziek
Donderdag 26 november:
* Meezingavond smartlappenkoor
Denk aan de Buren in Bacchus,
Gerberastraat van 20 tot 22u.
Vrijdag 27 november:
* Foute party voor 21+ met Barry Badpak, Dj Airforce 1 en zangeres Dymphia in café de Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
* Culturele avond Do-it door leerlingen Groenstrook met workshops en
muziek van jongeren 13 tot 18jr in
N201, Zwarteweg,19.30 tot 23.30u.
Zaterdag 28 november:
* Band ‘Along the Watchtower’ in
café Joppe, Weteringstraat, 21.30u.
* De Avondklok, exclusief feest voor
25+ van 21 tot 02u., Legmeerdijk.
* The Soulmachine live in The Shack,
Schipholdijk 253b, Oude Meer, 22u.
* Hardcore Reload party voor 18+ in
N201, Zwarteweg van 23 tot 05u.
Zondag 29 november:
* Bob&Gon met optreden Denise
Jannah in The Club vanaf 14.30u.
* Pianoleerlingen Hanneke Maarse
spelen klassieke stukken van Mozart in grote zaal van Zorgcentrum
Aelsmeer, Molenpad vanaf 15u.
* Dansen bij Disco Sportivo voor
25+ in de Bok, Dreef van 15 tot 18u.
* La Blusa live in The Shack, Schipholdijk 253b, Oude Meer vanaf 16u.
* Winterconcert met eigen talenten D66 op zang en piano in Oude
Raadhuis, Dorpsstraat, 17-18.30u.
Donderdag 3 december:
* Muzikale ontmoeting Leger des
Heils met optredens West koor en
West band in Dorpskerk, Kanaalstraat vanaf 20u.
Vrijdag 4 december:
* Buitenconcert nonnen van het
klooster. Voor kerk Stommeerweg
vanaf 19.30u.
Films/Toneel
Vrijdag 27 november:
* Girls Night voor tienermeiden
10-16jr met film ‘Fashion Chick’ in
Crown Cinema, Van Cleeffkade.
Start 18u, film vanaf 19.15u.
Zaterdag 28 november:
* Revue ‘777’ door Toneelvereniging
Kudelstaart in Dorpshuis v/a 20.15u.
* Filmavond in cultureel café Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
Tot en met 5 december:
* Dagelijks films: Club van Sinterklaas, Hotel Transsylvanië en Spectre in Crown Cinema, Cleeffkade.
Exposities
Vanaf 26 november:
* Rabocollectie Regio Schiphol met
schilderijen, sculpturen en foto’s
van 20 (bekende) kunstenaars in
Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9. Zaterdag 28 november om 16u. opening door Els Avontuur. Open: Iedere donderdag tot en met zondag
tussen 14 en 17u. Expositie duurt tot
en met 17 januari.
Zaterdag 28 november:
* Expositie over Tweede Wereldoorlog in Crash Museum in fort
Aalsmeer, Aalsmeerderbrug.
28 en 29 november:
* Thematentoonstelling ‘De Redding
van Aalsmeer’ in Historische Tuin,
ingang Praamplein. Open zaterdag
en zondag 13.30 tot 16.30u.
* Schilderijen, beelden en foto’s in
Galerie Sous Terre, Kudelstaartsweg. Zaterdag en zondag 13-17u.
* Happy Meal museum open, Legmeerdijk 269. Zaterdag en zondag
van 11 tot 17u.
* Huiskamermuseum open 12 tot

17u. Van Cleeffkade 12a.
November/december:
* Olieverfschilderijen van Jannie
Harting en foto’s Seringenpark van
Sjaak Koningen in zorgcentrum
Aelsmeer, Molenpad.
* Expositie Reint Baarda bij Eveleens
Makelaardij, Punterstraat.
* Expositie schilderijen Dorrit Klomp
in De Oude Veiling, Marktstraat.
Tot begin januari:
* Expositie Bob v/d Heuvel in gemeentehuis. Schilderijen en portretten. Te zijn tijdens openingstijden.
* Expositie met 200 beroemde schilderijen van Rembrandt en meer in
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade.
Diversen
Donderdag 26 november:
* Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Ladies Night bij Van der Schilden,
Raadhuisplein van 18 tot 21.30u.
* Bingo-sjoelen bij BV Oostend in
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Vrijdag 27 november:
* Lezing ‘Blijf overeind in de dagelijkse Beeldenstorm’ door tv-criticus Jean-Pierre Geelen in Boekhuis,
Zijdstraat 12 vanaf 20u.
* Vrijdagmiddagborrel in De Oude
Veiling, Marktstraat van 17 tot 21u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
27 tot en met 29 november:
* Winterfair bij Duoplant met kerststukjes en trends, schaatsbaan, muziek en lekkernijen. Vrijdag 15 tot
19u, zaterdag 9 tot 17u. en zondag
10 tot 16u. Adres: Legmeerdijk 274.
* Vogeltentoonstelling Rijzenvogel
in De Reede, Schouwstraat, Rijsenhout. Vrijdag 20 tot 22u., zaterdag 10
tot 20u. en zondag 10 tot 16u.
Zaterdag 28 november:
* Cadeau-, kunst- en antiekmarkt in
Zijdstraat van 10 tot 17u.
* Pietenfeest in Centrum,13 tot 15u.
* Verzamelaarsbeurs in buurthuis
Hornmeer, Roerdomplaan,13-16u.
* Sint en Pietenbingo in de Zotte
Wilg, Uiterweg 27a vanaf 21u.
Zondag 29 november:
* Winterfair in brasserie Oevers, Kudelstaart van 12 tot 18u.
Maandag 30 november:
* Ladies Night in Boekhuis met
Crown Theater, Parfumerie Van der
Zwaard en Wereldwinkel van 18 tot
21.30u. In winkel Zijdstraat 12.
* Speelavond Allen Weerbaar in
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 1 december:
* Koffieochtend in Open Hof kerk,
Sportlaan 86. Iedere dinsdag 10u.
* Darten in het Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 2 december:
* Koffieochtend in De Spil, Kudelstaart vanaf 10u.
* Inloop in Oost-Inn van 9.30 tot 12u.
en literaire avond over boek ‘Grip’
van 19.45 tot 21.30u. in De Mikado,
Catharina Amalialaan 66.
* Babbelinloop stichting Fedeli,
Ringvaart zijde 52 van 10 tot 12u.
Info: 06-53801380.
* Winterfair in Kloosterhof met cadeaus, handwerkjes en meer van
14.30 tot 17. Clematisstraat 16.
Donderdag 3 december:
* Decemberkien bij Vogelvereniging
in ‘t Baken, Sportlaan 86 vanaf 20u.
Vergaderingen
Donderdag 3 december:
* Openbare raadsvergadering in gemeentehuis vanaf 20u.
Dinsdag 1 december:
* Inloopavond voor Hulp in huishoudingen in gemeentehuis,17 tot 19u.

Jazzklanken en schilderijen DionV

Optreden Denise Jannah
zondag bij Bob & Gon
Aalsmeer - Zondag 29 november komt Denise Jannah optreden
in The Club van Bob & Gon. Deze
sprankelende zangeres weet luisteraars met haar performance in een
vrolijke vervoering te brengen. Denise Jannah - zij kwam midden jaren zeventig van Suriname naar Nederland - bezit over een niet te temmen levenslust.
Zingen is haar passie en het reizen over de wereld maakt daar een
onderdeel van uit. Zij trad op voor
de groten der aarde, zoals Nelson
Mandela en president Bill Clinton
en zijn vrouw Hillary. Ook was zij te
horen bij verschillende gelegenheden gehouden ter ere van de leden
van het Koninklijk Huis. Haar nieuw-

ste CD ‘Ella’ is een hommage aan de
onvergetelijke zangeres Ella Fitzgerald.
Kom zondag 29 november naar Bob
& Gon, nestel u in het rode pluche,
bestel een goed glas wijn en geniet
van Denise Jannah! De zaal gaat
om 14.30 uur open. Schilderijen zijn
er te zien van DionV. Zijn temperamentvolle werk voegt zich naadloos bij de stem van een zangeres
die een aantal jaren geleden werd
benoemd tot ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. The Club is gehuisvest in de Studio’s Aalsmeer aan de
Van Cleeffkade. Vergeet niet alvast
een toegangskaart te kopen, vol is
vol. Kijk voor meer informatie op
www.crowntheateraalsmeer.nl.

Dansen bij ‘Disco Sportivo’
Aalsmeer - Ben je 25 jaar of ouder en houd je van discodansen met
muziek uit jouw tijd, maar doet de
gelegenheid zich niet voor? Kom
dan naar Disco Sportivo! In samenwerking met Feesterij de Bok organiseert Disco Sportivo op zondag 29
november van 15.00 tot 18.00 uur
een sportieve disco. Opzet van deze middag is dansen in sportieve

stijl. Gekleed in sportkleding waarbij niemand zich druk hoeft te maken over doorgelopen make-up, een
rood zweethoofd of verfomfaaide
kleding, kun je deze middag heerlijk
uit je dak gaan! Samen met DJ Kes
wordt er een echte Dance work-out
van gemaakt. Iedereen op de dansvloer! Kijk voor meer informatie op
Facebook: Disco Sportivo.
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Verandering in watersportsector

Vrijdag afscheid en dienst

College bezoekt Stenhuis
Aalsmeer - Het college van B&W
bezoekt regelmatig bedrijven en organisaties om te horen wat er leeft
en op welke manier gemeente en
organisaties elkaar kunnen versterken. Op 24 november ging het college van Aalsmeer op bezoek bij
jachthaven Stenhuis aan de Uiterweg. De collegeleden werden ontvangen door de broers Arnaud en
Jordy Brouwer, inmiddels alweer de
derde generatie in het bedrijf dat
in 1949 werd opgericht door hun
grootvader. Jachthaven Stenhuis
begon als een bedrijf dat woonarken en kajuitjachten bouwde. Daarna kwam de jachthaven erbij die in
de jaren 70 en 80 steeds verder uitbreidde. Inmiddels biedt de jachthaven plaats aan zo’n 280 boten en in
de winter staan er zo’n 280 boten in
de stalling. De jachthaven is een van
de twee jachthavens in Aalsmeer
met een Blauwe Vlag, een internationale onderscheiding die jaarlijks
wordt toegekend aan jachthavens
die veilig en schoon zijn. Arnaud en
Jordy Brouwer spraken met het college over de ontwikkelingen in de
watersportsector. Volgens de broers

is de branche enorm aan het veranderen. Daar speelt het bedrijf op in
door nieuwe producten voor nieuwe
doelgroepen te ontwikkelen en goede service te bieden. Het aantal vaste ligplaatsen in jachthavens neemt
(landelijk) af, maar de broers zien
kansen in het aantrekken van dagtoerisme en de verhuur van boten.
“Om plannen te kunnen realiseren
is het belangrijk dat de gemeente
meewerkt en bereid is mee te denken. Die bereidheid is er gelukkig in
Aalsmeer.” Wethouder Jop Kluis van
recreatie en toerisme: “De watersportbranche is een economische
sector van formaat in Aalsmeer. Het
verder ontwikkelen en versterken
van de sector is een van de pijlers
van dit college. Jachthaven Stenhuis
is een bedrijf dat voorop loopt met
nieuwe ontwikkelingen. Onze rol als
gemeente is te kijken hoe wij bedrijven daarin kunnen ondersteunen.
Het past bij onze visie om Aalsmeer
duidelijker op de kaart te zetten als
watersportdorp. Daarom werken we
ook samen met de sector aan een
nieuwe agenda voor recreatie en
toerisme.”

Inzet: Meer woningen eigen inwoners

Huisvestingsverordening
voor grip op huurhuizen
Aalsmeer - In de gezamenlijke vergadering van de commissies Ruimte en Economie en Maatschappij en
Bestuur is gesproken over de Huisvestingsverordening. De gemeente
hoopt hiermee de vinger aan de pols
te houden wat betreft de verdeling
van sociale huurwoningen die in het
bezit zijn van de woningbouwvereniging. Begin dit jaar is de verordening voor verdeling van huurwoningen in de Stadsregio Amsterdam ingetrokken en deze vervalt nu per 1
januari 2016. De vraag is of en hoe
er in de toekomst inhoudelijk gaat
worden samengewerkt op het gebied van woonruimteverdeling. Het
onderwerp maakt deel uit van de
brede discussie die op dit moment
regionaal gevoerd wordt over de
toekomst van de samenwerking. In
het eerste kwartaal van 2016 moet
deze discussie inhoudelijk worden
afgerond. Om vanaf 1 januari 2016
toch regels te hebben met betrekking tot de verdeling van goedkope woonruimte stelde het college
in de vergadering van 17 november
voor om de regionale huisvestingsverordening lokaal vast te stellen.
De portefeuillehouders Wonen van
de overige gemeenten binnen de
Stadsregio Amsterdam hebben of
gaan hetzelfde voorstel aan hun colleges en raden voorleggen. Hiermee
wordt ruimte gecreëerd om de verdeling van goedkope woonruimte
onderdeel te laten zijn van de brede discussie over de toekomst van
de regionale samenwerking zonder
dat er een periode is waar geen regels (meer) zijn.
De huisvestingswet heeft de vrijheid
van vestiging als uitgangspunt. Alleen als er sprake is van schaarste
aan goedkope woonruimte en deze schaarste er ook nog eens voor
zorgt dat bepaalde groepen van de
bevolking in de verdrukking komen,
mag er gestuurd worden op de verdeling van goedkope woningen. In
Aalsmeer is goedkope woonruimte schaars en dus zou de gemeente
gebruik mogen maken van de mogelijkheden om het aantal goedkope huurhuizen voor de eigen inwoners te houden. In de notitie ‘Eindverslag Onderbouwing schaarste’
geeft de gemeente aan hier slechts
gebruik van te zullen maken indien
het echt noodzakelijk is en er onevenwichtige en onrechtvaardige
effecten ontstaan. Volgens de huisvestingswet mag iedere gemeente maximaal 25 procent van de beschikbare huurwoningen aan de eigen inwoners toewijzen. De VVD
gaf aan te willen dat de gemeente
‘steviger’ gaat inzetten op de verdeling aan inwoners. Er zou meer grip
gekregen moeten worden in de-

ze. HAC ging in deze nog een stapje verder. De fractie wil alle goedkope huurwoningen alleen aan inwoners toewijzen. Dit omdat er in
Aalsmeer een tekort is aan goedkope woningen.
Wethouder Tom Verlaan gaf als antwoord te zullen gaan inzetten voor
de maximale haalbaarheid tijdens
het tweede regionale overleg dat in
december gaat plaatsvinden. “Door
het stellen van regels voor de woonruimteverdeling kan naar verwachting een groter aantal Aalsmeerders een woning vinden binnen de
gemeente”, aldus geschreven in het
voorstel over de huisvestingsverordening. En de wethouder gaat in
overleg met woningbouwvereniging
Eigen Haard. Nu geldt namelijk dat
studenten uitgesloten worden om
kans te maken op een jongerenwoningen en dit zou natuurlijk wel
‘gewoon’ mogelijk moeten zijn. De
Huisvestingsverordening wordt officieel aangenomen in de raadsvergadering van 3 december. Er gaat
niet meer over gesproken worden,
het wordt een hamerstuk.
Machineweg: 2 Bewoners
In Aalsmeer staan 4.260 sociale
huurwoningen, waarvan 2.988 huizen het bezit zijn van woningbouwvereniging Eigen Haard. Ook de te
vernieuwen woningen aan de Machineweg vallen onder verhuur van
Eigen Haard. Deze woningen worden in verband met de geplande
sloop, niet eerder dan halverwege volgend jaar, bewoond door leden van de anti-kraak groep. Niet
allemaal overigens, er zijn nog twee
huizen die bewoond worden door
de oorspronkelijke bewoners! En
ze zijn gehecht aan hun ‘stekkie’, ze
blijven zolang het mag en kan!

Inloop Hulp bij
Huishouden
Aalsmeer - Werkt u in Aalsmeer of
Kudelstaart als hulp bij het huishouden? En heeft u vragen over de aanbesteding die de gemeente onlangs
voor dit terrein in de markt heeft gezet? Bent u benieuwd naar de eisen
die de gemeente stelt aan de aanbieders van hulp bij het huishouden? Of hoe het verder gaat nu uw
huidige werkgever buiten de aanbesteding lijkt te vallen? Medewerkers van de gemeente zijn graag
bereid uw vragen te beantwoorden. U bent van harte welkom in de
raadszaal van het gemeentehuis op
dinsdag 1 december. Binnen lopen
kan tussen 17.00 en 19.00 uur.

Bloemen en kaarsjes voor
overleden Frans Engel

Klankbordgroep buigt zich over herinrichting

Geen plaats meer voor pers
in vernieuwde raadzaal?
Aalsmeer - Hij zat er helemaal
klaar voor. De hand bij de knoppen om maar als eerste het woord
te mogen voeren. Joop Kok van
PACT over het voorstel van het college om 55.000 euro beschikbaar
te stellen voor de benodigde voorbereidingswerkzaamheden voor de
herinrichting van de raadzaal in het
gemeentehuis. En hij kreeg ook als
eerste het woord van voorzitter Robert van Rijn tijdens de gezamenlijke vergadering van de commissies Ruimte en Economie en Maatschappij en Bestuur. “De voorbereidingskosten voor de herinrichting
van de raadzaal lijkt een puur technische aangelegenheid en om die
reden een hamerstuk. Niets is minder waar, een raadzaal vormt het visitekaartje van de gemeente en het
weerspiegelt de verhoudingen binnen de raad”, begon Kok zijn verhaal. “PACT vindt de wijze waarop
invulling wordt gegeven een zaak
voor het hoogste orgaan in de lokale democratie: de gemeenteraad. Zij
is kaderstellend en zij moet bepalen
wat zichtbaar moet zijn, niet het college.” Tot zover het betoog, want Kok
werd onderbroken door de voorzitter. Het was niet het juiste moment
om over de herinrichting te praten. Hier is namelijk een klankbordgroep voor opgericht. Deze commissie buigt zich gezamenlijk over het
‘nieuwe jasje’.
Joop Kok gaf nog aan dat met zorg
omgegaan moet worden met datgene wat er nu is De lijfspreuk van
Aalsmeer is tot slot: retine quod habes ofwel behoudt wat u heeft. “De
wijze waarop de raadzaal wordt ingericht houdt in hoe we met het cultureel erfgoed van Berghoef wensen
om te gaan.” Joop Kok wilde drie
modellen voor de herinrichting laten
zien. Eén in de vorm van een hoefijzer, een duaal (rond) model en één
die lijkt om de huidige opstelling.
PACT wil graag de nieuwe raadzaal een groen karakter geven. In
alle mogelijkheden is daarom ruim
groen ingetekend. Kok had zijn verhaal willen ondersteunen met lichtbeelden, maar dit verzoek was voor
aanvang van de vergadering afgewezen of dezelfde reden. Het gaat
niet om de inrichting, maar om een
krediet. Voor de inrichting gaat een
apart voorstel gemaakt worden ge-

heel naar wens van de raad. Het is
de bedoeling dat via de werkgroep
een voorstel door de raad wordt gepresenteerd aan het college van
B&W.
‘Stiekem’ achter de planten
De raadstafel blijft in de modellen
van raadslid en architect Kok het
middelpunt vormen. Voor het college en de griffier, de fractieassistenten, de bode en ambtenaren
zijn rondom in verschillende opstellingen plaatsen gereserveerd. Zoals al gezegd ook ruimte voor planten, natuurlijk is er een publieksruimte, blijven er televisieschermen
in de raadzaal en mag de leeuw
niet uit het tapijt verdwijnen. Opvallend in alle mogelijkheden van Kok
is wel dat voor de pers geen ruimte meer is. De tafel voor de kranten en nieuwssites is verdwenen. In
één model is wel een mogelijkheid
om ‘stiekem’ achter een plantenrij
plaats te nemen, maar of dit echt de
bedoeling is... Jammer hoor, maar
misschien wil Kok dat de pers ook
‘gewoon’ in de publieksruimte gaat
zitten. Het is eigenlijk wel te hopen
dat de klankbordgroep de verslaggevers niet vergeet en toch ook voor
hen een plaatsje in de vernieuwde
raadzaal reserveert...
Onderbouwing kosten
Het voorbereidingskrediet voor de
herinrichting van de raadzaal komt
als behandelstuk aan de orde in de
vergadering van de gemeenteraad
op donderdag 3 december. Over het
behoorlijke bedrag van 55.000 euro waren vragen gesteld in de gezamenlijke commissie, deze zijn voor
de vergadering van de raad in een
totaal overzicht gezet. Het hoogste
bedrag (14.565 euro) is berekend
voor de adviseur audiovisuele hulpmiddelen, de interieurarchitect is
voor 8.820 euro op het kostenlijstje gezet, het projectmanagement en
teken- en rekenwerk elk voor 8.000
euro en voor de coördinatie facilitair
bedrijf is 6.000 euro opgenomen. De
verlichtingsadviseur en overige adviseurs staan voor minder geboekt,
elk 2.400 euro. Tot slot is twee keer
1.600 euro opgenomen voor een
akoestisch advies en de constructeur. Totaal komt dit op 53.385 euro ,
afgerond dus 55.000 euro.

Samen Aalsmeer schoon houden

Nieuwe, herkenbare en
grotere afvalbakken
Aalsmeer - Ergert u zich ook zo aan
flesjes, blikjes en verpakkingen die
u op straat en in het groen ziet liggen? U bent niet de enige. Inwoners
van Aalsmeer willen dat de openbare ruimte schoon is. Gelukkig deponeren veel inwoners afval dan ook
in de afvalbak. Hiermee helpt u mee
aan een schoon Aalsmeer. In dit kader vervangt de gemeente de komende weken de huidige afvalbakken in de winkelcentra. Er worden
grotere bakken geplaatst die door
een andere kleur en vormgeving
meer opvallen. De inhoud van de afvalbak is vijftig procent groter dan
de huidige afvalbakken. De afvalbakken worden in principe op dezelfde locaties teruggeplaatst, tenzij
de gemeente uit ervaring weet dat
verplaatsing van de bak gewenst is.
Wethouder Ad Verburg: “Gemeenten krijgen jaarlijks een extra uitkering, in verband met de raamovereenkomst Verpakking 2013-2022,
om een impuls te kunnen geven aan
de gemeentelijke aanpak van zwerfafval. Hierdoor kan de gemeente
maatregelen nemen, waardoor minder zwerfafval ontstaat en de omgeving efficiënter schoon blijft. In eerste instantie willen wij een extra impuls geven aan de herkenbaarheid
van afvalbakken in de winkelcentra en bij het surfeiland Vrouwentroost. Dit zijn representatieve plaatsen waar veel bewoners gebruik van
maken.” De kosten van de aanschaf
en plaatsing van nieuwe afvalbakken in de centra en op de recreatie-

gebieden kunnen volledig worden
gefinancierd vanuit de subsidieregeling. Bestaande blauwe bakken
die geschikt zijn voor herplaatsing
gaan elders in de gemeente hergebruikt worden.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Aalsmeer - Om half negen in de ochtend van zondag 22 november is Frans
Engel in zijn slaap overleden. De markante Aalsmeerder was al enige tijd
ziek. Hij had blaaskanker, was zoals
hij zelf zei, van binnen helemaal ‘verkankert’. Hij had er voor gekozen om
niet behandeld te worden in het ziekenhuis. Hij ervaarde het lot dat hij niet
lang meer te leven had. Frans was heel
gelovig, had in zijn huisje in de Begoniastraat een kamer vol met beelden van
Jezus en Maria, en gaf aan uit te zien
naar een plekje in de hemel. Tot voor
kort fietste Frans nog bijna dagelijks naar het Centrum, alwaar hij gewoond heeft in de Weteringstraat met eerst z’n moeder en later alleen
tot de sloop van de huizen hier.
De laatste maanden ging hij sterk achteruit. Hij was fors mager geworden en van zijn vrolijke en opgeruimde karakter was begrijpelijk niet
veel meer over. Hij had zorgen en pijn.
De laatste levensdagen heeft hij thuis doorgebracht met zijn hondje. Wijkagent Erik van den Brun had regelmatig gesprekken met Frans
en is ook enkele malen bij hem op bezoek geweest. Erik zag dat Frans
helemaal opleefde bij het krijgen van kaarten en deed een oproep. Hij
kreeg honderden kaarten binnen en was hier bijzonder blij mee. De
kaarten werden voorgelezen door familie en vrienden, want zelf kon
Frans niet lezen.
Triest dat Frans juist deze gezellige periode rond Sinterklaas niet meer
heeft mee kunnen maken. Hij was gek op Sinterklaas en zwarte Piet en
mocht met het gezelschap vaak mee verkleed als Piet. Ook verheugde
hij zich altijd vroegtijdig op Koninginnedag en later Koningsdag. “Zo
gezellig en druk.” Jaarlijks was hij present op de vrijmarkt.
Herdenk Frans als een vrolijke man die altijd honderuit (met luide
stem) praatte, graag Nederlandstalige liedjes zong en in alles het positieve naar boven wist te halen. Rust zacht Frans. Een mooie boodschap
voor zijn familie: “De hemel heeft er een prachtig mooie engel bij.”
Frans Engel is slechts 55 jaar geworden. Bij ‘zijn’ steen op het Molenplein hebben vrienden en familieleden zondag bloemen gelegd en
kaarsjes aangestoken. Deze steen is voor hem door vrienden gekocht
en enkele weken geleden door Frans nog zelf onthuld. Hij was er trots
op: “Ik ben toch wel bijzonder”, had hij gezegd met ongeloof in zijn
stem. Je was het echt hoor Frans, heel bijzonder! Frans wordt vrijdag
27 november begraven.

Aalsmeers bedrijf wereldwijd
marktleider op gelijkspanning
Aalsmeer - In november is Direct
Current BV te Aalsmeer gestart met
een nieuwe project genaamd ‘DOE
DC’. Dit project is uniek in de wereld. In samenwerking met gemeente Haarlemmermeer, netbeheerder, Stallingsbedrijf Glastuinbouw
Nederland, Gavita, Solar Green
Point, Siemens en Vreeken Bouvardia wordt in Rijsenhout een demokwekerij van 2 hectare ingericht
met groeilichten op gelijkspanning.
In fases zullen ook zonnepanelen,
WKK en koeling worden aangesloten. Dit is de eerste gelijkspanningsinfrastructuur ter wereld met meerdere klanten.
Direct Current BV onderscheidt
zich als bijzonder hoog innovatief
met als resultaat dat het wereldwijd
marktleider is op het gebied van gelijkspanning. Jaren geleden startte
het bedrijf met het ontwikkelen van
nieuwe producten op gelijkspanning voor een niet bestaande markt
. Met veel lef en met een visie dat
gelijkspanning de toekomst is, trekt
Harry Stokman met passie en vol
overgave de kar. De visie wordt stap
voor stap waargemaakt door onder
andere de ontbrekende stukken in
de puzzel van het gelijkspanningsnet te ontwikkelen. Daarnaast heeft
het bedrijf zich een drijvende kracht
getoond door het samenbrengen
van de overheid, diverse gemeenten, hogescholen, de TU Delft, netbeheerders en corporate bedrijven,
in gelijkspanningsprojecten om het
toekomstige gemeengoed breed uit
te dragen.
Door helemaal terug te gaan naar de

basis kon een nieuw systeem worden ontwikkeld waarbij afscheid genomen kan worden van de huidige
problemen in het wisselspanningsnet. Direct Current BV ontwikkelde vanuit een systeemgedachte een
gelijkspanningsnet waaraan alle gelijkspanningsgebruikers en -opwekkers gekoppeld kunnen worden. Zonder er bewust van te zijn
leven we al in een gelijkspanningswereld. Bijna alle elektronica welke
we dagelijks gebruiken, werkt intern
al op gelijkspanning. Ook duurzame bronnen zoals zonnepanelen en
windmolens leveren gelijkspanning.
Het transport van onze elektriciteit gebeurt nog d.m.v. wisselspanning waardoor we dit moeten omzetten van gelijkspanning naar wisselspanning en visa versa. Deze omzettingen gaan gepaard met energieverliezen. We kunnen dus kosten
en componenten besparen bij overgang naar gelijkspanning.
Deze innovatie in kostenbesparing
en duurzaamheid is succesvol aangetoond door meer dan 800 lichtmasten voor straatverlichting te laten werken op deze nieuwe gelijkspanningsnetten onder anderen in
Musselkanaal, Alphen aan de Rijn,
Haarlemmermeer, Havenbedrijf Amsterdam en in Zeeland. Het project
DOE DC is de volgende stap in de
grootschalige gelijkspanningsprojecten, die nu al wereldwijd in de
belangstelling staan, en een nieuwe mijlpaal op het gebied van gelijkspanning. Meer informatie is te
vinden op www.doedc.net en www.
gelijkstroom.nl.
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Kwaliteit leven vooruit
gegaan dankzij shiatsu
Aalsmeer - Ze voelde zich altijd moe en gespannen en was het
spuugzat. Denise van der Zee besloot een behandeling te proberen
die totaal nieuw voor haar was: shiatsu massagetherapie. Nu voelt ze
zich niet alleen fitter, ze is ook verlost van haar heftige hooikoorts en
menstruatieklachten. Als een ander
het haar zou vertellen, zou ze het
niet kunnen geloven. Maar Denise
van der Zee (45) heeft het zelf ervaren en nu zweert ze bij shiatsutherapie. “Ik las er voor het eerst over
in een artikel in de krant”, vertelt ze.
“Ik vond het een interessant stuk en
heb het uitgeknipt. Wat me vooral aansprak, was dat het een zachte behandeling is. Een soort massage, maar zonder gekraak of getrek.”
Haar eerste bezoek aan de San Bao
Praktijk van Petra van der Knaap in
Aalsmeer was meteen een schot in
de roos. “Ik kwam binnen in een
sfeervolle ruimte. Petra was heel
sympathiek, ze straalde rust uit en
stelde veel vragen. Daarna mocht
ik op een grote mat gaan liggen en
volgde de behandeling. Inderdaad
heel zacht: met heel lichte druk
van de duim en zachtjes wrijven.
Ze hield ook warme sticks tegen de
plekken waar ik pijn had. Een aangename warmte is dat, die net wat
dieper gaat dan die van een kruik.”
Tot haar verrassing was Denise al na
twee behandelingen van vermoeidheid af. Nog verbazingwekkender:
de therapie hielp na enkele maanden ook tegen kwaaltjes waar ze
niet voor kwam. “Ik heb af en toe
erge hooikoorts. Dat zag ik als iets
waar ik nu eenmaal mee moest leven. Zo ook mijn heftige menstruatieklachten. Petra zei, toen het toevallig ter sprake kwam: Daar kan ik
iets aan doen. Hoe ze het gedaan
heeft weet ik niet, maar ik heb nu
van allebei veel minder last. Het is
nu draaglijk.”
Shiatsu is een oosterse behandelwijze. Een klacht – zoals pijn of vermoeidheid - betekent in deze leer,
dat er een blokkade zit in de energiebanen (‘meridianen’) in het lichaam. Die blokkade (zeg maar: de
oorzaak) zit niet altijd op de plek

waar iemand de klacht ervaart.
Neem bijvoorbeeld hoofdpijn. Dat
kan ontstaan door een klap op je
hoofd. Maar ook omdat je je schouders te veel aanspant. Of je bovenbenen. De shiatsutherapeut spoort
de blokkades op en laat de lichaamsenergie weer stromen, zodat de
klacht verdwijnt. Denise: “Petra legt
dat uit tijdens de behandeling. Al
snap ik er soms niet veel van, het
is voor mij bewezen dat het werkt.
Vanwege mijn menstruatieproblemen was ik twee weken per maand
niet mezelf. De huisarts zei doodleuk dat er niets aan te doen was.
Wel dus. De kwaliteit van mijn leven
is er een stuk op vooruitgegaan.”
Shiatsu massagetherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraar mits
je een aanvullend pakket hebt. Meer
weten of een afspraak maken? Kijk
dan op www.sanbaopraktijk.nl.

Wethouder koopt brugwachtershuisje

Foto-expositie Reint Baarda
Aalsmeer - Donderdag 19 november heeft wethouder Jop Kluis de
expositie van Reint Baarda in het
kantoor van Eveleens Makelaardij
geopend. Reint Baarda begon al op
jonge leeftijd niet alleen met fotograferen, maar ook met ontwikkelen
en afdrukken van foto’s. In het begin was hij nog niet overtuigd van
zijn fotografiekunst, maar hij zette
door. Zijn interesse ging vooral uit
naar architectuur van gebouwen. Hij
vond het zonde dat mooie architectuur soms schuilging achter bomen,
lichtmasten, auto’s en reclamezuilen. Hierdoor was de schoonheid
van de panden niet goed te zien.
Dit wilde hij anders. Hij fotografeerde de huizen, deeltje voor deeltje.
Alle details apart. Op de computer
bouwde hij alle deze deeltje weer
op. Zonder overbodige details, omgeving en opsmuk. Alleen de puurheid van het pand hield hij over in
simpele lijnen. Zo fotografeerde hij
diverse markante huizen en panden in Aalsmeer, zoals bijvoorbeeld
de watertoren, het Oude Raadhuis,
Bloemenlust, de Historische Tuin en
het verenigingsgebouw van watersportvereniging Nieuwe Meer.
Wethouder Jop Kluis: “Ik heb niet
heel veel verstand van kunst. Eigen-

lijk kijk ik alleen of ik het mooi vind
of niet. En dit vind ik mooi. Er hangen al drie werken van Reint in mijn
kamer in het gemeentehuis en daar
koop ik vandaag het brugwachtershuisje bij.” Hij voegde direct daad bij
het woord en plakte een sticker met
verkocht naast de foto.
De expositie bezoeken kan van
maandag tot en met vrijdag van
10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag
van 10.00 tot 13.00 uur bij Eveleens
Makelaardij aan de Punterstraat 2.
Alle gefotografeerde panden bekijken kan ook op de website www.
reintbaarda.nl.

Weet u welkom, ook als u niet in
het zorgcentrum woont.

Activiteiten in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Dinsdag 1 december is er tijdens de creatieve middag in wijkpunt
‘Voor Elkaer’ een Sinterklaasmiddag. Een leuke middag waarbij we
pepernoten gaan bakken en gedichten gaan voorlezen. De activiteit
start om 14.30 en duurt tot 16.30 uur. U kunt hier gratis aan deelnemen.
Lijkt het u ook leuk om te komen? Kom dan gezellig langs. Dit is voor alle
senioren vanaf 55+ in Kudelstaart en omgeving.
Op vrijdag 4 december vertelt Roos Fisker over haar expositie van schilderijen, welke de komende maanden in het wijkpunt tentoongesteld
worden. Aanvang om 14.30 uur en het zal duren tot 16.30 uur. Toegang is
gratis, comsumpties zijn voor eigen rekening.

Elke week vrijdagmiddagborrel

Burgemeester en Sinterklaas
bij heropening Oude Veiling
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 20
november is De Oude Veiling in
de Marktstraat heropend. Belangstellenden werden uitgenodigd het
open huis te komen bezoeken en
hier is massaal gehoor aan gegeven. Het was druk en de sfeer was
als vanouds. De Oude Veiling is aangekocht door de gemeente met het
doel het pand (weer) een invulling
te geven op sociaal, cultuur, educatief en maatschappelijk vlak. Het beheer is voorlopig ondergebracht bij
de ESA, die ook voor de gemeente
de sporthallen en het zwembad onder haar hoede heeft, evenals (tijdelijk) fort Kudelstaart. Toeval wil dat
de vorige eigenaar Leo van Erp na
het stopzetten van ‘zijn’ Oude Veiling in dienst is getreden bij de ESA
als beheerder van sportcomplexen.
Toen ESA werd gevraagd het beheer op te nemen, heeft hij zich direct aangeboden. Leo van Erp vindt
het geweldig om terug te zijn op
‘zijn’ stekkie en hierdoor de mogelijkheid krijgt om ‘zijn’ droom in
een breder verband te verwezenlijken. Leo van Erp zag vanaf de aanvang De Oude Veiling als een cultureel smeltpunt voor verenigingen en hoopte velen van hen onderdak te kunnen bieden. Bovendien zag hij in deze samenwerking
met de in hetzelfde pand gevestigde bibliotheek wel zitten en dit laatste wordt zowel door de gemeente
als de bibliotheek als zeer wenselijk
beschouwd. Er is een plan voor de
definitieve invulling van het gebouw
in de maak en de verwachting is dat
deze in de loop van 2016 gepresenteerd kan worden. Tot zolang is
De Oude Veiling de ‘huiskamer van
Aalsmeer’ waar regelmatig activiteiten georganiseerd gaan worden.
De Oude Veiling is ook beschikbaar
voor zaalhuur. In de kleine bovenzaal is de bar verwijderd, waardoor
meer ruimte is ontstaan voor vergaderingen en kleinschalige culture-

Decemberkien
Vogelvereniging
Aalsmeer - Op donderdag 3 december organiseert Vogelvereniging Aalsmeer haar december kienavond, waarin vele mooie prijzen
te winnen zijn. In totaal worden vijf
rondes gekiend en elke kienronde
leidingen die bij Boerma Instituut
genoten kunnen worden.” De inspiratie wordt gehaald uit beurzen en
tentoonstellingen. In januari staat
Boerma Instituut bijvoorbeeld weer
op de IPM in Essen, de belangrijkste markt voor kamer- en tuinplanten in Europa.

Gezellige kerstworkshops
bij Boerma Instituut
Aalsmeer - Het Boerma Instituut
op de Legmeerdijk is al vanaf 1980
een gerenommeerd bloemschikbedrijf. Jacqueline Boerma runt de
zaak momenteel samen met haar
man Ton en zoon Mike. “Het is dus
nog steeds een familiebedrijf. Mijn
ouders zijn het gestart maar die zijn
inmiddels beiden overleden en wij
hebben het weten voort te zetten.
We hebben in totaal zes mensen in
dienst. Ton houdt zich vooral bezig
met de boekhouding, maar is inmiddels ook de vakopleiding gestart en
onze vijfentwintigjarige zoon geeft
al les en verzorgt bovendien de opmaak van alle documenten voor het
bedrijf.” Omdat de ouders van Jacqueline oorspronkelijk uit Limburg
komen is hun café, waar tussen de
opleidingen door lunches worden
geserveerd en een drankje kan worden genuttigd, omgedoopt in Café de Mijnen. Er hangen schilderijen en foto’s van mijnwerkers en er
zijn tal van accessoires uit de mijnen te aanschouwen. Er hangt een

Voor iedereen vanaf 55 jaar

prachtige sfeer. “De vader van mijn
moeder heeft in de mijnen gewerkt
en de vader van mijn vader had een
bloemenzaak. Hoe bijzonder dat deze twee werelden gecombineerd
zijn en dat Boerma Instituut hieruit
is ontstaan.”
Over gehele wereld
Na vijfendertig is er wel voor een
nieuw logo gekozen, maar verder wordt het instituut al vijfendertig jaar bezocht door bezoekers
van over de gehele wereld. De cursussen worden tevens in het Engels gegeven. Jacqueline laat vol
trots de wereldkaart zien met duizenden speldenknopjes die cursisten er zelf op kunnen spelden. Vooral het midden en zuiden van Japan
staat flink vol. “Dat is wel te verklaren,” aldus Jacqueline “bloemschikken is een tweede natuur daar. Het
hoort in Japan gewoon bij de opvoeding. Er worden bij ons in het
bedrijf zelfs wedstrijden gehouden,
uiteraard naast de gedegen vakop-

Kerstworkshops
In de weekenden van 12, 13 en 19
en 20 december zijn er open dagen
bij Boerma Instituut. Van twaalf tot
vier uur is een ieder welkom om zich
te laten inspireren door de nieuwe
kersttrends van dit jaar. Er zal een
kleine kerstmarkt zijn waar materialen en brocante wordt verkocht en
er worden demonstraties gegeven
door docenten. Ze maken kerstbloemwerk, tevens geschikt voor
verkoop. Vanaf eind november zijn
er verschillend workshops waar je
je voor moet inschrijven. Er zijn dag
workshops van 10:00 tot 15:45 uur
op 27 november en 13 december,
diverse middag workshops op 10,
11, 12, 13 en 20 december en avond

le evenementen. De grote zaal boven is onveranderd en was tijdens
het open huis ingericht als filmzaal
met nostalgische beelden wat er zoal allemaal heeft plaatsgevonden in
De Oude Veiling en dit is indrukwekkend! Beneden in de barruimte
worden bezoekers als vanouds welkom geheten door de doeken van
Aalsmeerse kwekers en sinds afgelopen vrijdag worden de muren ook
opgeluisterd met frivole schilderijen van bloemen en dansparen van
Dorrit Klomp. Zij is de eerste exposant hier en haar werk kan bewonderd worden tot half januari.
Vanaf aanstaande 27 november is er
elke week een vrijdagmiddagborrel
van 17.00 tot 21.00 uur. Iedereen is
welkom. Aan de heropening is een
officieel tintje gegeven. Aan burgemeester Jeroen Nobel, samen met
Sinterklaas en ESA-directeur Marten van Maastrigt de eer om de deur
weer open te zetten. Ze kregen applaus. Het open huis werd opgeluisterd met muziek van de Aalsmeerse
band The Riverstones. Heerlijk weer
al deze reuring in dit monumentale
pand met een rijke Aalsmeerse geschiedenis in het Centrum. Kijk voor
meer informatie, activiteiten en mogelijkheden op www.deoudeveiling.
nl.
kent een grote jackpot prijs. Tussendoor is er een grote loterij waarmee
ook leuke grote prijzen zijn te winnen, waaronder een fraaie hoofdprijs. Breng vrienden en kennissen
mee naar deze gezellige december
kienavond, waar voor groot en klein
iets te beleven valt. De kienavond is
in Het Baken aan de Sportlaan 86
en begint om 20.00 uur. Voor inlichtingen tel. 06-10666878.
workshops op 10, 11 en 18 december. Tijdens deze workshops zullen
er verschillende technieken worden
gebruikt en verschillende objecten worden gemaakt van tafelkrans
tot deurklopper en van kerstster tot
kroonluchter en tafelstukken. Jacqueline: “Je moet je voor deze workshops wel opgeven. Er zijn al een
aantal inschrijvingen binnen. Een
workshop van 37 euro vijftig is inclusief pauze met een drankje en
een hapje. Voor alle dagen geldt; wij
verzorgen alle benodigde materialen (in drie verschillende kleurthema’s) en je krijgt een certificaat na
afloop. En ik spreek uiteraard uit ervaring als ik zeg dat de dagen zeer
warm en intiem zijn, niet te massaal (maximaal vijfentwintig personen per keer) en met persoonlijke
aandacht voor de beginners én gevorderden.” Kijk voor meer informatie en exacte data op www.bloemschikken.nl Boerma Instituut is te
vinden aan de Legmeerdijk 227, telefoonnummer: 020-4415306
Door Miranda Gommans

Musica groots in Inloopcentrum Kudelstaart
Donderdag 3 december a.s. organiseert het Inloopcentrum i.s.m. het
wijkpunt ‘Voor Elkaer’ in Kudelstaart een Musica activiteit in het groot!
U kunt inlopen vanaf 14.00 uur. Vanaf 14.30 tot 15.30 uur gaan we kijken
naar de klassiekers van Toon Hermans. Het Inloopcentrum is gevestigd in
het Wijkpunt ‘Voor Elkaer’, Nobelhof 1, Kudelstaart. Deelname aan de
activiteit is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening.
Wist u dat..?? ‘Musica’ is een wekelijkse activiteit in het Inloopcentrum in
zowel Kudelstaart als Aalsmeer. In Kudelstaart kunt u op elke donderdagmiddag vanaf 14.00uur binnenlopen. In Aalsmeer bent u welkom om
deel te nemen op dinsdagmiddag vanaf 14.30uur.
Sinterklaas zangmiddag in Zorgcentrum Aelsmeer
Op dinsdag 2 December om 14.30 uur is er een speciale Sinterklaas
zangmiddag, in de grote zaal van het zorgcentrum. Het is een gezellige
melodieuze samenkomst die onder leiding staat van onze activiteiten begeleidster Ingrid van Zijverden
met muzikale begeleiding van
Ally Maarse. U bent van harte
welkom.

Lisandro Langelaan van Profile Car & Tyreservice ABO reikt de prijs uit aan de
heer Bakker en een bloemetje aan mevrouw Bakker.

Profile Car & Tireservice trakteert

Factuurbedrag ABO terug
met actie ‘Jouw stem telt’
Aalsmeer - De heer Bakker uit
Aalsmeer is één van de twee gelukkige winnaars van de klantenactie ‘Jouw stem telt’ van Profile Car &
Tyreservice. De heer Bakker ontving
op vrijdag 20 november het volledige factuurbedrag van 267,63 euro retour ten aanzien van gemonteerde winterbanden onder zijn auto. De prijs werd uitgereikt door Lisandro Langelaan van Profile Car &
Tyreservice ABO in Aalsmeer, in de
vorm van een waardecheque.
Bij de ‘Jouw stem telt’ actie wordt de
klant gevraagd naar de mening over
de service en diensten van Profile.
Deelnemers maken daarbij direct
kans op leuke maandprijzen, in de
vorm van het terugwinnen van het
factuurbedrag of een cheque voor
een weekendje weg ter waarde van
250 euro. Afgelopen maand schreven duizenden klanten zich in voor
de nieuwe actie.
“Dit is nog eens een mooi bericht
om te ontvangen. Een hele leuke
verrassing!”, zo was de eerste reactie van de heer Bakker. “Ik heb bij
Profile Car & Tyreservice twee winterbanden laten monteren, maar
dan verwacht je zoiets totaal niet.
Geweldig zeg!”, aldus de enthousiaste klant van Profile Car & Tyreservice ABO uit Aalsmeer.
Jouw Stem Telt!
Klanten die een beoordeling achter
laten op de actie website www.pro-

Cadeau-, antiekmarkt Zijdstraat
Aalsmeer - Zaterdag 28 november
wordt een grootse cadeau, kunst,
streek en antiekmarkt gehouden in
de Zijdstraat. De exclusieve markt
is te bezoeken van 10.00 tot 17.00
uur. Tientallen standhouders presenteren op deze markt een breed
assortiment aan cadeau artikelen,
gevarieerde kunstwerken, biologische streekproducten en uitzonderlijke, vintage en verzamelobjecten uit grootmoederstijd. Voor jong
en oud uit Aalsmeer en omstreken
een leuke uittip om deze markt te
bezoeken.

file.nl/jouwstemtelt, maken kans op
leuke prijzen. De notaris trekt daaruit elke maand twee winnaars: een
particuliere rijder en een leaserijder.
Particuliere klanten van Profile Tyrecenter maken maandelijks kans op
volledige teruggave van het factuurbedrag. Leaserijders maken kans op
een waardebon voor een weekendje weg van 250 euro. Iedereen die
deelneemt wordt sowieso beloond
in de vorm van een waardebon voor
een volgende besteding ter waarde
van tien euro.
Enthousiaste reacties
Volgens Lisandro Langelaan, van
Profile Car & Tyreservice ABO, reageren de klanten enthousiast op
de actie. “Het terugwinnen van je
factuurbedrag is een tastbaar iets.
Het spreekt consumenten aan. Dat
merken we op onze vestiging aan
de balie. De actieflyers liggen altijd
klaar voor iedere klant. Zo kan de
actie nooit worden gemist. We wijzen de klanten altijd op de actie,
maar velen vragen er zelf al naar.”
Wintervoorbereiding
Profile Car & Tyreservice ABO staat
met haar team klaar om automobilisten de beste banden- en onderhoudsservice te bieden en veilig
onderweg te sturen. Nu de herfst
in volle gang is raadt Profile Car &
Tyreservice ABO aan de auto tijdig klaar te maken voor de winter
en de zomerbanden te verwisselen
voor winterbanden. Ook het uitvoeren van een Carcheck of een onderhoudsbeurt wordt sterk aangeraden als voorbereiding op de winterperiode. Klanten kunnen nu een
afspraak maken op de website van
Profile: www.profile.nl.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Van links naar rechts rond de ezels met kerstmuts: Rina, Martine en Diana.

Nieuwe commissieleden gezocht!

Dynamische activiteitencommissie Boerenvreugd
Aalsmeer - Kinderboerderij Boerenvreugd bestaat deze maand
tweeëntwintig jaar. De stichting
draait op zeventig vrijwilligers samen met begeleiders en cliënten van
Ons Tweede Thuis en uiteraard met
hulp en steun van vele mensen en
bedrijven die de leukste kinderboerderij in de wijde omtrek een warm
hart toedragen. Dat Boerenvreugd
haar deuren open heeft staan voor
bezoekers van alle leeftijden is bij de
meeste mensen wel bekend. Jonge
gezinnen weten de weg ernaartoe
te vinden, maar ook mensen zonder kinderen en ouderen waarderen de plek om anderen te ontmoeten en te recreëren. Voor ouderen
die niet meer zelfstandig naar de
kinderboerderij kunnen komen, zet
de kinderboerderij zich eveneens in.
Vrijwilligers gaan regelmatig op bezoek bij de Aalsmeerse zorgcentra,
zodat ook deze dorpsgenoten kunnen genieten van de boerderijdieren. Schapen, geiten, konijnen, ze
gaan allemaal mee op visite. De vrijwilligers genieten net zoveel van deze bezoekjes als de ouderen. En met
een aantal van die vrijwilligers heeft
deze krant een gesprekje. Met name de activiteitencommissie. Deze commissie is twintig jaar geleden
al in het leven geroepen en bestaat
momenteel uit vijf dames; Martine
Noordhoek, Rina Pannekoek, Diana
de Groot Monique Bruine de Bruin,

en Astrid van Bruggen. Martine:
“Zo’n vijf a zes keer per jaar organiseren wij een activiteit. Daar verbinden we altijd een thema aan; ‘Loeiende Koeien en Knorrende Varkens’
bijvoorbeeld of ‘Hinnikende paarden
en Balkende ezels’ en we zorgen ervoor dat er altijd iets educatiefs in zit
(bij het laatste thema kwam er een
hoefsmid aan te pas. Kinderen zien
dan hoe hij te werk gaat), maar dat
er ook geknutseld wordt in het bepaalde thema. We hebben ooit een
Roofvogel-dag georganiseerd en
toen gingen de kinderen uilenballen pluizen. Er staan altijd spelletjes
op het programma of een quiz waar
iets mee te winnen valt. Ja kinderen
zijn competitief hoor!”
Kerstmarkt
Rina: “Gemiddeld komen er honderdvijftig fanatieke kindertjes op
de activiteitendagen af. Het is altijd erg gezellig.” En dan nu iets over
de aankomende kerstmarkt waarvan de voorbereidingen in augustus al begonnen zijn en waar de
naam ‘Stralende Sterren en Geurende Kaarsen’ aan gegeven is. Martine vertelt enthousiast wat de bezoekers zoal kunnen verwachten op
zondag 13 december van 11.00 tot
16.00 uur: “Er staan dertig kramen
op ons terrein met de meest uiteenlopende producten zoals honing,
bloemen, kerstkransen, decoraties,

zeepjes, sjaals, poppenmode, tattoos en hairextensions, mutsen, sieraden, boeken, houten speelgoed,
vilten accessoires, borduurwerk, biologische producten, we hebben
een stroopwafelkraam, de Werkschuit komt knutselen, er is Glühwein en chocomelk met wat lekkers erbij, OTT staat met een kraam,
je kunt vogeltaarten kopen, marshmallows roosteren, de Kerstman
loopt rond, het koor ‘Denk aan de
Buren’ komt zingen én er kunnen
tal van spelletjes worden gespeeld,
zoals sjoelen. Er is zelfs een kerstbomenverkoop waarbij de handelaar bovendien een bezorgdienst
heeft. Veel hè?!” Diana: “Het grootste gedeelte is al overdekt en bij
heel slecht weer hebben we zelfs
een plan B. Iedereen is welkom van
jong tot oud, met of zonder kinderen
en de entree is geheel gratis, ja, ook
deelname aan activiteiten. Uiteraard
is het wel handig om geld mee te
nemen om artikelen te kopen op de
markt, want de kinderboerderij beschikt niet over een pinautomaat.”
Met elkaar
De dames van de activiteitencommissie vinden een activiteit geslaagd als ze de blije snoetjes zien
van de jongste bezoekers. “Dan weten wij weer waarvoor we al dat
werk verzet hebben!” Ze zijn overigens naarstig op zoek naar nieuwe
commissieleden vanaf januari, want
twee dames stappen er na jaren
trouwe dienst uit. Martine: “Ja, we
zoeken versterking, dus als jij creatief bent, leuke ideeën kan inbrengen en goed bent in regelen, neem
dan contact op met ons.” Rina voegt
eraan toe dat er ook in het bestuur
van Boerenvreugd nog een vacature vrij is en dat er altijd vrijwilligers welkom zijn vanaf veertien jaar.
Meld je dan bij vrijwilliger@boerenvreugd.nl. De dames maken tot slot
nog van de gelegenheid gebruik om
alle vrijwilligers te bedanken: “Zonder al deze mensen zijn we nergens.
We moeten het met elkaar doen!
En vergeet ons varken Beer niet.
Hij staat bij de ingang van Boerenvreugd en wacht knorrend op uw
donaties.” Kinderboerderij Boerenvreugd is te vinden aan de Beethovenlaan 118 te Aalsmeer. Er is voldoende parkeergelegenheid.

Op dinsdag 1 december 2015

TWEE OVERHEERLIJKE

LEKKERBEKKEN
+

ÉÉN HOLLANDSE NIEUWE

HARING
VERSE VIS

DE BESTE VIS UIT URK
Uw visspecialist!

De Nieuwe Meerbode presenteert vanaf vandaag een nieuwe, maandelijkse rubriek. Inwoonster Willemijn Visser stuurde een mail met
de vraag of er in de krant misschien plaats is voor een kookrubriek.
“Omdat ik veel van koken hou en vaak uit mijn omgeving de vraag
krijg om recepten, ben ik voor mijn plezier een blog begonnen: www.
whatsthatsmell.nl. Schrijven en koken zijn voor mij een fijne afwisseling op mijn drukke (maar ontzettend leuke) baan. En ik zou het geweldig vinden om middels een bijdrage in de krant wellicht ook wat
meer mensen te leren kennen.” Zo gezegd, zo geregeld: Koken met
de Meerbode dankzij Willemijn! Op de blog van Willemijn staan overigens regelmatig nieuwe recepten.

Oer-Hollandse erwtensoep
Hoofdgerecht, 8 kommen
Bereiden: 15 minuten
Koken: 2 uur

Ik ben dol op het sinterklaasfeest. De liedjes, de gezelligheid, de tradities. Met z’n allen rondom een wasmand cadeautjes zitten, lachen om elkaars gedichten, potje thee bij
de hand en een stukje roomboter banketstaaf van de bakker in
de pan. Héérlijk! Maar pakjesavond kan niet beginnen zonder een kom oer-Hollandse erwtensoep. Veel mensen zien er tegenop dit zelf te maken maar als
je eenmaal weet hoe, wil je niet
anders meer. De instructies zijn
doodeenvoudig, de ingrediëntenlijst kort, het enige wat deze
soep van je vraagt is een beetje
aandacht en geduld. Echt waar,
iedereen kan het. Fijne 5 december alvast!
Dit heb je nodig:
500 gram spliterwten
Een halve knolselderij
5 grote uien
1 flinke prei
1 grote winterpeen
1 aardappel
2 liter kraanwater
4 runderbouillonblokjes
200 gram spekreepjes
1 rookworst
2 laurierblaadjes
Peper en zout naar smaak
Zo maak je het:
- Zet een grote pan op het vuur
en doe hier het water en de
bouillonblokjes in.
- Snipper de uien, snij de prei

-

in ringen en de aardappel en
winterpeen in blokjes.
Schil de halve knolselderij en
snij in blokjes.
Gooi alle groente samen met
de spekreepjes, laurierblaadjes en spliterwten in de pan.
Laat de soep circa 2 uur op
laag vuur koken. Regelmatig
even kijken en roeren.
Bijna klaar? Proef op zout en
peper en voeg desgewenst
van beiden iets toe.
Snij vlak voor serveren de
rookworst in plakjes en kook
5 minuten mee met de soep.
Serveer in grote kommen,
vergezeld door plakjes roggebrood met katenspek of
kaas, mmm!

Oh ja:
- Voor het optimale smaakresultaat: laat de pan soep
1 nacht buiten staan, in de
vrieskou.
Willemijn Visser van de website www.whatsthatsmell.nl houdt
van koken, eten en lezen. Eens
per maand schrijft zij een recept
voor deze krant dat past bij de
tijd van het jaar.

Klaas Visser wint jubileumeditie Historische Tuinknop
op van ruim 3.800 euro waarmee
de penningmeester van de Historische Tuin uiteraard zeer tevreden
was. Na afloop werd er onder het
genot van een drankje en hapje uit
Het Tuinhuis nog geruime tijd nagepraat over deze bijzonder geslaagde
avond. Volgend jaar november de
16de editie om de felbeerde Historische Tuinknop!

Aalsmeer - De 39st oliebollenactie
van muziekvereniging Sursum Corda is zeer succesvol verlopen. Op
vrijdag de 13e werd de bollen vroeg
in de ochtend gebakken. Rond koffietijd werden de eerste bestellingen
bezorgd. In de weken voorafgaande
aan de actie waren al veel bestellingen binnen gekomen.
Ondanks dat de venters vrijdagmiddag een flinke regenbui op het
hoofd kregen, ging de verkoop aan
de deur goed. Net als vorig jaar waren de oliebollen al op vrijdag uitverkocht. Alle medewerkers konden
tegen 19.00 uur aan de soep met
broodje worst. Ook dit jaar had de
speel- en sporttoestellenfabriek aan
de Oosteinderweg een ruimte beschikbaar gesteld voor het bakken

van de oliebollen. Dankzij dergelijke steun is het mogelijk om deze
actie te houden. Er werd een omzet
van meer dan 2.200 euro geteld. Na
aftrek van kosten zal de vereniging
een opbrengst van ongeveer 1.800
euro hebben. De muziekvereniging
is dik tevreden met het resultaat. De
oliebollenactie is een zeer belangrijke aanvulling van de clubkas. Iedereen die een zakje gekocht heeft,
hartelijk dank!
Bloeiende ledenbankactie
Er kan op Sursum Corda gestemd
worden bij de Bloeiende ledenbankactie 2015 van de Rabobank. Elke stem brengt 5 euro in de verenigingskas. Kijk voor meer informatie
op de websites van de Rabobank of
van Sursum Corda.

Trotse winnaar Klaas Visser (rechts)
met de Historische Tuinknop en bos
chrysanten ‘Long White Beauty’ – in
kwekerstermen spiegelei - vers van
de Tuin die bestuurslid Anton Temme
hem overhandigde.

Koud en nat, maar gezellig

Sint-intocht Rijsenhout met
drumfanfare Melomanie

Van vrijdag 27 t/m zondag 29 november

Kleinste en grootste vogel op
tentoonstelling in Rijsenhout
Rijsenhout - Vogelvereniging De
Rijsenvogel organiseert in het weekend van 27 tot 29 november weer zijn
jaarlijkse tentoonstelling. Op deze regionale tentoonstelling worden door
leden gekweekte vogels tentoongesteld, nadat ze door erkende keurmeesters van de Nederlands bond
(de NBvV) zijn gekeurd op kwaliteit
en kleur. De vereniging is er trots op
dat het weer is gelukt dankzij de leden om een aantal van 530 vogels op
deze show bijeen te brengen. Onder
dit aantal vogels zit bijvoorbeeld het
kleinste vogeltje (goudbuikje), maar
ook de grootste, namelijk een Roodvleugel Ara. Ook is er een vrije verkoop stand waar door leden zelf gekweekte vogels te koop zijn. Ook
voor voer en vogelbenodigdheden
kan men hier terecht.
De tentoonstelling is open op vrijdag
27 november van 20.00 tot 22.00 uur,
zaterdag 28 november van 10.00 tot

U vindt onze
viskraam iedere dinsdag
van 09.30 tot 17.30 uur bij de
Hoogvliet supermarkt
Aalsmeerderweg 207

Mooie opbrengst Sursum
Corda’s oliebollenactie

Door Miranda Gommans

Aalsmeer - Traditiegetrouw werd
afgelopen woensdag 18 november
op de volle tribunes van de veilingzaal in de Historische Tuin gestreden om de felbegeerde Historische
Tuinknop. Dit keer een jubileumeditie, want de wedstrijd werd al weer
voor de vijftiende keer gespeeld. Vele inkopers van exporteurs en ook
andere belangstellenden waren van
de partij. Veilingmeester Luus Hooyman leidde op uitstekende wijze de
wedstrijd. Deze werd verspeeld over
een aantal voorronden en halve finale. Door het direct op het scherm
projecteren van de tussenstanden
kon iedereen het verloop van de
wedstrijd optimaal volgen. Uiteindelijk kwam in een spannende finale tussen Henk Spaargaren en
Klaas Visser van Explant de laatste
als winnaar uit de strijd.
Traditiegetrouw werden tussen de
voorronden en finale door nog een
tweetal zogenaamde ludieke veilronden gehouden. Onder leiding
van de zoals altijd van goede grappen voorziene veilingmeester Coos
Buis werden producten geveild die
door vele gulle sponsors ter beschikking waren gesteld. De veiling bracht het geweldige bedrag

6.

00

Ongeveer 1.800 euro in verenigingskas

Spannende strijd in finale

Koken met
Willemijn Visser

samen

20.00 uur en zondag 29 november
van 10.00 tot 16.00 uur. Dit alles in
dorpshuis De Reede aan de Schouwstraat 14. De toegang is gratis.

Rijsenhout - Drumfanfare Melomanie uit Rijsenhout heeft afgelopen zaterdag 21 november Sinterklaas en zijn Pieten muzikaal binnengehaald in eigen dorp. Sint
kwam in de kou en een spetter regen aan per boot. Na een woord van
welkom door de burgemeester Theo
Weterings van de Haarlemmermeer
vertrok de stoet onder leiding van
de drumfanfare door de straten van
Rijsenhout. Traditiegetrouw werd de
drumfanfare muzikaal ondersteund
door enkele muziekpieten. Na een

Gedragsveranderingen bij
dementie in gespreksgroep
Aalsmeer - Op dinsdag 8 december wordt in het Ontmoetingscentrum, onderdeel van het Zorgcentrum Aelsmeer, in samenwerking
met Mantelzorg & Meer een samenkomst voor kinderen van mensen met dementie gehouden. De
meest voorkomende gedragsveranderingen worden besproken die
voorkomen bij bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer, lewy body dementie, Parkinson of vasculaire demen-

tie. Er is een mogelijkheid om ervaringen, hoe hiermee om te gaan, te
delen met lotgenoten. Bij de ziekte
dementie komen vele veranderingen voor. Het kan zijn dat er gekeken moet worden naar woonvoorzieningen voor in de toekomst, of
dat er een dagbesteding moet komen zodat er structuur is op een
dag. Maar waarschijnlijk nog wel
de grootste verandering is die op
het gebied van gedrag en karak-

gezellige, maar koude rondgang
eindigde de optocht bij dorpshuis
De Reede waar het feest nog even
werd voortgezet. De muziekpieten
zorgden in het dorpshuis voor muzikale noten en heel veel grappen.
De drumfanfare gaat zich nu voorbereiden op enkele Kerstoptredens.
Op de hoogte blijven? Bezoek dan
de website www.drumfanfaremelomanie.com of kom gerust eens
naar de wekelijkse repetitieavond
op maandag in De Reede aan de
Schouwstraat.
ter. Vaak verandert de relatie die je
hebt met een persoon met dementie. Eerst was de ouder-kind verhouding duidelijk, dus het kan best lastig zijn wanneer de persoon waar je
veel van geleerd hebt, opeens de
persoon wordt waar je aan moet
vertellen hoe iets moet. De bijeenkomst start om 19.30 uur en zal duren tot rond 21.00 uur.
Locatie: Gebouw Irene in de Kanaalstraat 12. Voor meer informatie en aanmelding (is wenselijk) kan
contact opgenomen worden met
Ellen Millenaar, coördinator Ontmoetingsgroep Aalsmeer, via 0622468574. Deelname is gratis, koffie en thee kosten 1 euro.
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Tuincentrum Het Oosten in kerstsfeer

Lang in spanning: Uitslag fotowedstrijd tuin/dier
Aalsmeer - Het is druk geweest met evenementen
en andere ‘dingen’ en dan vliegt de tijd. De fotowedstrijd voor tuinen en dieren in juli en augustus in de
krant lijken heel ver weg en dat is het eigenlijk ook
wel. Tijd om koppen met spijkers te slaan en de vier
winnaars bekend te maken. En deze beslissing heeft
ook weer enkele weken in beslag genomen, want wat
was de animo groot en hoe leuk, lief en mooi waren
alle inzendingen. De jury was verdeeld, maar is nu
dan toch (eindelijk) tot een unanieme uitslag gekomen. De winnaars van de dierenfoto’s kunnen hun
hond, kat, vogel of ander huisdier gaan verwennen,
maar mogen de cadeaubon ook best gebruiken om
sfeervolle spulletjes te kopen voor de kerst. Voor de
winnaars van de tuinen geldt dit ook. De cadeaubon
pas in het voorjaar besteden of nu lekker gaan ‘shoppen’ in tuincentrum Het Oosten aan de Aalsmeerder-

weg. De kerstshow is ingericht en wie eerder deze
presentatie heeft bezocht weet dat deze gevarieerd
is, er tal van leuke tafereeltjes voor alle leeftijden zijn
en het restaurant plaats genoeg biedt om even heerlijk te genieten van een hapje en een drankje. Een
aanrader dus om de waardebonnen snel te gaan verzilveren. Heerlijk om in Het Oosten inspiratie op te
gaan doen. Bovendien wordt een kerstactie gehouden, dus wie weet nog een prijs…
Vier winnaars
Vrolijke en stoere Miley is de hoofdprijswinnaar van
de dierenwedstrijd. Door Esmée Schouten uit de Edisonstraat geruild en gered voor twee pakjes sigaretten. Er werd niet goed voor het toen pas vijf maanden
oude hondje gezorgd en ze was bang van en voor alles. Ze heeft eenmaal in Kudelstaart nog een paar

zware operaties gehad, maar maakt het nu vijf jaar
oud prima. Miley en Esmée zijn elkaars steun en toeverlaat en zijn onafscheidelijk. Ze gaan vast ook samen naar Tuincentrum Het Oosten om de hoofdprijs
(waardebon van 100 euro) in ontvangst te nemen. En
goede tweede is trouwe viervoeter Flügel geworden.
Hij is onafscheidelijk met kleindochter Kim van Cees
en Loes van Vliet uit het Lorentzhof. Flügel waakt over
Kim en verliest haar geen moment uit het hoog. Lief
deze lobbes, verdiend de waardebon van 50 euro van
Het Oosten.
De vele foto’s van prachtige tuinen maakte de keuze er niet makkelijker op. Gekozen is voor de tuin van
de vader van Liane Nederstigt. “Ieder jaar is het weer
een verrassing als de zomer zich aankondigt in de
tuin van m’n pap. Met veel liefde en passie is hij er

‘s zomers bijna 24/7 mee bezig. Wij vragen ons wel
eens af wie zijn grotere trots is, onze moeder of zijn
tuin?” Of hierover al een uitspraak is gedaan, weet de
redactie niet. Wel dat Liane’s vader op weg mag naar
Tuincentrum Het Oosten om de hoofdprijs (waardebon van 100 euro) in ontvangst te nemen. Heel benieuwd of dochterlief nog gaat ‘dealen’: Pap, ieder de
helft? De tuin in Mexico stijl van Lenie en Gaby Captijn is ook werkelijk schitterend en krijgt eveneens
een prijs. Na de droomreis naar Mexico ontstond het
idee om de tuin een nieuwe inrichting te geven als
herinnering aan de vakantie. De drie zitgedeeltes zijn
opgevrolijkt met diverse accessoires uit diverse, andere landen. Nu de mogelijkheid om deze reeks uit te
breiden met een mooi cadeau van Tuincentrum Het
Oosten. De waardebon van 50 euro is voor jullie in
de Moslaan!

Even alles vergeten omdat
papa je neus opeet
Zieke kinderen voelen zich beter als hun ouders dichtbij zijn.
Daarom zijn er de Ronald McDonald Huizen.
Dan is zo’n lekkere knuffel van papa of mama nooit ver weg.
www.kinderfonds.nl

Een ziek kind
kan niet zonder
zijn ouders

2e katern
Nieuwe griffier, Dorpshaven
Noord in raadsvergadering

Wonen, werken en veiligheid

Schiphol: Balans vinden!
Aalsmeer - Het reilen en zeilen op
Schiphol Amsterdam Airport blijft
indrukwekkend. De internationale
sfeer die de energieke luchthaven
uitademt is imponerend te noemen.
Volgend jaar viert de luchthaven
haar 100-jarig bestaan. Bejubeld of
bekritiseerd: wat maakt Schiphol nu
zo uniek?
Schiphol Amsterdam Airport heeft
zich in de loop der tijd ontwikkeld
als belangrijk knooppunt voor het
internationale luchtverkeer en de
handel en staat op de vijfde plaats
in het lijstje Europese luchthavens
als het om passagiersvervoer gaat.
In 2014 behaalde Schiphol een record van 55 miljoen reizigers. Het
vrachtvervoer bedroeg in 2014 1,6
miljoen ton, een toename van 6,7
procent ten opzichte van het jaar
daarvoor. Dat legt de Nederlandse
economie geen windeieren. Schiphol is een essentiële banenmotor voor Nederland, samen met de
Rotterdamse haven. Alleen het terrein van de luchthaven zelf biedt al
plaats aan 65.000 arbeidsplaatsen
door onder meer luchtvaartmaatschappijen, afhandelaars, retailen beveiligingsbedrijven. Tel daarbij de banen buiten de luchthaven
op die afhankelijk zijn van de luchthaven, dan komt het aantal zelfs uit
op 300.000 banen. In de zogenaamde mainportfunctie van Schiphol,
heeft de 96-jarige KLM heeft een
onmisbare sleutelfunctie. Zij is vanaf het ontstaan onlosmakelijk verbonden met Schiphol. De KLM lanceerde ooit als eerste het idee om
Schiphol als overstapplaats te laten fungeren en vanuit daar verder
te vliegen naar de uiteindelijke bestemmingen. Dit netwerk is alleen
maar groter geworden sinds de toetreding van KLM na de fusie met
Air France tot de luchtvaartalliantie SkyTeam, waarin verschillende
luchtvaartmaatschappijen opereren.
En met succes, hierdoor is Schiphol de opstapplaats tot een groot
wereldnetwerk: 319 bestemmingen
zijn direct aan te vliegen. Dit past
ook in de missie van de Schiphol
Groep: Nederland optimaal blijven

verbinden met de rest van de wereld en zo een bijdrage leveren aan
de welvaart en het welzijn in Nederland en daarbuiten; ‘Connecting to
compete en to complete’. Het beleid
van Schiphol Groep om het komende jaar de havengelden te verlagen
trekt tevens andere luchtvaartmaatschappijen aan. Maar Schiphol is
meer dan vliegen en aantrekkelijk
op diverse fronten. De goede verbindings- en uitvalswegen, samen
met het gunstige fiscale vestigingsklimaat in Nederland, maken het
aantrekkelijk voor internationale bedrijven om hun kantoor op Schiphol
te vestigen. Deze gebouwen op de
luchthaven zijn grotendeels eigendom van de Schiphol Groep (Restate). Een lucratieve inkomstenbron
voor de Schiphol Groep die werkgelegenheid voor nu en de toekomst
creëert. Werkgelegenheid leidt tot
de behoefte van een prettige en veilige woonomgeving rond de luchthaven. Dat is misschien wat Schiphol echt uniek maakt. De nog immer
groeiende luchthaven zoekt de balans tussen werken, wonen en veiligheid in de regio. De toenemende
vliegbewegingen hebben weerslag
op de geluidsoverlast en het milieu. En dat blijft voortdurend koorddansen. Een maatschappelijke verantwoordelijkheid die tegen een afweging van verschillende belangen
en partijen niet altijd eenvoudig is,
maar waar de luchthaven zich echt
hard voor maakt. Verschillende initiatieven worden ontplooid, waarbij de bewoners, regiogemeenten,
milieuorganisaties en het bedrijfsleven intensief betrokken worden.
Zo worden bijvoorbeeld bewonersplatformen georganiseerd. Nieuwe
vliegtuigen worden door de technische vooruitgang stiller en wordt er
biobrandstof ingezet waar dit mogelijk is. Inzet van duurzame LEDverlichting. En meer groen om het
woongenot en leefbaarheid te waarborgen. Daarin zijn en worden succesvolle verbeteringsslagen gemaakt. Meer informatie op www.
schiphol.nl.
Bart Jonker

Aalsmeer - Volgende week donderdag 3 december komen burgemeester, wethouders en raadsleden
bijeen voor de maandelijkse raad in
de raadzaal van het gemeentehuis.
De vergadering begint om 20.00
uur en belangstellenden zijn welkom. Na de opening door voorzitter Jeroen Nobel wordt gestart met
hamerstukken. In acht minuten tijd
hoopt de politiek groen licht te hebben gegeven voor een zestal onderwerpen, inclusief het benoemen
van een nieuwe griffier per 1 januari 2016, de heer O. van Kolck. Voor
de startnotitie woningbouwlocatie
Hornmeer in de Meervalstraat en de
Roerdomplaan wordt de fracties geheimhouding gevraagd betreffende
de grondexploitatie. Dan volgt het
vaststellen van verordeningen gemeentewet, belastingen en huisvesting en de najaarsrapportage 2015.
Voor de behandelstukken herontwikkeling Dorshaven Noord en nota kostenverhaal Bovenwijkse voorzieningen wordt elk een half uur uitgetrokken. De helft van deze tijd,
een kwartier, staat het voorbereidingskrediet voor de herinrichting
van de raadzaal op de agenda en de
vergaderavond wordt besloten met
de motie van AB over het aan ban-

den leggen van geluidsoverlast op
de Westeinderplassen. Uiteraard is
ook het vragenkwartier opgenomen,
maar vooralsnog is niet bekend gemaakt of deze ingevuld gaat worden door de fracties. Het is overigens niet de laatste raadsvergadering van dit jaar. Er volgt nog 1 raad
en wel op donderdag 17 december.
Gecombineerde commissie
Na hopelijk een gezellig Sinterklaasweekend komen de bestuurders op dinsdag 8 december opnieuw bijeen. Ditmaal voor een gecombineerde vergadering van de
commissies Ruimte en Economie
en Maatschappij en Bestuur. Voorzitter van de commissie is dit keer
Dirk van Willegen van het CDA. Gesproken wordt over de wijziging in
de gemeenschappelijke regeling
omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de werkorganisatie Amstelland Meerlanden en de Woonagenda 2016-2020 wordt gepresenteerd
door het college van burgemeester
en wethouders. Ook de commissie
eindigt met het vragenkwartier. De
commissievergadering begint om
20.00 uur en is eveneens openbaar.
De sluiting is gepland rond 21.35
uur.

Wintercircus van Martin
Hanson in Crown Theater
Aalsmeer - Op circustheater met internationale topartiesten trakteert het
Crown Theater op maandag 28 december. Het wintercircus van Martin
Hanson is anders, origineel en nieuw.
Leuk voor jong en oud. Circustheater
‘Sterke Staaltjes’ met prachtige acrobatiek, jongleren, humor en dressuur
(geen wilde dieren). Natuurlijk omlijst door spetterende live muziek.
De circusacts zijn geïntegreerd in
een stoer verhaal waarin ook het decor een actieve rol speelt. De artiesten laten veel meer zien dan alleen
‘kunstjes’. Er zijn drie voorstellingen:
om 13.00 en 19.00 uur is er een reguliere voorstelling. Om 16.30 uur is er
een speciale voorstelling, aangepast

voor blinden en slechtzienden. Voor
meer informatie over deze voorstelling op www.komthetzien.nl/voorstelling. De reguliere prijs voor het wintercircus is 22 euro per kaartje. Familiepakketprijs: 19,15 euro (maximaal
100 kaarten beschikbaar). De reguliere prijs voor blinden en slechtzienden 17,50 euro. Kijk voor meer informatie en het reserveren van kaarten
op www.crowntheateraalsmeer.nl.
Zelf een circusacrobaat worden?
Geef je dan nu op voor de circusles
om 11.30 uur in het theater. De circusles kost 5 euro en wordt direct
voor de les betaald. Inschrijven kan
via circusles@wintercircus.nl.

Aalsmeer klaar voor winter!
Aalsmeer - Afgelopen zondagavond 22 november is De Meerlanden op weg gegaan om preventief
te strooien. Het zou glad kunnen
worden op de wegen. Het winterweer heeft haar intrede gedaan. En
dit werd maandag 23 november nog
even heel duidelijk. De ruiten van
de auto’s waren bevroren, de krabber moest ter hand genomen worden. Het is nog geen winter, maar de
winterkou is wel al gearriveerd. Gelukkig is de gemeente voorbereid.
Klaar voor de winter.

dernemers. Het is belangrijk dat inwoners zelf ook strooien of sneeuw
wegschuiven op bijvoorbeeld hun
eigen stoep.”
Bij sneeuw is het overigens beter
eerst te vegen of te schuiven als het
net gevallen is en daarna als het nodig is te strooien. Veeg de sneeuw
naar een plek waar niemand er last
van heeft. Houdt bij het vegen goten
en putten vrij van sneeuw. Denk aan
het milieu: maak matig gebruik van
strooizout en strooi zand om een
dikke ijslaag begaanbaar te maken.

Evaluatie vorig seizoen
Het college heeft namelijk op 10 november het Gladheidbestrijdingsplan voor 2015-2016 vastgesteld.
Dit heeft zij gedaan na de evaluatie van de inspanningen van vorig
seizoen. De gemeente heeft de zorg
om wegen veilig en goed toegankelijk te houden bij gladheid. Meerlanden is verantwoordelijk voor de coordinatie en uitvoering van de gladheidbestrijding in Aalsmeer. Uitgangspunt bij de gladheidbestrijding is dat de gemeente zich inspant om de gladheid tegen te gaan
op belangrijke wegen en fietspaden.
Wethouder Ad Verburg: “De gemeente en Meerlanden zijn ook dit
jaar goed voorbereid. De gemeente
Aalsmeer zal de doorgaande routes
strooien. De gemeente doet daarom
ook een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en on-

Hoofdroutes voorrang
Hoofdrijwegen en belangrijke busen fietsroutes krijgen voorrang bij
het strooien en sneeuwruimen. Ook
dit jaar wordt er zoveel mogelijk
preventief gestrooid. Er is aandacht
voor het strooien rondom seniorenwoningen en zorgcentra, dit zal gebeuren op afroep. De weekmarkt op
het Praamplein krijgt extra service.
Het is niet mogelijk dat de gemeente alle wegen begaanbaar houdt
wanneer er gladheid is. Wegen in
woonwijken, stoepen en wandelpaden worden bijvoorbeeld niet gestrooid. Er staan zoutkisten bij het
zwembad, het uitvaartcentrum, de
dagvoorzieningen voor gehandicapten en de zorgcentra. Kijk op www.
aalsmeer.nl voor informatie over de
locaties van zoutkisten, het melden
van gladheid, de strooiroutes en het
gladheidbestrijdingsplan.

StukTV is hoofdact in N201

Leerlingen Groenstrook
houden culturele avond

Conclusie VVD: ‘Rapport
Eenhoorn niet verrassend’
Aalsmeer - Het rapport levert een
indruk op die VVD Aalsmeer niet
heeft verrast. Eenhoorn is erin geslaagd een scherpe analyse van
de Aalsmeerse politieke situatie te
beschrijven die langer terug gaat
dan de formatie van een college in
2014. Het rapport geeft een herkenbaar beeld, maar is tegelijkertijd ook
sterk algemeen opgesteld met voor
de VVD ook soms onherkenbare
elementen. Fractievoorzitter Robert
van Rijn: “Knap opgeschreven rapport, maar tevens knap wat de heer
Eenhoorn soms niet opgeschreven
heeft. Het rapport geeft over het geheel genomen wel een juiste indruk
van de Aalsmeerse politieke situatie.”
De VVD fractie neemt kennis van

de analyse en neemt tijd en ruimte om aan de bevindingen recht te
doen. Om stappen voorwaarts te
maken is enerzijds een gezamenlijke gedragen urgentiebesef van het
voltallige gemeentebestuur (fracties
en college van B&W) vereist en anderzijds het vermogen om als fractie,
college, of als individu over je schaduw heen te stappen in het belang
van Aalsmeer. De VVD Aalsmeer benadrukt dat zij zich constructief zal
opstellen en serieus naar ieder verbetervoorstel zal kijken. Tegelijkertijd moet Aalsmeer ook gewoon bestuurd worden en zal de VVD haar
constructieve en kritische oppositierol continueren. Zo is dat ook in de
wet verankerd en in het politieke gemeentebestuur gebruikelijk.

“Inkopen bij plaatselijke ondernemers”

Initiatief van VVD leidt tot
lastenverlaging inwoners
Aalsmeer - Eind 2014 is op initiatief
van de VVD een motie ingediend
om onderzoek te doen naar het heffen van een precariobelasting op
kabels en leidingen van grote netwerkbeheerders. VVD-woordvoerder financiën Dirk van der Zwaag
licht toe: “Uit de praktijk bij andere gemeenten was duidelijk geworden dat een dergelijke belasting een

flinke opbrengst zou hebben, terwijl
de kosten van invoeren en uitvoeren
beperkt zijn. Daarnaast was duidelijk dat de inwoners dit nauwelijks
terug zouden zien in de tarieven
voor het leveren van elektriciteit en
gas. Alle reden om dit in belang van
de Aalsmeerse inwoners te gaan regelen.” In november 2014 is de VVDmotie unaniem door de gemeente-

Aalsmeer - Op vrijdag 27 november organiseren derdejaars leerlingen van de Groenstrook hun eigen
uitgaansavond in cultureel jongerencentrum N201, onder begeleiding van Cultuurpunt Aalsmeer. In
Augustus werden zij met het project ‘Do-it!’ uitgedaagd om hun ultieme culturele avond te bedenken
en nu, bijna drie maanden later zijn
de beste ideeën samen gekomen in
een grote culturele uitgaansavond.
Tijdens de avond kun je workshops
Hiphopdans, DJ, rap, Make-up en
theater volgen. Daarnaast kunnen
gamers meedoen aan een heus
Fifa toernooi met gave prijzen. Na
de workshops volgt er een show
van rapper Snelle, die bekend is in
Aalsmeer door zijn workshops op
de verschillende scholen. Als hoofd
act zullen de bekende Youtubers
van StukTV een DJ set komen draaien en op die manier de tent samen
met de bezoekers afbreken. Deze
zeer grote act trekt door het hele
land volle zalen en de leerlingen van
de Groenstrook zijn dan ook door
het dolle heen dat deze act op hun
avond staat.

“Met dit project willen we jongeren
uitdagen om na te denken over hun
culturele voorkeuren. Daarnaast
willen we de drempel tot cultuur zo
laag mogelijk maken. Mijn eerste
vraag is altijd wat ze voor muziek op
hun telefoon hebben staan of welke muziek ze thuis luister. 100% van
de leerlingen heeft daar een antwoord op. Oftewel, ze houden zich
allemaal bezig met cultuur. Ik wil ze
laten inzien dat Cultuur meer is dan
een schilderij of een opera, maar dat
ook het bezoeken van een concert
of DJ optreden cultuur is.” Aldus
Lennard Gols, combinatiefunctionaris bij Cultuurpunt Aalsmeer.
De Do-it! avond vindt plaats op vrijdag 27 november in N201 en is voor
jongeren tussen de 13 en 18 jaar.
De deuren openen om 19.30 uur en
de workshops starten om 20.00 uur.
Rond 21.30 uur zal de hoofd act optreden en om 23.30 is het evenement afgelopen. Tickets kosten online en aan de deur 5 euro. Daarnaast verkopen de leerlingen van
de Groenstrook kaarten voor 3 euro.
Kijk voor meer informatie op www.
n201.nl

raad aanvaard. Fractievoorzitter Robert van Rijn is blij met dit initiatief:
“Door B&W en de ambtelijke organisatie is het afgelopen jaar gewerkt
aan het uitvoeren van de motie. Resultaat van dat huiswerk was dat er
in de raadsvergadering van 29 oktober 2015 een voorstel van B&W
aan de raad lag om de precariobelasting per 2016 in te gaan voeren.
Het door het college voorgestelde tarief zou een extra opbrengst
voor de gemeentebegroting betekenen van circa 1.000.000 euro. Na
goed overleg tussen de VVD en de
andere fracties is wederom door de
VVD het initiatief genomen voor een
amendement dat samen met de andere fracties werd ingediend en resulteert in een extra opbrengst van
1.500.000 euro. Dit amendement
is ook unaniem door de raad aanvaard. Met dit resultaat komt het realiseren van een andere VVD-verkiezingsbelofte een grote stap dichterbij, namelijk het stabiliseren en
zelfs verlagen van de woonlasten
voor onze inwoners.

Wanneer onze inwoners dit voordeel gebruiken voor hun inkopen bij
onze plaatselijke ondernemers, kan
dat gezien worden als een extra stimulans voor onze plaatselijke economie.”
Robert van Rijn en Dirk van der
Zwaag zijn trots op dit VVD-initiatief. “Als VVD mogen we trots zijn
op dit resultaat, omdat we hiermee
zoals we ook in ons verkiezingsprogramma hebben beloofd, een solide
financieel beleid willen voeren en
ons inzetten voor lastenverlaging.”

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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gezelschap al zingend welkom hebben geheten. Van bloemen wordt iedereen blij, moet de Sint gedacht
hebben, want ook de Dutch Flower
Group stond op het bezoeklijstje van
de Goedheiligman en de Pieten. Hier
was de ontvangst door allemaal blije
kinderen eveneens hartverwarmend.
En natuurlijk werden deze jongens
en meisjes verblijd met gekke capriolen door de Pieten en, belangrijker,
een cadeau. En zaterdagmiddag is
ook nog tijd vrij gemaakt om kinderen de mogelijkheid te geven op de
foto te gaan met Sinterklaas en een
groepje Pieten. In de studio van Foto
De Boer zijn in een uur tijd heel wat
‘kiekjes’ geschoten. De foto’s komen
te hangen in de etalage van de winkel in de Zijdstraat.

Bezoeken aan bedrijven, winkelcentra en restaurants

Sinterklaas en Pieten op
ontdekking in Aalsmeer
Aalsmeer -Sinterklaas en zijn Pieten hebben een druk weekend achter de rug. Ze bezochten bedrijven en gingen op de foto. Thuishaven voor de Sint en de Pieten is
de brandweerkazerne aan de Zwarteweg. Van de brandweer mag het
gezelschap gebruik maken van de
aanwezige materialen, zoals de
hoogwerker bij bezoek aan flats, de
ladderwagen bij pakjes die op hoger niveau afgeleverd moeten worden en de boot om ook jeugdige bewoners in arken te trakteren. Bovendien biedt de kazerne veel plaats
aan cadeautjes en snoepgoed voor
alle ‘lieve’ kinderen in Aalsmeer en
Kudelstaart. Als dank voor dit mooie
onderkomen en alle hulp mochten
afgelopen weekend de kinderen van
alle brandweermannen en -vrouwen
op bezoek komen. Het werd een
heel gezellig feest en het zal misschien niemand verbazen dat een
brandweerwagen in het klein het
meest gegeven cadeau was. “Beetje de brandweer promoten”, aldus
de Goedheiligman. “Ze doen goed
werk, allemaal vrijwillig, en wij dragen hiermee een steentje bij aan

Auto gestolen
Aalsmeer - In de nacht van
donderdag 19 op vrijdag 20 november is uit de Mozartlaan
een auto gestolen. Het betreft
een Mazda 323F. De wagen is
blauw van kleur en het kenteken is ZG-TF-76.

Fiets gestolen
Aalsmeer - Op dinsdag 24 november is tussen vier uur in de
middag en zeven uur ‘s avonds
een fiets gestolen vanaf het
Drie Kolommenplein. De ATBfiets van het merk Track Caliber 5 is blauw van kleur en registratienummer is 988H.

Waarschuwing
winkeldievegge
Aalsmeer - Op maandag 23
november rond één uur in de
middag is een 72 jarige winkeldievegge uit Oosterhout op
heterdaad betrapt in een drogisterij in de Zijdstraat. Door
een medewerkster werd gezien dat de vrouw enkele spulletjes in haar tas stopte. De
medewerkster is de vrouw bij
het verlaten van de winkel gevolgd en heeft haar aangesproken op het Praamplein. De
72 jarige is mee terug gegaan
naar de winkel, waarna de politie is gebeld. De vrouw bleek
voor 4,99 euro aan spulletjes te
hebben gestolen. De 72 jarige
is aangehouden en voor verhoor meegenomen. Rond vier
uur is zij heen gezonden. De
vrouw uit Oosterhout heeft een
winkelverbod gekregen en een
waarschuwing.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

de opvolging van deze belangrijke club.” Sinterklaas en zijn Pieten
gingen ook op bezoek bij De Vries
Scheepsbouw. Alvast even kijken
naar een waardig jacht als opvolging van de stoomboot en natuurlijk om de kinderen hier te verrassen
met cadeaus en lekkers. En omdat
het paard van de Sint niet altijd ingezet kan worden, de Schimmel op

leeftijd moet wat vaker rust houden,
zijn Sinterklaas en de Pieten ook de
garage van Mercedes dealer Biemond binnen gestapt. “Altijd handig
om vervoer op niveau bij de hand te
hebben”, legt de Sint uit. Maar het
belangrijkste van dit feest waren
natuurlijk ook weer de jongens en
meisjes, die vol verwachting waren
van Sinterklaas en de Pieten en het

‘Iedereen moet goed kunnen wonen’

College legt woonagenda
voor aan gemeenteraad
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag
10 november heeft het college besloten de ‘Woonagenda Aalsmeer
2016 –2020’ ter besluitvorming voor
te leggen aan de gemeenteraad.
Het voorstel wordt, naar alle waarschijnlijkheid, op donderdag 17 december behandeld in de gemeenteraad. Eerst wordt over de agenda
gesproken in de gezamenlijke vergadering van de commissies Ruimte en Economie en Maatschappij
en Bestuur op dinsdag 8 december. Deze vergadering begint om
20.00 uur, is openbaar en wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. Het Aalsmeerse woonbeleid is vastgelegd in de Woonvisie
Aalsmeer 2011–2020. Begin 2014

is er een herijking van dit woonbeleid geweest. De conclusie uit deze herijking was dat de doelstellingen uit de Aalsmeerse Woonvisie
nog steeds van kracht was, maar
dat er in de uitvoering een aantal
aanpassingen noodzakelijk waren.
Dit is vastgelegd in de ‘Actualisatie uitvoeringsprogramma Woonvisie Aalsmeer 2014’. Op dit moment
is er, als gevolg van veranderende
marktomstandigheden, veranderde wetgeving (Woningwet & Huisvestingswet 2015) behoefte aan een
actueel uitvoeringsprogramma. De
‘Woonagenda Aalsmeer 2016 –2020’
voorziet in deze behoefte. Wethouder Tom Verlaan: “Het is belangrijk
dat iedereen in Aalsmeer goed kan

Pietenfeest en Sint bingo
Misschien een goed idee om aanstaande zaterdag 28 november te
gaan kijken. Van 13.00 tot 15.00 uur
gaan de Pieten namelijk feest vieren in het Centrum en natuurlijk hopen zij deze party te kunnen houden
met heel veel kinderen. Kom gezellig langs en terwijl de kinderen zich
vermaken met de Pieten, kunnen
ouders hun slag slaan in de diverse winkels met veel cadeaus voor
leuke prijzen en interessante aanbiedingen. Tijdens de intocht van
Sinterklaas in het Centrum hebben
Pieten ook een bezoek gebracht
aan ouderen in de zorgcentra. Feest
voor iedereen is het motto en dus
ook voor alle twintigers tot vijftigers
ongeveer. Voor hen, en iedereen die
zin heeft in een gezellige avond vol
gekkigheid, wordt zaterdagavond
28 november vanaf 21.00 uur een
grootse Sint en Pieten bingo gehouden in De Zotte Wilg aan de Uiterweg 27a. Kom ook, geniet en wie
weet met een mooie prijs naar huis!
wonen. Er is behoefte aan betaalbare woningen voor starters, senioren
en jongeren. De onderkant van de
woningmarkt zit op slot. We stellen
in deze nieuwe Woonagenda voor
om ons te richten op de doorstromers in Aalsmeer. We willen dat er
beweging komt van sociale (huur)
woningen naar het middensegment en dat ouderen een gezinswoning verruilen voor een betere
en passende woning. Op deze manier komt de doorstroming op gang.
Daarnaast moet er ook bijgebouwd
worden. Hierbij denken we aan alternatieve woonvormen voor jongeren en het bouwen van zorgcomplexen voor ouderen. Kortom, willen
doelgroepgericht bouwen voor jongeren, starters, doorstromers en senioren. Om dit op een goede manier
te realiseren is nu de Woonagenda
gemaakt.” De ‘Woonagenda 2016–
2020’ zoals deze door het college ter
besluitvorming is aangeboden aan
de gemeenteraad is te downloaden
via www.aalsmeer.nl/woonagenda

Donkere Dagen Offensief
van start in Aalsmeer!

Aalsmeer - In de wintermaanden slaan criminelen vaak hun slag,
met een piek tijdens de feestdagen.
Daarom is de politie samen met de
gemeente het Donkere Dagen Offensief weer gestart in Aalsmeer.
Gedurende de donkere maanden
worden extra maatregelen genomen
tegen inbraken en diefstallen. Burgemeester Jeroen Nobel: “Aalsmeer
is een veilige gemeente met een relatief laag aantal woninginbraken,
maar de ervaring leert dat het aantal
inbraken en insluipingen in najaar
en winter toeneemt. Met het Donkere Dagen Offensief willen we inbrekers buiten de deur houden. Naast
extra surveillances van de politie
en tekstkarren met waarschuwingen is er veel aandacht voor voorlichting en preventie. Inwoners kunnen namelijk ook zelf veel doen aan
inbraakpreventie. Zo werken we samen aan een veilige leefomgeving.”

tjes met de tekst ‘Deze schoenafdruk had van een insluiper kunnen zijn’. Daarnaast geeft de politie
bewoners preventieadviezen. Ziet
u iemand in de straat die er niet
thuishoort en bijvoorbeeld bij huizen naar binnen kijkt of op de uitkijk lijkt te staan? Spreek diegene
eens aan met een simpel “hallo” of
bel 112. Criminelen houden niet van
een sociale buurt!

Burgernet
Werk samen met gemeente en politie aan de veiligheid in uw buurt.
Hoe meer mensen aan Burgernet
deelnemen, hoe groter de kans dat

een verdacht of vermist persoon
snel wordt opgespoord. Kijk op
www.burgernet.nl voor meer informatie en aanmelden.
Preventietips
U kunt zelf ook maatregelen nemen
tegen inbraak. Enkele preventietips:
Sluit ramen en deuren goed af. Laat
de sleutel er niet inzitten en zorg
voor goed hang- en sluitwerk. Laat
altijd een lampje branden, ook als er
niemand thuis is. Dit geeft een bewoonde indruk. Doe nooit zomaar
open voor onbekenden. Gebruik
raam, deurspion, intercom of kierstandhouder.

Portemonnee uit
tas gestolen
Apparatuur in
beslag genomen
Aalsmeer - Op dinsdag 24 november rond half vijf in de middag heeft de politie een inval gedaan in een bedrijf aan de Oosteinderweg. Na onderzoek werd
vermoed dat er apparatuur in het
pand aanwezig was dat gebruikt
wordt voor het starten van een
hennepkwekerij. Agenten troffen inderdaad diverse koolstoffilters, lampen en armaturen aan.
Deze zijn in beslag genomen op
last van de officier van justitie. Er
wordt verder onderzoek gedaan.

Hoofdwond na
aanrijding
Aalsmeer - Op dinsdag 24 november heeft rond drie uur in de
middag een aanrijding plaatsgevonden in de Hortensialaan, nabij het busstation. Een auto en
een fietser zijn in botsing gekomen. Toen de politie arriveerde
lag de fietser, een 80 jarige man
uit Rijsenhout, op de grond met
een hoofdwond boven zijn slaap.
In de voorruit van de auto van de
44 jarige inwoonster zaten twee
barsten. De Rijsenhouter is per
ambulance vervoerd naar het VU
ziekenhuis. Er wordt nader onderzoek gedaan naar de exacte
oorzaak van de aanrijding.

Gereedschap uit
schuur gestolen
Aalsmeer - In de nacht van dinsdag 17 op woensdag 18 november is ingebroken in een schuur
achter een woning aan het midden van de Oosteinderweg. Uit
de schuur is een behoorlijke hoeveelheid gereedschap gestolen van onder andere de merken
Metabo en Boss. Er zijn boor-,
schroef- en schuurmachines
meegenomen door de dieven,
evenals een zaagtafel en twee
haspels van 10 en van 40 meter.
De hele schuur is overhoop gehaald. De schade is behoorlijk.
De politie doet onderzoek.

Poging beroving
twee jongens
Aalsmeer - Op woensdag 18
november rond kwart over zeven in de avond is geprobeerd
twee jongens van 13 en 14 jaar
uit Uithoorn te beroven. De jongens zaten op het speelplein in de
Schweelinckstraat toen een man
passeerde. Hij liep voorbij, maar
kwam terug. De man zei geld te
willen en begon de twee te fouilleren. Een van de jongens heeft
nog gezegd geen geld te hebben, maar wel een mobiele telefoon. Hier was de overvaller niet
in geïnteresseerd. De man is vervolgens weggerend richting het
zwembad aan de Dreef. De politie
heeft nog een zoektocht gehouden, maar de man is niet aangetroffen. De man is ongeveer 1.80
tot 1.85 meter lang, droeg een
zwarte jas en had een bivakmuts
op. Mogelijk zijn er getuigen. Zij
worden verzocht contact op te
nemen met de politie via 09008844.

Aalsmeer - Op donderdag 19 november is een 79 jarige inwoonster gedupeerd door een zakkenroller. De vrouw was naar de bank
geweest en vervolgens de Zijdstraat ingegaan om te winkelen.
Toen zij in een winkel een aankoop wilde afrekenen, merkte zij
dat haar portemonnee niet meer
in haar tas zat. In de betreffende
winkel zijn camerabeelden bekeken, maar hierop is niets ontdekt.
Waarschijnlijk is de portemonnee
uit de tas van de 79 jarige gestolen tussen het bankgebouw aan
de Van Cleeffkade en de winkelstraat. In de bruine portemonnee
zaten twee biljetten van 20 euro, één biljet van 10 euro en wat
klein geld. De telefoon van de inwoonster is niet gestolen. Deze
zat nog in haar tas. De zakkenrollerij heeft plaatgevonden tussen half drie en kwart voor drie
in de middag. Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie
via 0900-8844.

Bromfiets weg na
proefritje
Aalsmeer - Op donderdag 19
november heeft een 18 jarige inwoonster aangifte gedaan van
diefstal van haar bromfiets. De
Aalsmeerse had haar brommer te
koop gezet op het net en kreeg
op 7 november telefoon van een
geïnteresseerde. De man kwam
woensdag 18 november rond
kwart voor negen in de avond kijken. Hij vroeg of hij een rondje
op de bromfiets mocht rijden en
kreeg groen licht. De man kwam
echter niet meer terug. Via facebook heeft de inwoonster de betreffende persoon weten te vinden en deze gegevens doorgegeven aan de politie. Deze 17 jarige man uit Amsterdam-Noord is
op vrijdag 20 november om acht
uur in de morgen thuis aangehouden inzake verduistering. Hij
ontkent de brommer gestolen te
hebben. Het onderzoek is nog in
volle gang.

15 Jarige onwel
Aalsmeer - Op woensdag 18 november rond kwart over zes in de
avond is een 15 jarige inwoonster
uit Kudelstaart onwel geworden
bij de bushalte aan de Mijnsherenweg. De vrouw dreigde flauw
te vallen. Medewerkers van de
ambulancedienst hebben ter
plaatse eerste hulp verleend. De
vrouw is vervolgens door familie
opgehaald en met goedkeuring
van de ambulancebroeders mee
naar huis genomen.

Teveel alcohol,
rijbewijs kwijt
Aalsmeer - Om twee uur in de
nacht van vrijdag 20 op zaterdag
21 november is een 22 jarige inwoner betrapt op rijden onder invloed van alcohol. De man reed
op zijn snorfiets op de Van Cleeffkade. Surveillerende agenten besloten de slingerende bestuurder
te laten stoppen. De 22 jarige had
veel te diep in de alcoholfles gekeken. In het politiebureau staakte het ademanalyse-apparaat bij
640 Ugl. Het rijbewijs van de inwoner is ingevorderd.

Op de markt
Op 1, 8 en 15 december staat de politie met een kraam op de markt. Inwoners kunnen vragen stellen en
zich laten informeren over inbraakpreventie.
Huiskamerproject
Wijkagenten geven voorlichting over
inbraakpreventie bij mensen thuis.
Ook lopen ze een rondje in de wijk
om te kijken naar mogelijk onveilige
punten. Het is de bedoeling dat een
inwoner zich opgeeft en een groep
buren uitnodigt voor een huiskamerproject. Interesse? Meld u aan
bij de politie via 0900-8844.
Witte voetjes
In december en januari gaan agenten de wijken in om te kijken of bewoners hun woningen en schuurtjes
goed hebben afgesloten. De agenten nemen papieren voetafdrukken
mee en leggen die via open deuren en ramen in huizen en schuur-

Auto op z’n kop in sloot
Aalsmeer - Op woensdag 18
november rond kwart over negen in de avond werden de hulpdiensten gealarmeerd vanwege een eenzijdig ongeval. In de
Mozartlaan was een auto op z’n
kop in de sloot beland. De politie en de brandweer zijn snel ter
plaatse gegaan. Ook is assistentie gevraagd van het duikteam
uit Amstelveen. Toen de brandweer en politie arriveerden bleek

de bestuurder al op eigen kracht
de wagen te hebben verlaten. De
duikers hebben nog gezocht in
de sloot naar eventuele slachtoffers, maar er zijn geen andere
personen gevonden. De verongelukte automobilist gaat nader gehoord worden. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van
deze ‘duik’ in de sloot.
Foto: Marco Carels
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Gevarieerde programma’s lokale omroep

Oud-tophandballer Kees
Boomhouwer op radio
Aalsmeer - Radio Aalsmeer is de
lokale omroep van Aalsmeer en omgeving, een radiostation met vele aansprekende programma’s speciaal voor de Aalsmeerder en Kudelstaarter. Zo neemt zaterdag om
12.00 uur het CDA de politieke week
door in ‘Aalsmeer Politiek’ en is het
familieprogramma ‘Lets’s Go’ live
aanwezig bij ‘The Girls Night Out’.
Donderdag kunt u weer luisteren
naar heerlijke muziek uit de nineties en is oud-tophandballer Kees
Boomhouwer op maandag te gast
in de talkshow ‘Door de Mangel’. In
het ‘Vrijdagavondcafé’ onder andere
aandacht voor ‘Down for Dummies’,
maar uiteraard zijn ook de overige
uitzendingen meer dan het beluisteren waard!
Down for Dummies in VAC
Ook komende vrijdag uiteraard
naast de gebruikelijke vrolijke muziek weer diverse leuke items in het
‘Vrijdagavondcafé’. Deze week onder andere Annemarie Meijer, zij
was afgelopen weken met deelneemster Britt te zien bij BNN’s
Down for Dummies. Verder een reportage met bekendmaking van
de eindopbrengst van het galadiner van handbalvereniging FIQAS.
En natuurlijk is er ook weer de wekelijkse Twitterhit waarmee je twee
kaartjes kunt winnen voor een film.
Het thema voor de Twitterhit is deze
week: Koud. Geef je hit maar door
via Twitteraccount: @Vrij_avondcafé
of via de Facebookpagina. Ron presenteert deze week samen met Deborah, die meteen haar social media rubriek om exact 22.22 uur presenteert.
Girls Night in ‘Let’s Go’
Vrijdag staat ‘Let’s Go’ helemaal in
het teken van de ‘The Girls Night
Out’ bij Studio’s Aalsmeer. Kim en
Joey zijn live aanwezig bij deze meidenavond die vol in het teken staat
van de nieuwe meidenfilm ‘Fashion
Chicks’. Alles komt deze avond voorbij zetten; de nieuwste trends op gebied van make up, de leukste kap-

sel en leuke fashion tips. De ‘Let’s
Go’ reporters staan bij de rode loper
om bezoekers te vragen naar hun
grootste fashion blunder!
Luisteren moet je zeker want Kim
heeft ook nog een interview met
niemand minder dan Pip Pellens,
die de hoofdrol speel in ‘Fashion
Chicks’. Pip ken je natuurlijk ook als
Wiet in ‘Goede Tijden Slechte Tijden’.
Laatste deel November Nineties
Ook de laatste donderdag in november is er vanaf 22.00 uur weer
een aflevering van ‘November Nineties’ te beluisteren in ‘Aalsmeer
by Night’. Meindert van der Zwaard
gaat vanaf 22.00 uur voor de laatste keer terug naar de jaren negentig. Het eerste half uur en het gehele tweede uur hoor je de muziek
van voor de millenniumwisseling en
ter afsluiting tussen half twaalf en
twaalf uur ‘Aalsmeer Easy’, heerlijk
rustige nineties muziek tot aan middernacht.
‘That’s Life’ spaart dopjes
In het programma ‘That’s Life’ is
maandelijks aandacht voor gezondheid, lifestyle en maatschappelijk nieuws in de breedste zin des
woords. Komende donderdag vanaf 20.00 uur aandacht voor de dopjesactie van Fred de Bruin en Anouk
van Egmond voor het KNGF. Ook
Aalsmeers Harmonie komt langs en
Janna van Zon zet een kunstenaar
in het zonnetje, deze maand is dat
Bob van den Heuvel.
‘Door de Mangel’ met Kees
Afgelopen maandag was Erik de
Rijk te gast in ‘Door de Mangel’. De
103e gast vertelde zijn leven lang
al schoenen te verkopen en in zijn
vrije tijd prachtige foto’s te maken
van vogels en andere dieren. Ook
Erik heeft een nieuwe gast gevraagd
plaats te nemen achter de microfoon. Aalsmeers grootste handballer van weleer en tegenwoordig eigenaar van een tabakswinkel Kees
Boomhouwer. De Rijk wil graag we-

ten hoe zijn leven is gelopen na de
topsport. Luister komende maandag vanaf 19.00 uur naar ‘Door de
Mangel’ dat wordt gepresenteerd
door zus en broer Mylène en Elbert.
Radio Aalsmeer is de lokale omroep
van Aalsmeer en omgeving. De omroep is te beluisteren via 105.9 FM
in de ether, 99.0 FM op de kabel
en via de livestream op de website:
www.radioaalsmeer.nl. Elke avond
en in het weekend overdag brengt
Radio Aalsmeer informatieve en interessante programma’s. Volg de
Radio ook op Twitter en Facebook.

Zaterdagavond laatste voorstelling

OVAK leden en revue 777

Veel creatieve cadeaus op
wintermarkten zorgcentra
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 21
november organiseerden de zorgcentra Aelsmeer en Rozenholm gezellige en gevarieerde wintermarkten. Van alles was er te zien en te
koop. Allemaal spulletjes gemaakt
door creatieve inwoners en die zijn
er hoor. Geweldig! Prachtige windlichten gezien, evenals kunstige
sieraden, kleurige kaarsen, warme mutsen, aparte kaarten, leuke snuisterijen van hout, kerststukjes, lieve knuffels en nog veel meer.
Vast niemand is met lege handen
de deur uitgegaan. In de grote zaal
van Aalsmeer kon ook gesnuffeld
worden in de boekenhoek, kon een
gokje gewaagd worden bij het rad
van avontuur en werd de markt muzikaal opgeluisterd met een optreden van dameskoor Davanti in Dickens stijl. Er kon genoten worden

van koffie, thee of fris met appelgebak en gretig aftrek vond de verse
erwtensoep.
In Rozenholm bakte een vrijwilliger
heerlijke pannenkoeken en ook deze waren heel gewild. Bij Rozenholm
werd een raadactie gehouden om
gelden bijeen te vergaren om activiteiten te organiseren en spullen aan
te schaffen voor de bewoners. Qua
bezoek kende de wintermarkten ups
and downs, maar over het algemeen
kan het bezoekersaantal goed genoemd worden.
De bewoners van beide zorgcentra konden de reuring wel waarderen en hebben gebruik gemaakt
van deze mogelijkheid om leuke cadeaus aan te schaffen. Net als overigens best veel inwoners, want de
standhouders kijken terug op een
prima dag!

Cadeaus, sieraden, handwerkjes

den en er is zelfgemaakte erwtensoep, vers en ingevroren. De oliebollen en erwtensoep kunnen ook
besteld worden en deze middag afgehaald worden. Tijdens het bezoek
kunnen de bezoekers genieten van
een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij en er is warme chocolademelk met slagroom. Genoeg te zien
en te genieten dus op de winterfair.
De bewoners en standhouders hopen vele bezoekers te mogen begroeten zien op 2 december.
Voor een bestelling kan contact opgenomen worden met ’t Kloosterhof
via 326970. Adres Clematisstraat 16.

Winterconcert met ‘eigen’
talent D66 Aalsmeer

Aalsmeer - D66 Aalsmeer nodigt belangstellenden van harte uit
voor haar eerste Winterconcert op
zondag 29 november in het Oude
Raadhuis in de Dorpsstraat 9. Dat
D66’ers cultureel zeer begaan zijn,
is al lang bekend. Dat onder de leden van D66 Aalsmeer veel muzikaal talent is te vinden, is voor velen wellicht een verrassing. Zondagmiddag tonen zij met trots hun kunsten in een afwisselend programma van klassiek tot modern, van

zang tot instrumentaal. Deze middag treden individueel of samen op:
Lisa Kaaijk op piano, Boet en Vaas
Kaaijk op jazztrompet en piano, Erica de Ridder op dwarsfluit, Quinten Bunschoten op cello en Willem
Kikkert, Wilbert Streng en Sem van
Hest op zang. Kikkert laat de aanwezigen genieten van Shubert, Wilbert trakteert op muziek van Purcell.
Het wordt vast een oorstrelend concert met een bijzonder gezellig programma waarbij het eens niet over
politiek gaat. De artiesten doen belangeloos mee, want de opbrengst
is bestemd voor de verkiezingskas
van D66 Aalsmeer. De ontvangst
zondagmiddag is het Oude Raadhuis is vanaf 16.30 uur. Het concert
start om 17.00 uur en duurt tot circa 18.30 uur. De entree bedraagt 15
euro, inclusief consumpties. Voor
kinderen is de toegang gratis. Aanmelden via D66aalsmeer@gmail.
com wordt zeer op prijs gesteld.

OVAK hebben een middag voorgeschoteld gekregen die zij niet gauw
zullen vergeten. Uit het slotlied
‘Geef mij maar Kudelstaart’ bleek
dat er veel Kudelstaarters in de zaal
zaten. Er werd uit volle borst meegezongen. De leden van de OVAK
bedanken bij deze de spelers, zangers, dansers en andere medewerkers van de toneelvereniging, waarvan sommige zelfs een vrije middag
hadden opgenomen om de ‘oudjes’
dit plezier te geven.
Nieuwsgierig geworden? Op zaterdag 28 november wordt voor de
laatste maal de revue 777 ten tonele gebracht in het Dorpshuis aan de
Kudelstaartseweg. Aanvang is 20.15
uur.

Gedicht: ‘Aan alle mensen’

Winterfair in Kloosterhof
Aalsmeer - Woensdag 2 december wordt er een winterfair gehouden in zorgcentrum ‘t Kloosterhof in
de Clematisstraat. Belangstellenden
zijn van 14.30 tot 17.00 uur van harte welkom om een kijkje te komen
nemen. Er zijn verschillende kramen
met (kerst) cadeautjes, sieraden,
kaarten, planten met verlichting en
plantenbakjes voor de kerst, kleding
voor de feestdagen, rommelmarktje,
honingspullen en producten van de
Wereldwinkel. Ook is de handwerkgroep aanwezig met mooie, door
bewoners zelfgemaakte, spullen.
Er kunnen oliebollen gekocht wor-

Kudelstaart - Wat was het een gezellige boel op woensdag 18 november in Het Dorpshuis in Kudelstaart.
Een zaal vol leden van de OVAK, die
kwamen kijken en luisteren naar de
revue 777 van Toneelvereniging Kudelstaart. De meeste scènes stonden in het teken van het cijfer zeven,
zoals onder andere de zevensprong,
zeven minuten inburgeren, in de zevende hemel en zeven nonnen en
één zonde. De bezoekers weten nu
tenminste wat zonde is en dat nonnen lang niet zo kuis zijn, als ze zich
voordoen... En, in een sprookje kan
veel, maar nog nooit gezien dat
van zeven grote kerels zeven kleine
dwergen gemaakt kunnen worden.
Eén en al hilariteit. De leden van de

Vergeef ons wat wij beter laten konden.
Alles wat wij simuleerden en verzonnen.
Door holle frasen die ons lieten leiden naar de schaduwzijde van de zon.
Laat ons bezinnen op wat komen gaat.
Na valse ijdelheid en overmoed.
Als in het circus van de schijn waar een clown achter zijn kunstjes bloedt.
Verberg niet het leed dat men ons deed onder diepe rouw en machteloos verdringen.
Gun ons weer vertrouwen, zolang de vrije vogels blijven zingen.
Michelle De la Haye
November 2015.

Positief voor bloemensector

Karren vol met rozen voor
filmhuwelijk in Amerika
Aalsmeer - In de Nederlandse
bloemenwereld gonsde vorige week
de vraag: ‘Waar gaan al die karren
met witte rozen toch heen?’ Het antwoord: Amerika. Ze waren bestemd
voor een spectaculair glamourevent
dat tot het weekend geheim moest
blijven. Avalanche+® was namelijk
in het weekend uitbundig vertegenwoordigd op het huwelijk van filmster Sofia Vergara (Modern Family) en acteur Joe Manganiello (True
Blood en Magic Mike). De rozen
vormden het toonaangevende florale thema van het huwelijk en schitterden in het The Breakers Resort in
West Palm Beach, Florida. Daar waren 400 genodigden, waaronder vele celebrity’s uit Europa, Zuid-Amerika en Hollywood, getuige van het
ja-woord. De rozen zijn geleverd
door Meijer Roses en de styling was

in handen van de top van de wereld
op het gebied van flowerdesign,
Jeff Leatham. Het is gelukt om deze
unieke gelegenheid met de mooiste rozen ter wereld nog specialer
te maken. Het was een sprookje! En
dat straalt weer positief af op de hele bloemensector in Nederland, internationaal beroemd om haar veelzijdigheid en kwaliteit.
Avalanche+® is een Nederlandse top roos met een unieke eigenschap: de prachtige bloemknop
opent zich altijd volledig in een
enorme roos. De bloem biedt daarnaast een indrukwekkende houdbaarheid, fris en fraai kruidachtig blad en sterke stelen met verrassend weinig doorns. De schoonheid en de kracht van deze bijzondere bloem maakt het de meest ge-

Eerste lustrum groots gevierd

Soundsation en Harmonie
vermaken publiek
Aalsmeer - Zaterdag 14 november werd het eerste lustrum van
popkoor Soundsation in The Beach
gevierd met als gast de Aalsmeers
Harmonie met een prachtig concert
in een uitverkochte zaal. Met ‘Your
the voice’ openden ze hun concert
gezamenlijk met de Harmonie. Het
publiek vermaken was hun doel.
En dat is zeker gelukt met zang en
dans. The Beach was sfeervol versierd en omgetoverd van een speelveld vol met zand tot een ware concertzaal met twee podia.
Familieleden, vrienden en andere belangstellenden konden genie-

ten van een avondvullend programma met een breed scala aan liedjes.

vraagde roos bij koninklijke bruiloften, celebrity events, internationale
presentaties en fashion party’s. Niet
voor niets draagt Avalanche+® als
bijnaam ‘Queen of Roses’.
Moderne klassieker
De duizenden rozen, die onder speciale klimaat gecontroleerde omstandigheden naar Amerika zijn
vervoerd, zijn geleverd door Meijer
Roses, een van de trotse kwekers
Verschillende type songs waren te
horen. Van snelle nummers, waarbij het koor gezellig stond te swingen, tot romantische liedjes. Van eigentijdse nummers Home, Oceaan
en Iedereen is van de Wereld tot
een medley van Phil Collins samen
met de Harmonie. Na afloop was er
nog gelegenheid om in de bar na te
praten en waren de reacties vanuit

van Team Avalanche®. Het betreft
hier de klassieke witte variant die
door de jaren heen een hele familie
aan schitterende multipastel rozen
heeft voortgebracht. Avalanche+®
is gecreëerd door Nederlandse top
veredelaar Dümmen Orange en
wordt exclusief gekweekt door een
team van gespecialiseerde Nederlandse rozenkwekers. De rozen zijn
jaarrond verkrijgbaar op de veiling.

het publiek variërend van ‘alles uit
hoofd en dan nog met choreografie’
en wat een mooie combinatie met
de Aalsmeers Harmonie.
Maar popkoor Soundsation is nog
lang niet uitgezongen. U kunt naar
ze luisteren tijdens de Winterfair op
zondag 29 november bij Duo Plant
of op 16 januari in Paradiso om
12.00 uur.

GEPRODUCEERD DOOR FR ANK WENTINK & STUDIO’S A ALSMEER

BELEEF DE
FEESTDAGEN IN STIJL
1e kerstdag: gala-avond
2e kerstdag: familie editie

STANLEY BURLESON - LA THE VOICES

RENEE KOUWENHOVEN - SOPHIA WEZER - ANNELIEKE BOUWERS
IVANILDO KEMBEL - MARC FORNO

RESERVEER NU TICKETS VIA BROOKLYN-NIGHTS.NL

   0297 75 3607

TV kijken zal nooit meer hetzelfde zijn

Theatertip! Boekpresentatie Jean-Pierre
Geelen in het Boekhuis

Speciale gast Deborah J. Carter

Philip Paar met Sinatra
Special in Crown Theater

Aalsmeer - Philip Paar, bekende
zanger en muzikant uit Aalsmeer,
treedt al jaren op met zijn professionele combo, bestaande uit een keur
van de beste Nederlandse muzikanten: Patrick Schenkius (gitaar en leider), Kees van Zijp (piano), Marcel Booij (contrabas), René Vreugde (drums) en Hein de Jong (vibrafoon). Vorig jaar trad de band
nog op en speelden zij een ode aan
Toon Hermans. Dit keer wordt er op
zondag 13 december een hommage gebracht aan de zanger aller tijden; Frank Sinatra. Als jongetje van
twaalf jaar hoorde Philip ‘The Voice’
voor het eerst zingen: “En het was
liefde op het eerste gehoor. Ik ben
sindsdien groot fan. Natuurlijk van
zijn stem, maar ook van zijn doorzettingsvermogen, zijn energie en zijn

uitstraling. Die power! En wat een
turbulent leven heeft die man geleid.
Op het podium vertel ik daar tussen
de liedjes door van alles over. Er komen in de twee maal vijftig minuten
dat wij optreden een tal van bekende nummers voorbij, geïnspireerd
op het American Songbook waar
wij zo van houden. ‘Strangers in
the night’, ‘Sunny side of the street’
en ‘I’ve got you under my skin’. Wie
kent ze niet? Het wordt een heerlijke easy listening middag. Op 12 december zou het de honderdste geboortedag zijn van de legendarische
muziekheld.” Philip Paar zal derhalve met zijn combo The Sinatra Connection de sfeer in The Club de middag daarna omtoveren tot een stukje Las Vegas.
Deborah J. Carter
Als speciale gast ontvangt Philip hierbij de Amerikaanse zangeres Deborah J. Carter. Deborah studeerde af aan het prestigieuze Berklee College of Music in Boston.
Door het blad Music Maker werd zij
beschreven als ‘Absolute Topklasse’.
Zij trad over de gehele wereld op
met haar eigen groep en verzorgde optredens met onder meer The
Berlin Jazz Orchestra, de Sedavi Latin Jazz Big Band en het Metropole Orkest. Philip Paar kent de jazz-

Aalsmeer - Jean-Pierre Geelen ken
je misschien als (voormalig) televisie-recensent van de Volkskrant. Hij
is scherp, kritisch, prikkelend een
heeft meestal gelijk. In zijn pas verschenen boek ‘Zelf tv-kijken’ maakt
hij de balans op van zeven jaar professioneel televisie kijken. Waar kijken we nou eigenlijk naar in al die
uren dat we, wezenloos naar de buis
staren? Wat zien we en wat zien we
niet? Wees gewaarschuwd: na deze avond is tv-kijken nooit meer hetzelfde. Buiten dat is dit boek uitermate geschikt als cadeau voor de
feestdagen.
Alle reden om naar het Boekhuis in
de Zijdstraat te komen op vrijdag 27
november, aanvang 20.00 uur. Entree: 7,50 euro met niet goed, geld
terug garantie en een gratis drankje
van het Boekhuis. Graag even aanmelden via: boekhuis@boekenhof.nl
of telefonisch 0297-324454.

kans op gratis theaterkaartjes. Het
Crown Theater is aanwezig en geeft
vijf keer twee vrijkaarten weg voor
een van de Crown Ladies voorstellingen: Rudolph’s Christmas, Opvliegers, Chakra’s & Chardonnay, Nonsens en Simone! Ook de ‘buren’ van
Stijl & Meer, Drogisterij Parfumerie
van der Zwaard en Wereldwinkel
Aalsmeer zijn deze avond geopend
met diverse acties. Neem vriendinnen en buurvrouwen mee en maak
er een leuk avondje uit van. Open
maandag van 18.00 tot 21.30 uur.

Ladies Night met de ‘buren’
Dames opgelet! Maandagavond
30 november kun je (ook) heerlijk
winkelen in het Boekhuis, voor jezelf en natuurlijk voor de komende feestdagen. Het Boekhuis zorgt
voor lekkere hapjes en elke klant
krijgt een goodiebag met leuke cadeautjes. Als je deze avond naar de
winkel komt, maak je bovendien
zangeres al zo’n zestien jaar. “We
kwamen elkaar tegen op een jazzfestival waar wij beiden optraden.
Ze is Amerikaanse, maar woont hier
in Nederland. Ze is mede geïnspireerd door Frank Sinatra, dus toen
ik haar belde en voorstelde om een
mooi optreden te verzorgen was zij
meteen enthousiast. Het is een vakvrouw en een echt podiumdier. We
zingen wat solo en uiteraard gaan
we ‘duetten’. We zijn druk aan het
repeteren en het wordt fantastisch.”
Philip Paar won diverse muziekprijzen, waaronder de Conamus-award.
Voor de AVRO stond hij in de schijnwerpers met het Metropole Orkest
en big-band The Skymasters. Philip trad op met onder meer Madeline Bell, Louis van Dijk, Georgie Fame en Greetje Kauffeld. Hij werkte mee aan televisie- en radioprogramma’s, waaronder een optreden

met het combo van pianist Cor Bakker. Hij heeft er enorm veel zin in en
zegt tot slot: “De muziek is toegankelijk en de locatie, the Club, is uitermate geschikt voor een gezellige
middag. Het wordt geen ingewikkelde jazz, maar voor mensen die
willen genieten van onvergetelijke
Sinatra Songs is het een uitgelezen
kans om een kaartje aan te schaffen. Graag tot ziens!”
Het optreden begint zondagmiddag
13 december om 15.30 uur in The
Club van het theater. Kaartjes a 17
euro vijftig kunnen via www.crowntheateraalsmeer.nl worden aangeschaft, telefonisch 0900-1353 en via
de volgende verkooppunten: Espago in de Ophelialaan 105, Boekhuis
in Zijdstraat 12, Primera op het Poldermeesterplein en Marskramer in
winkelcentrum Kudelstaart.
Door Miranda Gommans

Foto: www.kicksfotos.nl

Wervelende show over
leven Anthony Fokker
Aalsmeer - Liefst twee keer is afgelopen woensdag 18 november
de voorstelling over Anthony Fokker gespeeld in het Crown Theater.
Uniek voor iedereen die geïnteresseerd is in de luchtvaart en het leven van de vliegtuigbouwer. De wervelende show vertelde het levensverhaal van zijn eigenlijk best dramatische leven met hoge stijgingen
en diepe vallen. Ontroerend, maar
ook prachtig was deze wervelende
muziek- en filmtheatervoorstelling.
Hier waren zowel de bezoekers aan
de verkorte ‘school’ versie in de middag over de pioniersjaren en de eerste Wereldoorlog en de langere presentatie ‘s avonds met ook de jaren twintig en dertig het over eens.
Het publiek werd meegezogen in
de vooroorlogse luchtvaartgeschiedenis en dit spreekt velen aan, zeker mensen die Schiphol als ‘buurman’ hebben.
Pakjeskluis van Sinterklaas
De eerstvolgende show in het theater van Aalsmeer is van een heel ander kaliber. Sinterklaas en zijn Pieten

Verzamelbeurs
in Hornmeer
Aalsmeer - Zaterdag 28 november
wordt van 13.00 tot 16.00 uur weer
een algemene verzamelaarsbeurs
gehouden in buurthuis Hornmeer
aan de Roerdomplaan 3. Postzegels,
munten, penningen en onder andere
boeken worden te koop aangeboden.
Ook wordt een ruiltafel ingericht. De
toegang is gratis. Iedereen is welkom.

komen aanstaande zaterdag 28 november naar het Crown Theater. ‘Karel de Kok en de Pakjeskluis van Sinterklaas’ wordt een hilarische voorstelling met kluchtachtige scenes en
vrolijke muziek en is uiterst geschikt
voor het hele gezin. Sinterklaas komt
logeren in het kasteel van zijn goede vriend Koning Klaagmaarniet en
dit bezoek staat garant voor een
doldwaas avontuur. De voorstelling
begint om 11.00 uur en duurt ongeveer een uur. Kaarten kosten 15
euro per stuk, vanaf vier personen
slechts 12,75 euro per kaart. Kijk
voor meer informatie en het reserveren van kaarten op www.crowntheateraalsmeer.nl of bel 0900-1353.
Wintercircus
Tips: Koop ook gelijk kaarten voor
‘De Klokkenluider van de Notre Dame’ op maandag 21 en dinsdag 22
december, Rudolph’s Christmas op
woensdag 23 december, het ‘Wintercircus van Martin Hansen’ op
maandag 28 december en ‘Raak en
de magische schoentjes’ op woensdag 30 december. Kijk voor meer info op genoemde website.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Het Sociaal loket

Aalsmeer zorgt voor de juiste
zorg. Ook in 2016
Bij het Sociaal loket van de gemeente Aalsmeer kunt u terecht voor onder andere jeugdhulp, zorg & ondersteuning en hulp bij het zoeken
naar werk. In 2016 ontvangt Aalsmeer, net als andere gemeenten in Nederland, minder geld van het Rijk om deze taken uit te voeren.
Desondanks krijgt iedereen in de gemeente de hulp, zorg of begeleiding die hij of zij nodig heeft. Tegelijkertijd zorgen we voor voldoende
buffers om tegenvallers op te vangen.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?
aanpassingen in uw woning, dagstructurering (hulp om de dag in te delen) en
individuele begeleiding (bijvoorbeeld hulp
bij uw administratie). De gemeente geeft
een indicatie op basis van een gesprek, uw
medische gegevens, een huisbezoek en, als
dat nodig is, een keuring.

U kunt bij het Sociaal loket terecht voor
onder andere hulp bij de huishouding,
een vervoersvoorziening, hulpmiddelen
(bijvoorbeeld een rolstoel of traplift) en

Efficiëntere werkwijze hulp bij het
huishouden
Aalsmeer bezuinigt, ondanks kortingen
van het rijk, niet op hulp bij het huishouden. Wel heeft de gemeente besloten
in 2016 de hulp in te kopen bij andere

Heeft uw kind jeugdhulp nodig?
Als uw kind jeugdhulp nodig heeft, dan
kunt u daarvoor sinds 1 januari 2015
terecht bij het Sociaal loket. Hoewel sommige ouders afgelopen jaar moesten wennen aan het feit dat zij voor jeugdhulp bij
de gemeente moeten zijn, zijn zij hierover
positief. Ouders zijn erg te spreken over
het feit dat de gemeente met gespecialiseerde jeugdhulpverleners werkt, die zo
nodig op huisbezoek komen om het gezin
te leren kennen. Verder heeft de gemeente
afgelopen jaar hard gewerkt aan het ver-

aanbieders. De gemeente zal cliënten zo
spoedig mogelijk laten weten wat dit voor
hen betekent.
Aalsmeerders kunnen ook zelf hulp bij het
huishouden inkopen via een persoonsgebonden budget (pgb). Vanaf volgend jaar
gaat de gemeente zelf indiceren, samen
met de cliënt en met advies van de hulp.
Met uitzondering van inwoners van 80
jaar en ouder. Zij behouden hun hulp,
tenzij de hulp of zij zelf aangeven meer
ondersteuning nodig te hebben.

Sociaal team
Als er in uw gezin of huishouden
sprake is van meerdere problemen,
komt uw vraag terecht bij het sociaal
team. De medewerker van het sociaal
team onderzoekt samen met u welke
hulp u nodig heeft om zelf weer verder
te kunnen. De medewerker zal daarbij
ook, als dat nodig is, de deskundigheid inschakelen van bijvoorbeeld een
maatschappelijk werker, huisarts of
psycholoog. U kunt naar het sociaal
team worden doorverwezen door een
medewerker van het Sociaal loket, uw
huisarts of een andere deskundige.

Hulp nodig bij het zoeken naar werk?

sterken van het netwerk met de scholen.
Op deze manier worden hulpsignalen in
een eerder stadium herkend en kan sneller
hulp worden geboden.

Herindicaties worden verlengd
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) loopt
achter bij het verwerken van alle wijzigingen bij herindicaties voor persoonsgebonden budgetten. Om te voorkomen dat
Aalsmeerse cliënten met een persoonsgebonden budget voor jeugdhulp hiervan de
dupe worden, heeft de gemeente Aalsmeer besloten de herindicaties te verlengen tot en met
31 maart 2016. Op deze manier
heeft de SVB voldoende tijd om
wijzigingen te verwerken. Alle
cliënten zijn hierover per brief
geïnformeerd. Voor cliënten
die zorg in natura ontvangen,
worden de indicaties verlengd
tot 1 mei 2016.

Als u (tijdelijk) niet in uw eigen inkomen
kunt voorzien, dan kunt u terecht bij het
Sociaal loket. De gemeente zorgt voor
begeleiding naar (aangepast) werk en
verstrekt een uitkering als dat nodig is.

AA Werkplein
De gemeente Aalsmeer werkt samen
met gemeente Amstelveen aan het
‘AA Werkplein’. Het werkplein, dat
is gehuisvest in het Raadhuis van
Amstelveen, heeft begin november
zijn deuren geopend. Mensen met een

bijstandsuitkering,
of die verwachten
binnenkort een
bijstandsuitkering te
moeten aanvragen,
krijgen hier actieve
ondersteuning bij het zoeken naar
werk. Verder kunnen zij onder andere
gebruikmaken van ICT-faciliteiten,
sollicitatietrainingen volgen en zoeken in
het actuele werkaanbod.

Nieuwe uitvoeringsorganisatie
voor hulp bij passend werk
De gemeente Aalsmeer werkt samen
met de gemeenten Haarlemmermeer,
Amstelveen, Uithoorn en Ouder Amstel
aan een nieuwe uitvoeringsorganisatie
voor mensen met een arbeidsbeperking
die op zoek zijn naar passend werk. Het is
de bedoeling dat deze organisatie op 1 juli
2016 van start gaat. Tot die tijd kunt u
met vragen terecht bij het Sociaal loket.

Sociaal loket
U kunt bij het Sociaal loket
terecht voor:
• Jeugdhulp
• Zorg en ondersteuning
(Wmo 2015)
• Passend werk
(Participatiewet)
• Gehandicaptenparkeerkaart
en -plaats

• Urgentieverklaring voor een
sociale huurwoning
• Inkomensondersteuning
voor mensen met een laag
inkomen
• Schuldhulpverlening
• Bijstandsuitkering
• Leerlingenvervoer

Bezoekadres
Gemeentehuis Aalsmeer
Raadhuisplein 1
1431 EH Aalsmeer
Openingstijden
U kunt langskomen bij het
Sociaal loket van maandag tot
en met vrijdag van
8.30 - 12.00 uur.

w w w. a alsmeer .nl

Telefoon
Het Sociaal loket is telefonisch bereikbaar van maandag
tot en met donderdag van
8.30 tot 17.00 uur en op
vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur
Bel ons op: (0297) 38 75 75
of op het verkorte nummer:
140297.

E-mail
U kunt een e-mail sturen naar:
sociaalloket@aalsmeer.nl.
Website
Kijk voor meer informatie op:
www.aalsmeer.nl/sociaalloket.
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kinder- en jeugdkrant
Atletiek Cross

Ingewikkeld wereldrecord in Studio’s

Roanne wint afgetekend
Reeuwijkse Hout Cross
Aalsmeer - Op zaterdag 21 november vond in Reeuwijk de Reeuwijkse Hout Cross plaats. Start en finish waren op het surfstrand bij de
Reeuwijkse Hout. Door de regen
van de laatste twee nachten was
het een zware cross. Het zand was
nat, de zandheuvels moeilijk en het
gras leek meer op een modderpoel
waar je makkelijk 10 centimeter in
weg zakte. Alles vond plaats tussen de buien door en bij een stralend zonnetje. Soms zit het weer dus
wel mee. AVA Aalsmeer was naar
Reeuwijk gereisd met een kleine
groep pupillen. De jongens B pupillen begonnen als eerste en startten
om 11.10 uur. Justin Alewijnse en
Steven Waasdorp begonnen voorin de groep van 33 kinderen. Justin
trok na de eerste zandheuvels hard
door en liep de hele wedstrijd aan
kop. Steven viel in het laatste stuk
modder en moest de kopgroep laten lopen, maar werd keurig zevende. Justin liep tot 150 meter van de
finish nog op kop, maar werd na een
mooie sprint tweede.
Bij de jongens A1 pupillen stond
Colin Alewijnse aan de start. Colin

begon snel en lag na ongeveer 100
meter op kop. De zandheuvels gooiden echter roet in het eten waardoor
Colin wat terug viel en op de vierde plaats terecht kwam. Die plaats
hield hij knap vast tot het einde.
De meisjes A2 pupillen van de AVAjeugd waren als laatste om 11.40
uur aan de beurt. Na het aanmoedigen van de jongens moesten ze nu
zelf aan de bak. Direct na de start
pakte Roanna de kop, gevolgd door
Gwen. Roanna liep stevig door en
al snel werd duidelijk dat alle andere meisjes moesten passen. Het
gat werd groter en groter en alleen
Gwen en een ander meisje konden
nog enigszins, maar wel op gepaste afstand, volgen. Roanna werd afgetekend eerste en won de Reeuwijkse Hout Cross bij de meisjes A2
pupillen. Gwen werd keurig derde. Een mooie ochtend in Reeuwijk
met winst voor Roanna, een tweede plaatse voor Justin en een derde
plaats voor Gwen.
Komend weekend is de eerste regio cross in Uithoorn, waar een hele grote groep AVA pupillen en junioren aan deelnemen.

Roanna Geleijn en Gwen Alewijnse, één en drie bij de meisjes A2 pupillen.

Mooie winst voetballers F6
Kudelstaart - Op zaterdag 14 november was DSS F13 de tegenstander van de F6 van RKDES. Niels
startte onder de lat met voor hem
Tijn, Jari en Thomas en in de voorste linie Terre, Matthijs en Luuk. De
wedstrijd werd gefloten door trainer
Brian, die bij een eerdere wedstrijd
al eens een penalty aan de tegenstander had gegeven, dus werd de
jongens van de F6 op het hart gedrukt niet tegen de scheidsrechter
te praten. Gesterkt door de wind in
de rug begonnen de mannen vanaf de aftrap gretig aan de wedstrijd.
De tegenstander werd op de eigen
helft vastgezet en dat resulteerde uiteindelijk in de 1-0 door Luuk,
die hard binnen schoot. Hierna was
het Terre die ogenschijnlijk moeiteloos tussen twee man door dribbelde en de bal afgaf aan Luuk. Goaltjesdief Luuk wist wel raad met deze
kans en hij schoot ook de 2-0 binnen. Vervolgens was het Thomas die
de bal naar Luuk speelde. De bal
leek achter Luuk te komen, maar
uit de draai schoot hij verrassend
op doel en was zijn hattrick een
feit 3-0. De F6 kreeg dan kans op
kans. Thierry schoot maar net naast
na een voorzet van Luuk. Terre zag
zijn schot in de handen van de keeper verdwijnen, nadat hij door Matthijs mooi was vrijgespeeld. Uiteindelijk was het een afgeslagen bal
die door Matthijs met een prachtig schot van afstand tot doelpunt
werd gepromoveerd: 4-0. In de rust
werd de keeperstrui gewisseld van
Niels naar Terre en werd er gestart

met Jari in de wissel. Dat de wind
toch invloed had op de wedstrijd
bleek uit het feit dat de RKDES F6
de jongens van DSS F13 niet langer vast konden zetten op de eigen
helft en DSS kwam steeds beter in
de wedstrijd. Na een uitbraak over
rechts kon Niels ter nauwernood
nog redden door met een sliding de
bal over de achterlijn te spelen. De
corner werd hoog voor het doel gespeeld en in een poging de bal niet
in zijn gezicht te krijgen hield Thomas twee handen voor zijn gezicht,
de scheidsrechter beoordeelde dit
als opzettelijk hands en gaf DSS een
penalty. De penalty werd verzilverd
door DSS en hetstond 4-1. Ook RKDES F6 kreeg kansen en Luuk leek
op weg naar zijn vierde doelpunt,
echter zijn schot kwam op de keeper en de rebound verdween over
het doel. Een volgende corner van
DSS werd per ongeluk door Thomas
in één keer achter de kansloze Terre geschoten: 4-2. In de loop van de
tweede helft kreeg de F6 nog kansen, maar zowel Luuk Matthijs als
Thierry schoten naast of op de keeper. Gelukkig was het Matthijs die
met een schot de 5-2 eindstand op
het bord zette en de wedstrijd op
slot gooide. Door deze overwinning
behaalde RKDES F6 de door de leiders gestelde 15 punten in de competitie en zal er na de volgende
wedstrijd patat zijn voor de jongens.
Aanstaande zaterdag 28 november
speelt RKDES F6 de een na laatste
wedstrijd in de najaarscompetitie,
uit tegen Hillegom F8 om 8.45 uur.

Verhalenverteller Rudolf
Roos op de Jozefschool
Aalsmeer - Ieder jaar organiseert
de cultuurcommissie van de Jozefschool culturele weken. Dit gebeurt
rondom de verjaardag van directeur
Antoine Zwagerman. Dit jaar was er
een vertelproject, dat werd begeleid
door de professionele verhalenverteller Rudolf Roos. De groepen 5 en
6 kregen een workshops met de titel ‘Vertel, Vertel‘. Rudolf kwam met
een koffer met gekleurde steentjes.
Elk steentje had een verhaal en zo
vertelde hij drie korte verhalen aan
de jongens en meiden. Daarna was
het de beurt aan de leerlingen. Zij
mochten ook een steentje pakken
en moesten dat heel goed tegen
zich aanhouden. Vervolgens zijn ze
het verhaal gaan tekenen. Zo ont-

houd je een verhaal een beetje makkelijker. De laatste stap is natuurlijk
het leukst, maar soms ook wel griezelig om te doen, het verhaal aan
een klasgenoot vertellen. Ze mochten hun steentje en de tekening
meenemen naar huis, zodat ze thuis
het verhaal ook nog eens konden
vertellen. Wie weet worden het ook
wel echte vertellers.
De groepen 7 en 8 gingen ‘Broodje Aap’ verhalen voorbereiden met
behulp van afbeeldingen, die Rudolf
had meegenomen. Hopelijk komen
ze nu niet steeds met allerlei rare en
spectaculaire verhalen thuis...
Al met al is twee weken lang genoten van de verhalen en activiteiten.
Het was een geslaagd project!

Dummie de Mummie viert
verjaardag met fans

Vergeet Piet zorgt voor verwarring

Koud, maar heel gezellig bij
intocht Sint in Kudelstaart
Kudelstaart - Wat een gezellige
drukte, maar wat was het koud en
nat: De intocht van Sinterklaas en
zijn Pieten in Kudelstaart. Vol stond
het afgelopen zaterdagmiddag 21
november bij de Loswal. Heel veel
kinderen waren met hun ouders en
opa’s en oma’s in afwachting van de
Goedheiligman. Enkele Pieten waren al eerder gearriveerd en één
van hen zorgde voor verwarring. Het
was de Vergeet Piet en hij wist het
allemaal niet meer. Hij kon het grote boek van Sinterklaas niet vinden,
wist niet zeker of er pakjes en pepernoten aan boord waren en, nog
het ergste, of hij aan de Sint wel had
doorgegeven dat zaterdag een bezoek aan Kudelstaart in de agenda staat. Burgemeester Jeroen Nobel was er natuurlijk ook voor het
welkom heten van dit ‘hoge bezoek’. Gelukkig wist Sinterklaas dat
zijn Vergeet Piet nogal eens steekjes liet vallen en had hij zelf alles
goed geregeld. Hij arriveerde per
boot en dat het een woelige reis geweest was, zal menigeen direct geloven. Het waaide flink, de golven op
de Westeinderplassen waren hoog.
Gelukkig is de Sint niet zeeziek geworden en bleken ook dat de Pieten over goede zeebenen beschikken. Ze waren heel blij voet aan wal
te mogen zetten en Sinterklaas: Hij
werd helemaal warm van binnen
van alle vrolijke gezichten en alle
mooie tekeningen en knutselwerkjes die aan hem gegeven werden.

Aalsmeer - Dummie de Mummie
is jarig en viert dat met zijn grootste fans. Op zondag 20 december
zijn kinderen (en hun ouders) welkom in Studio’s Aalsmeer waar diverse activiteiten worden georganiseerd rondom de verjaardag van
jeugdheld Dummie de Mummie. Zo
is er een speciaal theaterprogramma en zal het meest ingewikkelde record van de wereld plaatsvinden: een wereldrecordpoging waarin zoveel mogelijk kinderen tegelijkertijd zich verkleden als Dummie.
Tot slot kijken de kinderen samen
met schrijfster Tosca Menten naar
de nieuwe film ‘Dummie de Mummie en de Sfinx van Shakaba’. Kinderen kunnen ’s morgens of ’s middags op het verjaardagsfeest komen
en deelnemen aan verschillende activiteiten, zoals dansen met meneer
Trommel en rijden op een kameel
Tosca Menten is de bedenkster en
schrijfster van de zeven boeken

over de Egyptische held Dummie de
Mummie en heeft ontzettend veel
zin in het verjaardagsfeest: “Dummie heeft nu zoveel avonturen beleefd én er komt nu zelfs een tweede speelfilm uit. Maar Dummie de
Mummie heeft nog nooit een echt
verjaardagsfeestje gehad. Ik vind
dat we dat moeten veranderen! Alleen al in Nederland heeft hij tienduizenden fans en het is daarom hoog tijd dat zij dit feestje met
hem samen komen vieren.” Tosca
weet ook al een leuk verjaardagscadeautje voor Dummie. “We willen het wereldrecord Mummies op
één plek zien te verbreken. Dus hoe
meer vriendjes en vriendinnetjes
er komen, hoe groter de kans dat
het wereldrecord gaan verbreken.”
Kaarten voor het verjaardagsfeestje van Dummie de Mummie in Studio’s Aalsmeer kosten 17,50 euro en
zijn verkrijgbaar bij www.ticketpoint.
nl of via www.dummiedemummie.nl

Jeugdcompetitie schaken

Luuk slaat terug en wint!
En natuurlijk wilde hij, net als de
Pieten, wel even op de foto voor het
familiealbum. Helaas moest de ontvangst iets versneld worden, want
kort na de aanvang om op weg te
gaan naar het Dorpshuis barstte
een hevige regenbui los. “Typisch
Nederland. Daarom woon ik in
Spanje”, aldus een reactie van Sinterklaas. Maar het deerde hem niet
hoor, even later zat hij gezellig in het
warme Dorpshuis en is met de jongste inwoners en alle Pieten een heel
gezellig kinderfeest gehouden waar
natuurlijk heel veel gezongen is.
Voor de wat oudere kinderen zat het
feest er na de intocht op. Erg vonden ze dit niet hoor. Deze leeftijdsgroep heeft het vooral ‘gemunt’ op
pepernoten en gezien de vele bolle
jaszakken is er goed gescoord! Er is
totaal liefst 175 kilo pepernoten uitgedeeld.

Aalsmeer - De achtste ronde in de
schaakcompetitie voor jeugd bracht
het topduel Luuk tegen Willem. Willem had goede hoop om het resultaat van broer Simon te evenaren. In een spannende partij kwam
hij een stuk voor tegen twee pionnen. Wel een lastig eindspel om te
winnen, vooral als je vijf zetten lang
een paard geopend laat staan. Maar
ook vijf zetten lang miste Luuk de b4
aanval op geopend stuk, stap 3. Dit
terwijl de leraren met kromme tenen
toekeken. Luuk had net de tip gekregen: op je handen zitten en bleef
stug doorspelen, dit werd beloond.
Willem gaf zijn paard weg en het toreneindspel met twee pionnen meer
voor Wit werd keurig uitgeschoven
door Luuk, die twee lessen geleden
goed had opgelet bij dit onderwerp.
Hij won van Willem en staat nu met
6,5 punten boven in de eindlijst. Simon passeerde Willem op de ranglijst door Christiaan te verslaan en
staat nu tweede met 6 punten. Willem staat derde met 5 punten. Rune stond een half bord voor tegen
Flora en zette haar pad met Dame
en Paard. Goede les, nooit je lichte stukken erbij halen! Het werd uiteindelijk remise. Flora staat in de
eindlijst op de elfde en Rune op de
twaalfde plaats. Hekkensluiter is
Kevin, maar wie weet wat hij nog in

petto heeft!
De schaaklessen en jeugdcompetitie zijn van 19.30 tot 20.30 uur op
vrijdagavond. Daarna is er gelegenheid voor volwassenen om te schaken, maar stuur eerst een email
naar Henk van Leeuwen via nieuwe.
zorg@hetnet.nl.
Aas extern
Afgelopen dinsdag speelde AAS 2
een nuttige remise tegen Alphen
aan de Rijn. In het verre Alphen waren mooie winstpartijen van Olaf,
Willem en Martin. Richard en Sipco speelden remise. Helaas verloren
Erik, Boudewijn en Simon.

Opbrengst voor stichting Compassion

Leerlingen Immanuelschool
starten eigen onderneming

Zaterdag voor kinderen en (groot)ouders

Pakjeskluis van Sinterklaas met
after party in Crown Theater
Aalsmeer - Karel de Kok en De
Pakjeskluis van Sinterklaas is aanstaande zaterdag 28 november te
bezoeken in het Crown Theater. De
voorstelling begint om 11.00 uur.
Ook dit jaar weer komt Sinterklaas
logeren op het kasteel van zijn goede vriend Koning Klaagmaarniet.
En dit bezoek staat inmiddels garant voor een doldwaas avontuur.
Het kasteelpersoneel Karel de kok,
hofdame Frandolien en Hoofdlakei
Fransiscus proberen het bezoek ieder jaar weer in goede banen te leiden, maar of het dit keer eindelijk zal
lukken is nog maar de vraag. Hilarische, kluchtachtige scenes worden
afgewisseld met vrolijke muziek, wat
deze voorstelling uiterst geschikt
maakt voor het hele gezin. Vrolijke
muziek en humor voeren de boventoon in dit spektakel voor de jonge
theaterbezoekers en hun (groot)ouders. Karel de Kok en De Pakjeskluis

van Sinterklaas is hét Sinterklaascadeau voor jong en oud! Na de voorstelling is er een uitgebreide Meet &
Greet met Sinterklaas en Pieten. Om
het feest compleet te maken is er
na de show van 12.00 tot 13.00 uur
in Down Town Pietengym met vele
leuke activiteiten voor de kinderen
(gratis toegang op vertoon van het
theaterkaartje). Ouders kunnen hier
onder het genot van een kopje koffie/thee (eigen rekening) natuurlijk
komen kijken.
De prijs voor de voorstelling is 15
euro. Komt u met 4 personen of
meer, dan kunt u gebruikmaken van
het Familiepakket van 12,75 euro
per kaartje. Kaarten zijn verkrijgbaar
via www.crowntheateraalsmeer.nl of
te koop in de buurt bij Espago in de
Ophelialaan, Boekhuis in de Zijdstraat, Primera op het Poldermeesterplein, Ten Hoope en Marskramer
in winkelcentrum Kudelstaart.

Rijsenhout - Als leerkrachten van
een ‘Kanjerschool’ vindt het team
van CBS Immanuel te Rijsenhout
het belangrijk om naar elkaar om
te zien. Laat elkaar niet links liggen, maar kijk goed naar wat de ander nodig heeft. In de weken tot aan
de komende kerstvakantie gaan de
leerlingen van groep 7 en 8 hun handen uit te mouwen steken in hun eigen ‘onderneming’. Elke leerling van
groep 7 en 8 heeft op maandag 9
november contant 5 euro ontvangen
om er meer geld van te maken. De
leerlingen mogen zo creatief mogelijk zijn om het bedrag te verdubbelen of zelfs te verdriedubbelen. Ze
hebben exact een maand de tijd om
hun onderneming te laten slagen.
De eerste brainstorm in de klas was
niet mis: koekjes en taarten bakken
en verkopen, een thuisbioscoop organiseren, een muziekavond beleggen en schoonmaken. De totale opbrengsten van de ondernemingen van de kinderen komt ten goede aan het project waaraan Vincent
Leighton uit Kudelstaart meedoet.

Minitoernooi
handballertjes
Aalsmeer - Op zaterdag 28 november wordt in sporthal de Seinpaal in
Volendam een toernooi voor de allerkleinste handballertjes, de mini’s, gehouden. Daar zullen ook drie
teams van FIQAS Aalsmeer in actie komen. Het toernooi begint om
10.00 uur en duurt tot 12.15 uur.
Rond 11.15 uur staat er nog een
leuke verrassing op het programma.

Hij gaat in mei 2016 de Muskathlon
(georganiseerd door stichting Compassion) in Uganda rennen. Om aan
de Muskathlon mee te mogen doen
moet Vincent 10.000 euro, naast zijn
eigen reissom, meenemen.
Begin december komt Vincent persoonlijk het totaalbedrag op school
ophalen. De Immanuelschool hoopt
hem een flinke som geld mee te
kunnen geven.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Eerste Divisie handbal

Nieuwe shirts voor FCA E2

Weer 2 punten voor dames!
Aalsmeer - Voor de dames van FIQAS Aalsmeer stond zaterdagavond
een wedstrijd op het programma tegen Bentelo, de nummer dertien uit
de Eerste Divisie. Gehuld in prachtige nieuwe trainingspakken – waarvoor dank aan alle sponsors - kwamen de dames, zelf vijfde op de
ranglijst, de hal in en begonnen
aan de wedstrijd. Het krachtsverschil werd al vrij snel duidelijk. Bentelo kon bijblijven tot 5-5 en moest
daarna toezien hoe de Aalsmeerse
dames afstand namen. In deze fase was vooral Anouk Markwat zeer
trefzeker: ze scoorde vanuit de hoek,
vanaf de cirkel – mooi aangespeeld
door Samentha de Soet - via de
break en zo stond FIQAS Aalsmeer
na een minuut of twintig op een ruime 14-7 voorsprong. Manon van
der Sar kon een schot van Bentelo
zo vangen, bediende Dionne Visser op maat en het werd zelfs 15-7.
De maximale voorsprong werd tien
(18-8) voordat Bentelo weer iets terug kon doen en de ploegen gingen
rusten bij 19-12. Na rust hetzelfde
spelbeeld. In eerste instantie wisten de dames van Bentelo de marge iets te verkleinen (20-15), daarna
schroefde FIQAS Aalsmeer het tempo weer op. Birgit Hemmes had een
paart mooie schoten van afstand en
nu waren het Dionne Visser en Lisa Endhoven die de score opvoerden: 25-16 en even later 30-22. Jesse van de Polder stond goed te keepen en vijf minuten voor tijd was er

zelfs een verschil van elf doelpunten (34-23). Trainer/coach Herman
Schaap wisselde lekker door, liet iedereen spelen en uiteindelijk eindigde de wedstrijd in een mooie en
nuttige 36-29 overwinning. Doordat
naaste concurrent DSVD een punt
verspeelde staat FIQAS Aalsmeer
nu op een gedeelde vierde plaats
met die ploeg. Doelpunten: Dionne
Visser 9, Anouk Markwat 6, Birgit
Hemmes 5, Iris van Aalst, Samentha
de Soet en Lisa Endhoven 4, Lianne
Hartog en Celina Henke 2.
Zaterdag naar DSVD
Op zaterdag 28 november spelen de dames van FIQAS Aalsmeer
een uitwedstrijd bij DSVD in Deurningen, een ploeg die momenteel
vierde staat in de Eerste Divisie met
hetzelfde aantal punten als FIQAS
Aalsmeer dat vijfde staat. Het belooft dus een bijzonder spannende
wedstrijd te worden, want de inzet is
een stevige plaats vier op de ranglijst. De wedstrijd, in sporthal ’t Hoge
Vonder’, begint om 20.15 uur.
Dameswedstrijd verplaatst
De handbalwedstrijd tussen de dames van FIQAS Aalsmeer en die van
het tweede team van Westfriesland/
SEW die gepland stond voor zaterdag 5 december is verplaatst naar
dinsdag 15 december. Dit in verband met de stage van Dionne Visser en Jesse v.d. Polder. De inhaalwedstrijd begint om 20.00 uur.

Kudelstaart - De jongens en meiden van FC Aalsmeer E2 zijn gebrand om elke week te willen winnen. Nu met de nieuwe nummers
en shirtsponsor gaan ze er helemaal voor. M3E Bouwkosten Management wilde graag dit E2 team
sponseren. Niet alleen de jeugdige
voetballers kregen shirts, de coaches zijn getrakteerd op nieuwe jassen met reclame.
De E2 is het jongste team dat competitie speelt. Vorig jaar speelde

Ritmische gymnastiek SV Omnia

Ilse goud en Jikke brons op
1e internationale toernooi
Aalsmeer - Op 21 november organiseerde de productgroep Ritmische Gymnastiek van SV Omnia
2000 voor het eerst een internationaal toernooi. De productgroep
sprak hier al jaren over. Door inzet
van vele vrijwilligers en sponsors
was De Bloemhof klaar voor ongeveer 100 gymnastes uit Nederland,
België en Duitsland.
Om 8.00 uur ging de sporthal open
en de eerste gymnastes druppelden letterlijk binnen. Na de opmars
met 10 verenigingen begon de wedstrijd voor alle leeftijdscategorieen van de B- en C-selecties. De hele selectie van SV Omnia deed mee
aan dit toernooi. Het afgelopen jaar
is de selectie flink gegroeid. Voor
veel benjamins en pré junioren was
dit toernooi de eerste echte wedstrijd waar ze konden laten zien wat
ze in de selectie geleerd hadden. En
alle benjamins en pré junioren hebben, ondanks de zenuwen, een goede oefening laten zien! Met en zonder materiaal. Ook de junioren en
senioren moesten met verschillende
materialen de vloer op. En ondanks
de ontspannen sfeer in de hal was
er sprake van een sportieve wedstrijd. De wedstrijden werden afge-

sloten met een demo door de junioren en senioren van SV Omnia. Door
de veelkleurigheid van de pakjes
zag het geheel er feestelijk uit.
Bij de prijsuitreiking bleek er ook
door de Omnia-meiden goede prestaties geleverd te zijn. Twee bekers
bleven in Aalsmeer: Die voor de eerste plaats bij de senioren B werd gewonnen door Ilse Huiskens en Jikke
van der Meer eindigde op de derde
plaats bij de junioren B.
Speciaal voor dit toernooi waren er
ook prijzen voor onder andere Miss
Flex, Miss Elegance en Miss Grace.
Juliet Oganishan van SV Omnia
werd verkozen tot Miss Grace van
het toernooi. De pechprijs ging naar
Amelia Dorner, ook van SV Omnia.
Zij had de pech dat haar muziek
stopte tijdens haar allereerste officiele wedstrijd.
De hele dag was de tribune goed
gevuld met aanhang. En door de
strak geleide organisatie konden de
gymnastes en het publiek na een
geslaagde dag weer op tijd huiswaarts keren. Het eerste internationale toernooi voor ritmische gymnastiek van SV Omnia mag honderd
procent geslaagd genoemd worden
en is zeker voor herhaling vatbaar!

3 Keer brons op NK Teams
voor Sjoelclub Aalsmeer

Wedstrijden Veldvoetbal
Zaterdag 28 november:
F.C. AALSMEER
F.C.A. 1 – De Bilt 1
14.30 u
F.C.A. 2 - ZOB 2
12.00 u
Olympia.Haarl. 2 - F.C.A. 4 14.30 u
Germaan 2 - F.C.A. 5
13.00 u
F.C.A.45+1 – TOG 45+1
14.30 u
Vrouwen
DEVO’58 VR.2 - F.C.A. VR.1 14.30 u
Junioren
F.C.A. A1 – Amstelveen A1 12.00 u
F.C.A. A2 – Terrasvogels A1 14.00 u
F.C.A. B1 – BSM 1
12.00 u
DWS B3 - F.C.A. B2
12.30 u
F.C.A. B4 – Argon B6
10.15 u
VVIJ C1 - F.C.A. C1
10.45 u
F.C.A. C2 –Bloemendaal C2 10.15 u
CSW C3 - F.C.A. C3
10.15 u
F.C.A. C4 – DIOS C4
10.15 u
Amstelveen C4 - F.C.A. C5 13.45 u
F.C.A. C6 – Legm.vogels C3 10.15 u
Pupillen
CTO’70 D1 - F.C.A. D1
11.00 u
F.C.A. D2 – Badh.dorp D1
8.45 u
F.C.A. D3 – Argon D2
8.45 u
Hertha D2 - F.C.A. D4
11.00 u
F.C.A. D5 – Hoofddorp D7
8.45 u
DIOS D10 - F.C.A. D6
14.00 u
Overbos D10 - F.C.A. D7
8.30 u
F.C.A. E1 – RAP E1
10.15 u
Watergr.meer E2 - F.C.A. E2 9.00 u
DSS E4 - F.C.A. E4
10.30 u
F.C.A. E5 – Hertha E2
10.15 u
F.C.A. E6 – Arsenal E5
8.45 u
CSW E5 - F.C.A. E7
8.45 u
Zwanenburg E7 - F.C.A. E8 9.00 u
F.C.A. E9 – UNO E11
10.15 u
VVC F1 - F.C.A. F1
8.30 u
F.C.A. F2 - Argon F2
8.45 u
F.C.A. F3 – UNO F3
8.45 u
Martinus F7 - F.C.A. F4
9.30 u
F.C.A. F5 – Hoofddorp F9
10.15 u
F.C.A. F6–Bloemendaal F11 10.15 u
VVC F5 - F.C.A. F7G
8.30 u
F.C.A. F8 – UNO F9
8.45 u
KDO F3 - F.C.A. F9
9.00 u
F.C.A. F10 – DCG F9
8.45 u
Amstelveen F10 - F.C.A. F11 9.45 u
Legm.vogelsF10M-FCA F12M 9.00 u
Meisjes
F.C.A. MA1–De Meern MA1 16.00 u
WSV’30 MB1 - F.C.A. MB1 12.30 u
F.C.A. MD1 – Sporting MD1 8.45 u
KDO MD1 - F.C.A. MD2
11.45 u
Alliance ME1 - F.C.A. ME2 11.30 u
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. D1 – Roda’23 D2
KDO D3 - R.K.D.E.S. D2
UNO D7 - R.K.D.E.S. D3
SCW E1 - R.K.D.E.S. E1
Pancratius E8-R.K.D.E.S. E3
DCG E7 - R.K.D.E.S. E4
R.K.D.E.S. E5 – Argon E5
R.K.D.E.S. E6 – United E2
R.K.D.E.S. E7 – Geel Wit E9
R.K.D.E.S. E8 – Argon E8
RKDES F1–Legm.vogels F1

9.30 u
11.45 u
12.45 u
10.30 u
9.00 u
9.30 u
11.00 u
9.30 u
9.30 u
11.00 u
11.00 u

Amstelveen F2-R.K.D.E.S. F2 9.45 u
Hoofddorp F4 - R.K.D.E.S. F3 8.45 u
R.K.D.E.S. F4 – Martinus F6 9.30 u
R.K.D.E.S. F5–Ouderkerk F4 11.00 u
Hillegom F8 - R.K.D.E.S. F6 8.45 u
Hoofddorp F14 - RKDES F7 8.45 u
R.K.D.E.S. F9 – Almere F6
9.30 u
Vrouwen
Amstelveen 1 - R.K.D.E.S.1 12.15 u
Meisjes
R.K.D.E.S. MB1 – NFC MB1 13.00 u
R.K.D.E.S. MC1 – HFC MC1 11.00 u
SCW MC1-R.K.D.E.S. MC2 10.30 u
Diemen MD1-RKDES MD1 14.00 u
Swift MD1-R.K.D.E.S. MD2 10.15 u
R.K.D.E.S. ME1 – HFC ME1 11.00 u
S.C.W.
Stormvogels 1 - S.C.W. 1
S.C.W. 2 – AFC 6
S.C.W. 3 – VVC 3
S.C.W. 4 – Roda’23 3
Zandvoort 5 - S.C.W. 5
DCG Vet - S.C.W. Vet.1
VVC Vet. - S.C.W. Vet.2
Junioren
S.C.W. A1 – Arsenal A1
Hillegom B2 - S.C.W. B1
S.C.W. C1 – VVC C3
VVC C6 - S.C.W. C2
Pupillen
Roda’23 D9 - S.C.W. D1
S.C.W. D2 – TABA D4
S.C.W. E1 – RKDES E1
S.C.W. E2 – F.C.A’dam E1
Legm.vogels F3 - S.C.W. F1
Onze Gazellen F7-SCW F2
Vrouwen
S.C.W. VR1 – Odin’59 VR1
Meisjes
S.C.W. MC1 – RKDES MC2
S.C.W. ME1 – Overbos ME1
Zondag 29 november:
F.C. AALSMEER
Sp.Martinus 1 - F.C.A. 1
Alliance’22 4 - F.C.A. 2
KLM 2 - F.C.A. 3
F.C.A.4 – Alliance’22 5
F.C.A. 5 – DIOS 4
F.C.A. 6 – Rael Sranang 3
F.C.A. 7 - DIOS 5

Aalsmeer - Zaterdag 21 november vond in Voorthuizen het NK
Teams plaats. Met een team van 4
sjoelers, ingedeeld in diverse klassen, werd gestreden om de uiteindelijke titel Nederlands Kampioen. Mannen en vrouwen in één
team, dat maakt niet uit. Uiteindelijk heeft het team van Zaanstad,
uitkomend in de Hoofdklasse, gewonnen (voor de achtste keer), met
daarin Simone Frijlink, één van de
beste sjoelsters van Nederland. Op
enige afstand gevolgd door SV Ter
Apel 1 en E.M.W.S.V. 1. In dit laatste
team sjoelden ook Patrick Haring
en Cock Tukker mee van Sjoelclub
Aalsmeer. In de 1e Klasse eindigde
Aalsmeer 1 op een verrassende der-

de plaats, met een gemiddelde van
131,84. Aalsmeer 1 bestond uit Karin Geleijn, Kees Kuypers, Tiny Amsing en Albert Geleijn. Rob Kuypers
deed niet onder voor broer Kees en
ging ook met een bronzen medaille naar huis. Aalsmeer 2, uitkomend
in de 2e klasse, bestond naast Rob
uit Marja Springin’t Veld, Sjaak Siebeling en Wim Eylers. In de Open
Klasse tenslotte sjoelde Mirjam van
den Berg mee met het team van
De Vrije Sjoelers en behaalde daarin de 4e plek. De volgende clubavond is op donderdag 26 november om 20.00 uur in Dorpshuis ’t Podium in Kudelstaart. Voor informatie
en uitslagen zie ook www.sjoelclubaalsmeer.nl.

De sjoelers Patrick Haring en Cock Tukker.

14.30 u
12.00 u
14.45 u
14.30 u
12.00 u
14.00 u
15.00 u

14.45 u
10.30 u
8.30 u

14.00 u
11.45 u
14.30 u
11.30 u
11.30 u
14.00 u
11.30 u

R.K.D.E.S
DIOS 1 - R.K.D.E.S. 1
14.30 u
R.K.D.E.S. 2 – AGB 3
12.00 u
RKDES 3 – United/DAVO 2 12.00 u
DIOS 2 - R.K.D.E.S. 5
12.00 u
R.K.D.E.S. 6 – Zandvoort 2 12.00 u
Junioren
Alliance’22 A1 - R.K.D.E.S.A1 9.30 u
SDZ A3 - R.K.D.E.S. A2
14.00 u
DSS B3 - R.K.D.E.S. B1
15.15 u
Overbos B3 - R.K.D.E.S. B2 12.15 u
R.K.D.E.S. C1 – KDO C1
10.00 u
R.K.D.E.S C3 – HEDW C6
10.00 u
R.K.D.E.S. C4–Martinus C3 12.00 u
Foto: www.kicksfotos.nl

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Staande ovatie voor Lars
Kudelstaart - Vorige week vrijdag was de zesde speelavond van
de dartclub Poel’s Eye in het Dorpshuis van Kudelstaart. Met 42 deelnemers was het Dorpshuis goed gevuld. Op de vorige speelavond gooide Lars Plaisier hoge ogen, hij won
toen het tweede niveau. Nu kwam
de jeugdige, talentvolle Lars echter op het hoogste niveau terecht,
net als zijn oudere broer Brent. Beiden kwamen knap ver in het schema, maar een onderlinge finale zat
er niet in omdat het lot bepaalde dat
zij elkaar tegen kwamen in de halve
finale. Hoewel zij volgens eigen zeggen ongeveer evengoed zijn was het
toch weer Lars die een finale wist te
bereiken. Maar nu dus op het hoogste niveau. Bij de Poel’s Eye waren
in de loop van jaren genoeg goede darters voor wie de finale op het
hoogste niveau buiten bereik bleef.
Nick Dekker lukte dit daarentegen
wel. Nick bereikte vorig seizoen en
drie seizoenen geleden de gewenste finale. Beiden keren won hij. Op
deze avond bereikte hij voor de derde keer ooit de finale. Dit was al een
knappe prestatie op zich, want hij
moest louter tegen ‘oud speelavond
winnaars’, die in totaal goed waren
voor 40 overwinningen. Nick moest
achtereenvolgens tegen Ilona van
Emden (2 speelavond overwinningen), Bak (die de vorige speelavond
voor de 23ste keer (!) wist te winnen), Tjitte Miedema (6) en William Hunitetu (9). Tegenstander Lars
was dus een stuk minder ervaren
dan de eerdere tegenstanders van
Nick, maar zeker niet minder goed.
Nick Dekker kwam op een 3–1 voorsprong, maar Lars dwong bewondering af door knap gelijk te maken.
Uiteindelijk werd zelfs een staande
ovatie zijn deel want hij gooide de
laatste leg uit met een waanzinnig

mooie 132 finish (twee keer triple 20
en double 6). Deze finish is terug te
zien op de website www.poelseye.nl
en was tegelijk de hoogste uitgooi
van de avond. Helaas is niet de gehele finale terug te zien, maar wel
de gehele inhaalrace van Lars. Al
met al een zeer goede prestatie van
deze talentvolle darter. Hij werd de
67ste winnaar in 236 speelavonden.
Op de website zijn alle namen van
deze 67 winnaars terug te vinden
in het submenu ‘Winnaars Allertijden’ onder de kop Historie. Volgende week vrijdag, 4 december, is de
volgende speelavond. Nieuwelingen
zijn altijd meer dan welkom. Wees
niet bang dat het niveau te hoog is,
want juist om die reden zijn er vier
niveaus. Het motto van de Poel’s Eye
is ‘zoveel als mogelijk darten, op zoveel als mogelijk het eigen niveau’.
Elke darter kan zonder opgave vooraf meedoen. De inschrijving sluit om
20.00 uur, deelname kost vier euro
en de minimum leeftijd is 15 jaar.

Voetbalcompetitie

F.C. Aalsmeer Zondag:
Gegokt en verloren

13.00 u
11.30 u
10.15 u
12.00 u
10.30 u
8.45 u
10.30 u
8.30 u
9.00 u
9.30 u

ze nog op een klein veld, sinds dit
seizoen moet ze de bal in het doel
gooien op het grote veld.
Coaches en trainers Cindy en Claudia hebben dit team verwelkomt
binnen RKDES en groeien wekelijks
verder met ze. RKDES is blij dat met
deze nieuwe sponsor en nieuwe tenues, dit team volwaardig mee kan
doen aan de competitie. De E2 bestaat uit: 2: Jill, 7: Danique, 1: Zoë, 9:
Nico, 6: Rojda, 3: Tess, 10: Sven, 8:
Iris en 4: Noa.

Handbalcompetitie

RKDES trekt in ‘kraker’ tegen
KDO dames aan kortste eind
Kudelstaart- In de Proosdijhal
speelden de dames van RKDES afgelopen zondag voor een volle tribunes de ‘kraker’ tegen de dames
van KDO. Het derde weerzien in
twee seizoenen leverde wederom
een zeer spannende en gelijk opgaande wedstrijd op. KDO trok uiteindelijk aan het langste eind: 16-17.
In tegenstelling tot vorige week trad
RKDES dit keer aan in volle formatie. De boodschap vooraf was duidelijk: bij aanvang van de wedstrijd
een voorsprong pakken om de druk
eraf te halen en daarna vrijuit te
kunnen handballen. RKDES opende de score en pakte al in de eerste
helft die gevraagde voorsprong van
4 doelpunten. Het bleef een trage
wedstrijd, geen plaatje om te zien,
met niet veel doelpunten. Fanatiek,
spannend en ‘hard’ was het zeker
wel; desondanks durfde de scheidsrechter weinig tot geen straffen uit
te delen. Met een lichte voorsprong

van 10-9 voor RKDES verdwenen
beide teams de kleedkamer in.
De tweede helft moest er in de verdediging aandacht zijn voor de lange cirkelspeelster. In combinatie met
aanvallend meer druk op de verdediging en overtuigender op doel zou
RKDES op de overwinning moeten
afstormen. In het begin van de tweede helft wist RKDES de voorsprong
eerst uit te breiden, maar in de laatste tien minuten kwamen de dames
bijna niet meer tot scoren. Ondanks
sterk verdedigen wist KDO juist nog
wel enkele spaarzame doelpunten
mee te pikken. In de laatste minuut
werd de wedstrijd beslist door een
verrassend afstandsschot van KDO.
Teleurgesteld maar strijdbaar om bij
het weerzien van KDO in 2016 wél
de punten te pakken, maakt RKDES
zich nu op voor de volgende wedstrijd tegen Wehave in Weesp, zondag 29 november om 16.00 uur.

Aalsmeer - Gegokt en verloren. Zo
zou je het kunnen zeggen, de wedstrijd FC Aalsmeer tegen DTS uit
Oudkaspel afgelopen zondag 22
november. FC Aalsmeer begon met
een nieuwe variante spelwijze en
wel het 4-4-2 systeem. En dat lukte
wonderwel. Gebruik makend van nu
een snelle voorhoede met Dami Calmez en natuurlijk het geniale snelheidswonder Lennart Eberharter.
Reeds in de vijfde minuut was het
Eberharter die de kwaliteiten van
doelman Rob van de Giesen uitprobeerde, maar de doelman liet zich
niet verschalken. De wedstrijd kon
alle kanten op. Met aanvallen van
DTS en van FC Aalsmeer was het
een wedstrijd die het aanzien meer
dan waard was. De 1-0 kwam in de
vijf en twintigste minuut. De zeer attente Alexander Goes kreeg de bal
na een afgeslagen aanval en zijn inzet was onhoudbaar voor de doelman van DTS. FC Aalsmeer bleef de
druk opvoeren en het was Damian
Veldman die de score had kunnen
verhogen, maar de doelpaal stond in
de weg. Vlak voor rust was het Martijn Feller die voor de 1-1 tekende.
In een onoverzichtelijke situatie kon
doelman Stephan van Halm de ingeschoten bal niet keren.
De tweede helft gaf een gelijk wedstrijdbeeld te zien. Dani Calmez
kwam nu meer en meer in beeld, in
de achtste minuut kreeg hij een niet
te missen kans op 2-1, maar schoot
de bal huizenhoog over. Een voorzet

van de zelfde speler bracht Lennart
Eberharter vrij voor het vijandelijk
doel en zijn inzet was voor de doelman van DTS teveel: 2-1. Drie minuten later was het weer Calmez die de
kans op 3-1 had, maar miste weer
op enkele centimeters het vijandelijk doel. DTS had nu eigenlijk weinig meer te zeggen, Nick Sluis kopte
nog net over en ook Eberharter kon,
na een prachtige actie van Calmez,
scoren, maar de doelman van DTS
stond de 3-1 in de weg. Met nog 1
minuut op de klok was het Eric Jansen die een tegenstander onderuit haalde, strafschop besliste de
zeer goed leidende scheidsrechter
M. Moustaadil. Tim Bruin tekende
voor de 2-2. In de beslissende strafschoppenserie kwam DTS als winnaar te voorschijn. Helaas voor FC
Aalsmeer. Komende zondag 29 november de wedstrijd Sint Martinus
tegen FC. Aalsmeer.
Theo Nagtegaal

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

28 Nieuwe Meerbode

• 26 november 2015

Fijne kneepjes Chung Do Kwan

Basketbalvereniging Aalsmeer

Bijzonder seminair door
Grootmeester Kim
Aalsmeer - Na de unieke eerste
Europese Kummooyeh seminar (Koreaans zwaardvechtkunst en boogschieten) eerder gegeven in oktober door Grootmeester Hyun Kyoo
Jang, (die de rechtstreekse leraar
is van sabunim David Chung), was
het ditmaal op 20 en 21 november
de beurt aan Grootmeester Kim uit
Seoul om aan de leden van Chung
Do Kwan de fijne kneepjes van de
Koreaanse Martial Arts Taekwondo en Kyuktooki (Koreaans kickboksen) bij te brengen. Dat Grootmeester Kim Nederland had bezocht, was voor het laatst in 1992 en
ondanks dat hij afgelopen donderdag pas laat in de avond was aangekomen stond deze Grootmeester vrijdagavond in het Buurtnest te
Uithoorn om in samenwerking met
Buurtsport Vereniging Europarij aan
de jonge Kyuktooki leden deze bijzondere seminar te geven. Dit deed
hij echter niet alleen, want zijn student Sabumnim (instructeur) Kayo
was met hem meegereisd uit Zuid
Korea om hem te assisteren, en de
uitvoering van de seminar werd
uitgevoerd in samenwerking met
hoofdinstructeur en eigenaar David Chung van Chung do Kwan, die
eveneens een rechtstreekse leerling
is van grootmeester Kim. Voor deze
unieke samenkomst was ook wethouder Ria Zijlstra van de gemeente Uithoorn uitgenodigd om kennis te maken met de relatief jonge
discipline uit de Koreaanse Martial
Arts geschiedenis. Dit bezoek werd
bijzonder gewaardeerd. Ook hebben de wethouder en sabunim David Chung even kort van gedachten
kunnen wisselen over de voortgang
van dit bijzondere project, waarbij is
gebleken dat het bijzonder jammer
zou zijn als dit initiatief zou wegvallen door een gebrek aan toekomstige fondsen. Er trainen immers ruim
80 personen iedere week in dit project welke wordt gehuisvest onder

de vlag van de BSV Europarei, in ’t
Buurtnest te Uithoorn.
Na deze energieke avond stonden
de Taekwondoleden, jong en oud, de
volgende dag klaar om in gymzaal
De Mikado te Aalsmeer de reeds
bekende technieken te verbeteren
en van nieuwe technieken meester
te maken. De derde en laatste seminar in dezelfde zaal werd gegeven
aan de volwassen Kyuktooki leden
om kennis te maken met de Koreaanse stijl van lesgeven en trainen.
Dat de Koreaanse stijl anders is,
werd duidelijk tijdens deze seminar. Naast de waarden en gedragsregels, zoals respect en zelfbeheersing, kortom de mentale rust en
kracht om een vechtsport te kunnen beoefenen, die hoofdinstructeur David Chung nastreeft en in
zijn lessen wil overbrengen, werd
bevestigd. Daarnaast werden de leden aangespoord en uitgedaagd om
fysiek het uiterste uit zichzelf te halen. Tijdens de seminar legde Grootmeester Kim zelfs examen af aan
een groot deel van de Taekwondo
deelnemers. Als kers op de taart gaf
de Grootmeester zelf een demonstratie van een aantal tuls (technische loopvormen). Ondanks dat
Grootmeester Kim niet vaak reist,
heeft hij toch deze lange reis afgelegd om zijn enige en directe leerling in Nederland te kunnen bezoeken en om aan de leden van Chung
Do Kwan een tipje van de sluier te
geven van wat je kunt bereiken als
je de Do (weg) volgt door keihard
te trainen met de juiste mentale instelling. Sabunim David Chung werd
gedurende het verblijf van Master
Kim ook onderworpen aan trainingen en examens en is tijdens deze
seminars gepromoveerd met een instructeursgraad level 3 voor het Taekwondo, en een instructeursgraad
level 2 voor het Kyuktooki/Korean
Kickboxing. Voor meer informatie:
www.chungdokwan.nl

Finale clubkampioenschappen

Basketballers U22 niet bij
de les tegen Landslake Lions

Rayonwedstrijden in Amsterdam

Veertien medailles voor
turnsters SV Omnia
Aalsmeer - Op zaterdag 21 en zondag 22 november deden 38 turnsters van het wedstrijdturnen van
SV Omnia 2000 mee aan de eerste
voorwedstrijd van het rayon Amsterdam. De wedstrijden werden georganiseerd in de turnhal in Amsterdam-Sloten. Op zaterdag turnden
er 30 Omnia-turnsters in verschillende leeftijdscategorieën, verdeeld
over vier wedstrijden. In de eerste
wedstrijd turnden er wel negen debutanten. Eén van de debutanten,
Dieuwertje Gerritsma, wist van de
21 deelnemers in de categorie instap D2 zelfs direct het goud te veroveren. Op de 2e plaats (zilver) eindigde Roosmarijn de Rond da Silva Futre. Vanwege het aantal deelnemers kreeg ook Pascalle van Bilderbeek een medaille voor de 5e
plaats. De overige Omnia turnsters
eindigden op de volgende plaatsen:
6e Alyssa Winkelaar, 8e Mara Meijer, 9e Noa Smiths, 10e Mette Teutenberg, 13e Fabienne Homma, 17e
Riva Smits, 18e Sanne Klein en 20e
Senna Visser. In de categorie pupil 1 D2 eindigde Esmée Rolden op
de 11e plaats en Senna Harting, die
haar debuut maakte, werd 14e. In de
categorie pupil 2 D2 eindigde Fenna
Voorn op de eerste plaats en won de
gouden medaille!
Maud Sanders werd eerste op de
sprong en eerste op de brug, maar
scoorde bij vloer en balk wat lager,
waardoor ze net naast de medailles
greep. Maud werd 5e en Tessa van
den Haak 7e. In de categorie jeugd
D2 werd Guylaine Piet met een ruime voorsprong kampioene en won
de gouden medaille. Op de 2e plaats
eindigde Fleur Snoek en won zilver. Laetischa van den Bijtel eindigde net naast de medailles op de 6e
plaats. Isa Verzeilberg was de enige
Omnia-turnster bij de jeugd 2 in de
4e divisie. Zij werd 5e. In de categorie jeugd 2 in de 5e divisie behaalde
Anouk Caarls een bronzen medaille door op de 3e plaats te eindigen.

Danielle Lohuis werd 4e en kreeg
ook een medaille. Shanna Dernison
eindigde op de 8e plaats. In de categorie junioren 5e divisie werd Jasmin Aileen kampioene en won dus
het goud. Nikki Rosenboom eindigde op de 5e en Richelle Dekkers op
de 8e plaats. In de categorie senioren 5e divisie eindigde Kirsten Kniep
op de eerste plaats en won de gouden medaille. Veerle de Jong werd
derde en won brons. Nilou Spring
in ’t Veld werd 4e en kreeg ook een
medaille. Anouk Straathof, die voor
het eerst in de 5e divisie turnde,
eindigde op de 5e plaats. Op zondag 22 november turnden acht Omnia-turnsters in de D1. In de categorie instap D1 turnden Lisa Luyten
en Ilse Naber. Voor het eerst turnden ze de vrije oefening op muziek
en dit deden ze heel goed. Ze werden resp. 11e en 13e. In de categorie pupil 1 D1 turnden vier Omniaturnsters, waarvan alleen Ayanna al
de ervaring met de vrije oefening op
muziek had. Lotus Baardse werd 4e
en kreeg een medaille. Zesde plaats
was voor Bernice Ohm, 7e Ayanna
Hardjoprajitno en 10e Zuzanna Rydzinska. In de categorie Pupil 2 D1
turnden Jet van Kooten en Britt Beelen. Allebei turnden ze in hun vrije
oefening voor het eerst twee flickflacken achter elkaar, die ze uitstekend uitvoerden. Jet eindigde op de
12e plaats en Britt wist met een hele mooie 2e plaats het zilver te veroveren. Na 6 wedstrijden in 1 weekend met als resultaat 14 medailles,
waaronder 5 gouden, kunnen trainsters Anneke Nap, Mariët Tas, Ilse
Sandifort, Gerda Kockelkorn en Erica Belandi met trots terugkijken. Alle turnsters gaan zich nu voorbereiden op de eerste onderlinge wedstrijd die op maandag 14 december
gehouden wordt in gymzaal de Baccara in de Baccarastraat. De eerste
wedstrijd begint om 16.30 uur en de
tweede om 18.30 uur. Publiek is van
harte welkom.

Madelief en Melvin beste
trampolinespringers
Aalsmeer - Maandagavond 23 november vond de finale plaats van de
onderlinge wedstrijden trampolinespringen bij SV Omnia. Vanaf half 5
arriveerden de deelnemers, zowel
de selectie leden als de recreanten, en begonnen zij na het opzetten
van de trampolines met het inspringen. Nog even oefenen en natuurlijk
warm worden, daarna kon de wedstrijd beginnen.
Het was een gezellige wedstrijd
en er werd genoten door zowel de
springers als het publiek.. Al waren
sommige springers best wel zenuwachtig. Ze hebben het allemaal heel
goed gedaan en ook mochten enkele springers nog een demonstratie geven terwijl de punten opgeteld
werden. Bij de instappers meisjes is
Thalissa Wijkstra eerste geworden,
Alyssa Visser eindigde op de tweede plaats en het brons was voor Eliana Candido. Bij de pupillen meisjes was de eerste plaats voor Sabine Boegman, het zilver was voor Kiki
Frederiks en het derde podiumblok
mocht Sarah Wisse betreden. Bij
de pupillen jongens was het goud
voor Sem van Tol, de tweede en derde prijs waren voor Finn-Julien Falk
en Ian Jonkman. In de klasse jeugd
meisjes mocht Madelief Wijkstra de
eerste prijs in ontvangst nemen, de
tweede plaats was voor Dian van
Wieringen en op de derde plaats
eindigde Denise Sprangers. Bij de
jeugd jongens is Boris Claus eerste

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

geworden gevolgd door Teun van
der Schilden op de tweede plaats en
Casper Dokter als derde. Bij de junioren meisjes is Amber Rademaker
eerste geworden, mocht Joyce de
Weille het tweede podiumblok betreden en een derde plek was voor
Anne Wessels. Bij de junioren jongens was het goud bestemd voor
Max Bijenveld en de tweede plaats
was voor Job van der Knaap. En bij
de oudste deelnemers, de senioren
werd bij de dames Martina van der
Linden eerste, Marlies Kok eindigde als tweede en het brons was voor
Denise Bartling. Bij de senioren heren een gouden plak voor Melvin
Dokter en daarna Marvin Arendzen
op een tweede plaats. Naast de uitslag per klasse was er ook een prijs
voor de aller netste springer van de
vereniging, deze netheidsbeker ging
naar Madelief Wijkstra. En alsof dit
nog niet genoeg was ging de beker van de allerbeste springer van
de vereniging ( dame en heer) ook
naar Madelief Wijkstra bij de dames
en naar Melvin Dokter bij de heren.
Het was met recht een geslaagde finale. Er zijn nog een paar leuke afsluitende activiteiten voor er straks
weer een heel nieuw sportjaar kan
beginnen. Voor wie het ook leuk lijkt
om trampoline te springen, kijk op
de site van SV Omnia en kom gratis
een proefles volgen.

Twee teams Omnia naar
NK trampolinespringen
Aalsmeer - Op zaterdag 21 november vond de laatste plaatsingswedstrijd trampolinespringen voor
teams plaats in de Proosdijhal. In
totaal waren dit drie plaatsingswedstrijden in de klasse C, D en E.
Waarbij de laatste beslissend was
voor plaatsing op het Nederlands
kampioenschap.
Dertig teams en 111 deelnemers uit
district West deden mee. De teams
waren aan elkaar gewaagd en deden allemaal erg goed hun best.
Mooie oefeningen kwamen voorbij en werden beloond met luid ap-

plaus van het aanwezige publiek.
Het team C1 bestaande uit Marvin Arendzen, Marlies Kok, Joyce
de Weille en Amber Rademaker en
het team D4 bestaande uit Madelief Wijkstra, Lisa Wolterman, Anne
Wessels en Denise Bartling wisten
zich te plaatsen voor het NK voor
teams dat op 12 december plaats
gaat vinden in Oss.
Op de agenda staan verder nog het
kersttoernooi op 14 december en
vanaf januari maken de springers
zich op voor de individuele wedstrijden.

Tafeltenniscompetitie

Bloemenlust dicht bij 1e winst
Aalsmeer - Bij de één na laaste wedstrijd tegen Meertreffers
1 uit Akersloot zat het Bloemenlust 1 wederom niet mee. Waren dit
keer Ed Couwenberg en Frans Ravesteijn goed voor 2 winstpartijen,
Bart Spaargaren kwam teleurgesteld maar éénmaal tot winst. Het
dubbelspel met Frans en Bart verloor
ook kansloos. Dit resulteerde in een
puntenverdeling: 5-5. Bloemenlust 2

speelde uit tegen de koploper HBC
7. Danny Knol begon goed en won
de 1ste partij in 5 games. Daarna
was de koek op en werden alle volgende 9 partijen verloren. Er volgden
nog drie wedstrijden in 5 games die
allen verloren werden namelijk het
dubbel van Peter en Danny en een
enkel partij van Peter Velleman en
Danny. Horst Krassen verloor al zijn
partijen in 3 games. Team 3 verdeel-

Aalsmeer - Op een doordeweekse avond, vorige week donderdag,
moest de U22 van BV Aalsmeer tegen het zeer sterke Landslake Lions uit Landsmeer spelen. Landslake Lions staat op een tweede
plaats en beschikt over een center
van ruim boven de twee meter. De
“lange” mannen van Aalsmeer zijn
rond de 1.90 meter, zodat al snel is
verklaard waarom de Landsmeerse
center in de eerste helft al 14 punten kon scoren. Toch bleef Aalsmeer
lange tijd goed bij en sloot het de
eerste periode zelfs af met een minimale voorsprong: 15-14. In de tweede periode liep Landslake Lions tussen de 6e en 9e minuut uit van 2219 naar 32-19 en leek de wedstrijd
vroegtijdig beslist. Na de rust (3521) bleken een aantal aanpassingen in de tactiek een positieve uitwerking te hebben op het spel van
de Aalsmeerders. Vooral Valentijn
Stokman nam het team op sleeptouw en Dani Booij begon met drie
driepunters. Verdedigend begon
Aalsmeer ook meer vat te krijgen
op de snelle Landsmeerse guards
waardoor ook de center minder gemakkelijk bereikt kon worden. De
derde periode werd afgesloten met
een achterstand die was te overzien:
46-37. De thuisploeg reageerde helemaal geschrokken toen Aalsmeer
door drie opeenvolgende scores
van Kees Buskermolen, waaronder twee driepunters aan het begin
van de vierde periode, terug kwam
tot 46-45. Vreemd genoeg werden
de Aalsmeerders plotseling achter
elkaar getrakteerd op persoonlijke
fouten, terwijl met name de Landsmeerse center behoorlijk fysiek te
keer mocht gaan waardoor verschil-

lende doelpogingen van Aalsmeerders onrechtmatig werden verijdeld,
maar onbestraft bleven. Dat er in de
tweede helft 12 persoonlijke fouten werden gefloten voor Aalsmeer
en slechts 2 voor Landslake Lions is wat dat betreft wel illustratief, waar in de eerste helft een normale verdeling van 6-6 werd genoteerd. Desondanks bleef Aalsmeer
doorwerken, maar in de resterende
speeltijd werd het verschil nog onnodig groot. Tocht mochten coach
Meindert Buskermolen en zijn spelers uiteindelijk tevreden zijn met
61-52.
U16 weer in topvorm
Op zaterdag 21 november speelde
het u16 team van Aalsmeer uit tegen BC Flying Oost.De jongens en
meisjes van Aalsmeer waren vastberaden om na een paar mindere wedstrijden toch weer keihard
aan de bak te gaan. De eerste periode begon met een openingsschot van Marein Sprangers die de
bal gefocust door het netje liet vliegen. Maar de Aalsmeerders hadden
toch moeite met scoren. Er werd wel
ontzettend goed verdedigd. Jay Nabibaks had wel 11 keer de bal weten te blokken. Ook deden de dames goed mee, ook al was dit pas
hun derde wedstrijd. Aalsmeer liet
zien dat ze weer in vorm waren.
En de coaches waren zeer tevreden met de uitslag: 32-44. Boyd Huzemeier kon na een lange blessure toch weer mee en scoorde maar
liefst twee keer. Aalsmeer hoopt deze goede vorm te behouden tot het
einde van het voorseizoen zodat het
team in januari gefocust aan de slag
kan in hun nieuwe wedstrijdpoule.

Challenge Cup handbal

Kansen genoeg voor FIQAS
Aalsmeer - Een Europacupwedstrijd heeft iets bijzonders. En niet
alleen omdat het zo’n vijf jaar geleden was dat FIQAS Aalsmeer voor
het laatst in Europees verband had
gespeeld, maar ook door de speciale sfeer die rond zo’n wedstrijd
hangt: nationale vlaggen aan de
muur, het binnendragen van de EHF
vlag, internationale scheidsrechters, enz. En er was flink wat publiek
naar de Bloemhof gekomen om te
zien hoe en of de Aalsmeerse handballers zich zouden (kunnen) meten
met die uit Israël. En, dat deden ze
prima. Er had zelfs nog meer in gezeten dan het uiteindelijke gelijkspel. FIQAS Aalsmeer begon sterk:
in de eerste minuut stopte Gaby Birjovanu al een penalty, daarna nam
de ploeg van René Romeijn en Djordje Stevanovic de leiding in de wedstrijd: 2-0. Opnieuw keerde Birjovanu een strafworp en via Dustin Ligthart en een break out van Robin
Boomhouwer werd het zelfs 5-2
na een kwartier spelen. Vrij weinig
doelpunten voor een wedstrijd op
dit niveau, maar dat kwam omdat
er over en weer nogal wat kansen
werden gemist. En Kevin Hooijman
had de pech dat hij tot twee keer
toe de paal raakte. Intussen sloop
Ramat Hashron dichterbij en kwam
op gelijke hoogte: 5-5 en even later 6-6. Na een time out kwam FIQAS Aalsmeer terug: na een prachtige combinatie met Samir Benghanem zorgde Tim Bottinga voor de
7-6 en Robin Boomhouwer maakte
er na een snelle hervatting 8-6 van.
De ploegen gingen rusten bij 9-7.
Na rust kon de voorsprong in eerste instantie nog iets worden uitgebouwd: via 11-8 naar 13-10 door
een hard schot van Remco van Dam
de dinsdagavond tegen De Volewijckers 2 uit Amsterdam de punten.
Irene Gerritsma en Philippe Monnier
waren aardig op dreef en wonnen
allebei tweemaal. Wim v.d. Aardweg kwam een keer tot winst. Doordat het dubbelspel verloren ging
werd de uitslag 5-5. De laatste wedstrijd tegen Holendrecht wordt extra spannend, een 8-2 overwinning
of beter zal degradatie voorkomen.

en 15-12 via een fraai lobje van
Frank Lübbert uit de linkerhoek.
Een schot van de tegenstander
werd goed geblokt en Samir Benghanem kon meteen in de break: 1612. Aan de andere kant kwam een
terugkomende bal met wat pech
bij een Ramat Hashron speler: 1613, maar Tim Bottinga zorgde weer
voor een verschil van vier: 17-13. In
de vijf minuten die volgden werd het
spel wat rommelig en door een serie onnodige foutjes kon de tegenstander profiteren en de stand gelijk trekken: 17-17 en even later
zelfs voor het eerst de leiding nemen: 18-20. Maar FIQAS Aalsmeer
gaf niet op en knokte zich knap terug in de wedstrijd: 20-20. Inmiddels vond de tegenpartij het nodig af en toe schwalbes uit te voeren, waar de scheidsrechters gelukkig over het algemeen niet in trapten en zelfs een speler een tijdstraf
gaven omdat hij deed alsof hij in het
gezicht was geraakt. In de hectische
slotfase leek de winst de Aalsmeerders alsnog door de vingers te glippen (20-21 en 21-22), maar Samir
Benghanem maakte tot twee keer
toe gelijk en zo werd het uiteindelijk
22-22. Vooraf misschien een uitslag
waar voor was getekend, maar achteraf bleef toch vooral het gevoel
hangen dat er meer in had gezeten. Trainer Romeijn acht zijn team
in ieder geval zeker niet kansloos
voor de return: “We hebben bij vlagen heel goed gespeeld, vooral verdedigend. En nu gingen er aanvallend nog de nodige kansen mis. Als
je dat daar wél beter doet, is er zeker een kans om te winnen.” Doelpunten: Robin Boomhouwer 5, Dustin Ligthart 4, Samir Benghanem 3,
Jimmy Castien, Kevin Hooijman, Tim
Bottinga en Frank Lübbert 2, Rodrigo Huttinga en Remco van Dam 1.
Heren naar Israël
Na de thuiswedstrijd van afgelopen
zaterdag in de Challenge Cup tegen
Ramat Hashron, staat voor de mannen van FIQAS Aalsmeer komend
weekend de return – een uitwedstrijd in Israël - op het programma.
De ploeg vertrek vrijdag 27 november al vroeg vanaf Schiphol en keert
in de loop van zondag weer terug.
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Ringvaartloop deze zondag
Aalsmeer - Op zondag 29 november organiseert Atletiekvereniging
Aalsmeer, mede dankzij de bijdrage van Fit4Run, weer de jaarlijkse
Ringvaartloop. De hoofdafstand is
10 Engelse Mijl: exact 16,1 kilometer. De start is om 11.00 uur op de
atletiekbaan aan de Sportlaan. Heeft
u dit jaar meegedaan met de Dam
tot Damloop? Dan is dit een uitstekende kans om uw prestatie op deze afstand te verbeteren! Voor wie
de voorkeur geeft aan een korte-

het eerste speelt thuis tegen Den
Helder en het tweede uit tegen Diemen. Dit tweede team speelt voor
behoud van de toppositie, omdat afgelopen maandag met 5-3 van SNA
werd gewonnen. Het was een hele
spannende wedstrijd waarin kopman Wim Konst zijn team snel op
voorsprong zette, 2-0. De gebroeders Harte wisten vervolgens hun
sterke jeugdige concurrenten op remise te houden, 4-2. Alle ogen werden toen gericht op Leo die zwaar
onder druk stond, maar de aal van
de Vrouwenakker glipte naar remise
weg en bezorgde daarmee zijn team
de volle buit.
De damstilte werd snel doorbroken
door ‘de Vorst’ die voor Nieuwveen
victorie kraaide. Hopelijk mag Leo
dat nog jaren bij zijn geliefde K&G
blijven doen.

re afstand is er ook een 5 en een
10 kilometer, start om 11.10 uur, en
voor de kinderen is er, net als voorgaande jaren, een 1 kilometer Kidsrun. Zij worden om 10.30 uur weggeschoten. Op alle afstanden zijn er
prijzen beschikbaar voor de nummers 1, 2 en 3. Na afloop krijgen alle deelnemers een herinnering aan
de loop mee. Inschrijven kan al via
www.inschrijven.nl. Meer informatie
vindt u op www.avaalsmeer.nl.
Foto: www.kicksfotos.nl

Dammen bij Kunst en Genoegen

Tweede team naar de top!
De Kwakel - Damclub Kunst en
Genoegen heeft nog maar weinig
leden, maar toch genoeg om tot een
afsplitsing te komen. Het tweede
team , bestaande uit dammers van
onde de Amstel, doet het zo goed
dat ze dreigen een eigen clubje op
te richten. Maar dan zal teamleider
Leo Hoogervorst zijn 67 jarige lidmaatschap op moeten zeggen en
dat doe hij niet zo snel. Zoals ook

alle overige leden hun 88 jarige club
niet laten vallen. Zo zijn er ook ruim
honderd donateurs die K&G trouw
blijven steunen, de komende weken komen de damleden daar weer
aan huis met hun donateurkaart en
een uitnodiging voor het donateurtoernooi. Dat vind op 12 december
in ’t Fort De Kwakel plaats. Tot die
tijd spelen de twee teams van K&G
nog twee belangrijke wedstrijden,

Krimp Rusland, groei Engeland

Grote verschillen
Naar drie landen in de top-10 afzetbestemmingen daalt de bloemenen plantenexport. Oostenrijk krimpt
16% tot 109 miljoen, maar nog groter is de krimp op Rusland: -27% tot
146 miljoen. De bloemen- en plantenexport naar de zeven andere landen in de top-10 stijgt, variërend
van 1% naar België en Zweden tot
een plus van 15% naar 781 miljoen
op Engeland. De bandbreedte tussen de grootste stijger (+15%) en

daler (-27%) is groter dan een jaar
geleden. Toen was Polen de snelste stijger (+15% tot 135 miljoen) en
ook Rusland die leverde het meest
in (-8% tot 200 miljoen). De exportwaarde naar de eurolanden in de
top-10 ligt tot en met oktober op
2,5 miljard, hetzelfde niveau als vorig jaar. De niet-eurolanden in de
top-10 laten ondanks de daling naar
Rusland een toename zien van bijna 6% tot 1,4 miljard. De gemiddelde toename in de ruim honderd andere landen die bloemen en planten
uit Nederland afnemen is bijna 8%.
In Spanje en Portugal een herstellende afzetmarkt.
Opvallend was in oktober de fors
gestegen plantenexport naar België
(+23%) en Denemarken (+44%).
België ligt hierdoor op hetzelfde niveau van 108 miljoen als vorig jaar
en Denemarken op een lichte toename van 2% tot 40 miljoen, zo blijkt
uit nadere analyse van de VGB.
Collectieve promotie
Speciale dagen, zoals Allerheiligen
en Allerzielen op 1 en 2 november,
blijven een impuls voor de bloemenen plantenafzet, zo melden groothandelaren. Richting Zuid-Duitsland zorgt de aanloop naar deze
bloemendagen in oktober voor extra handel, naar Zuid-Europa lijkt
het effect hiervan te temperen. Met
intensievere collectieve promotie
zet de VGB in op stimulering van de
bloemen- en plantenafzet. De VGB
is brancheorganisatie voor de binnenlandse, exporterende en importerende groothandel in bloemen en
planten. Haar leden vertegenwoordigen 3,5 miljard van de jaaromzet
in die bedrijfstak.

Talenten OTT schitteren
op poppodium P60
Aalsmeer - De talenten van Ons
Tweede Thuis (voor mensen met
een beperking) schitterden woensdagavond 18 november in P60 in
Amstelveen. Er waren de afgelopen maanden voorrondes geweest waar mensen hun talent konden laten zien en mee konden dingen naar een plaatsje in de show
van OTT in poppodium P60 in Amstelveen. Woensdag vond de finaleshow plaats. Back stage veel zenuwen, maar eenmaal op het podium
stond iedereen er. Ze schitterden.
De afgeladen zaal ging terecht uit
z’n dak! Zo’n twintig cliënten bleken

in staat een perfecte show op de
planken te zetten. Zangers, dansers,
stand-up comedians, een dichter en
een DJ. Kortom, entertainment van
de bovenste plank.
Veel dank aan de sponsoren die
deze avond mede mogelijk hebben gemaakt. Ook voor de perfecte samenwerking met de medewerkers van P60 en natuurlijk de fantastische band en presentator! Veel
dank ook aan alle familie, medewerkers en vrijwilligers van Ons Tweede Thuis, die er toch maar weer voor
gezorgd hebben dat iedereen er ook
echt kon zijn!

Zaterdag 28 november:
10.00 uur: FIQAS E2 – Zeeburg
10.00 uur: FIQAS C2 (jongens) –
Leidsche Rijn
10.55 uur: FIQAS D1 – DSS
11.00 uur: FIQAS C1 (meisjes) – Lelystad
11.45 uur: FIQAS D4 – ASC
21.00 uur: FIQAS heren 3 – BDC
(Tweede Divisie)
Zondag 29 november:
10.50 uur: FIQAS dames 4 – Nieuwegein
12.00 uur: FIQAS jongens B1 – Vrone (Jeugddivisie)
13.10 uur: FIQAS jongens A1 – Hurry Up (Jeugddivisie)
14.20 uur: FIQAS dames 3 – Legmeervogels

Exportgroei bloemen en
planten dankzij spreiding
Aalsmeer - De stijging van de exportwaarde van bloemen en planten
uit Nederland met 3% tot 4,7 miljard
is voor een groot deel te danken
aan de spreiding over veel afzetlanden. Dat blijkt uit de exportstatistieken, die brancheorganisatie VGB
bekend maakt. In oktober klom de
exportwaarde licht. De snijbloemen
doen het dit jaar met een plus van
6% structureel beter dan de planten, waarvan de exportwaarde 3%
achterblijft. In oktober steeg de exportwaarde van de snijbloemen met
bijna 3% tot 280 miljoen. De cumulatieve stijging staat daarmee nog
steeds op afgerond 6%, goed voor
een waarde van 2,9 miljard. De poten tuinplantenexport leverde in oktober weer in en staat na tien maanden op een achterstand van bijna
3%, in waarde 1,8 miljard. De stijging bij de bloemen en de krimp bij
de planten is dit jaar structureel. Vorig jaar klom de exportwaarde bij de
planten met 5% sterker dan die van
de snijbloemen, waarvan de omzet
2% pluste. De VGB baseert de analyse op de statistieken, die door Floridata bij de aangesloten exporteurs
worden verzameld.

Programma
handbal

Sjoelcompetitie
in Rijsenhout
Met deelnemers uit Zweden en Duitsland

Jan Drent wint voor 9e keer
koppeltoernooi Sjoelclub
Aalsmeer - Zaterdag 7 november vond het 35e koppeltoernooi
van Sjoelclub Aalsmeer plaats in
het Dorpshuis. Om half 11 stonden
55 koppels in de startblokken om
drie keer tien bakken te sjoelen. Dit
keer waren er zelfs deelnemers uit
Duitsland en Zweden! Het toernooi
werd opnieuw gewonnen door Jan
Drent (9e keer in 11 jaar), ditmaal
met Simone Frijlink aan zijn zijde.
De meeste keren won hij samen met
Martin van de Heuvel. In de A-Klasse waren de overige podiumplaatsen wel voor Aalsmeerse sjoelers, te
weten Cock Tukker en Patrick Haring op plaats 2 en Wim Eijlers met
zoon Dick op plek 3. Petra Houweling werd met Iko van Elburg 5e en
Kees Kuypers samen met Hans van
Leeuwen 9e. Ook in de B-Klasse
eindigde Aalsmeer op plek 2 en 3,
achter Sandra en Gert Stoelhorst uit
Almere. Sjaak Siebeling en Albert
Geleijn werden 2e en Marry Verhoeven met dochter Elisa 3e. Wijnand
Springin’tVeld eindigde met Marcel
Oostrom op plaats 6, gevolgd door
vrouw Marja en Joke Schagen op
plek 7. In Klasse C was er wel winst
voor Sjoelclub Aalsmeer. Paul van
den Berg met Bert Houweling stonden op het hoogste schavot, gevolgd door Joke de Haan en Sandra
Oostrom. Het Zweedse koppel Johan Klefelt en Robert Ekstrand nam
een bronzen beker mee naar Stockholm. Rob Kuypers sjoelde zich met
de Poolse Duitser Krzysztof Lemanski naar een 5e stek. Jan Geleijn en
Tiny Amsing werden 8e. Eric Ge-

leijn en Sven Bonhof wonnen in de
D-Klasse, met vader en zoon Brozius op een 3e plaats. Theo van Leijden en Dirk Mol vielen met een
4e plek net buiten de prijzen, evenals Wim van Leeuwen met Leonne Heijnis (5e) en Karin Geleijn met
Anneke van Dijk (7e). Klasse E werd
gewonnen door de familie Ploeger
voor Cock van der Vlugt en Joep
van Egmond. Mariëtte van der Vlugt
en Wim van der Geest werden 5e en
Mirjam van den Berg met Herman
Berkhout 8e. Klasse F kende nog
wel een Aalsmeers succesje, want
Walter Siebeling en Marta Sobotka
wonnen het zilver.
Onderlinge competitie
Een weekje later vond de volgende competitieronde van Sjoelclub
Aalsmeer plaats. Deze keer geen
persoonlijke records, maar er werden flink wat punten gescoord door
mensen uit de onderste regionen,
zodat de competitie steeds spannender wordt. Hoofdklasse: 1. Albert Geleijn, 2. Wim Eijlers en 3.
Kees Kuypers. A-Klasse: 1. Elisa
Houweling, 2. Cock van der Vlugt en
3. Peter van der Zalm. B-Klasse: 1.
Margriet de Vries, 2. Theo van Leijden en 3.Jacob van ‘t Hof. C-Klasse: 1. Mirjam van den Berg, 2. Herman Berkhout en 3. Maria Baggen.
De volgende clubavond is op donderdag 26 november vanaf 20 uur in
het Dorpshuis . Voor informatie en
uitslagen zie ook www.sjoelclubaalsmeer.nl of bel met Mirjam van
den Berg, tel. 0297-347439.

Jong en oud in kerstmannenpak

Weer wandeltocht SantaRun
Regio - De tweede editie van de
Mijdrechtse Rotary SantaRun vindt
dit jaar plaats op zaterdag 19 december om 17.00 uur. De organisatie
hoopt dat er minimaal 500 deelnemers verkleed als kerstman of kerstvrouw de 3,5 kilometer wandeltocht
door het centrum van Mijdrecht
gaan volbrengen. Vorig jaar werd er
ruim 7.000 euro opgebracht voor de
goede doelen. Dit jaar is het streven om minimaal 10.000 euro op te
halen voor de goede doelen Stichting Hulphond Mijdrecht en de
Aalsmeerse en Mijdrechtse Moederverwendagen. Vanaf 16.00 uur
wordt het publiek al in feest- en
kerststemming gebracht door een
DJ en dweilorkest Dorst. Om 16.30
uur begint de ludieke warming-up
met Jazz-& Showballet Nicole. Om
17.00 uur lost burgemeester Divendal het startschot voor de gezelli-

ge wandeling door Mijdrecht. Deelnemers kunnen zich inschrijven via
website www.mijdrecht.rotarysantarun.nl.
Voor 15 euro mag je deelnemen en
krijg je een compleet kerstmannenpak, inclusief muts en baard; kinderen betalen slechts 10 euro. Dit
jaar bestaat er ook de mogelijkheid om in eigen kerstmannenpak
deel te nemen. Je hoeft dan alleen
maar een startnummer à 7,50 euro
te kopen bij een van de uitgiftepunten. Er zijn prijzen te winnen in vier
categorieën: de jongste deelnemer,
de oudste deelnemer, origineelste
deelnemer en bedrijf, vereniging of
club met de meeste inschrijvingen
gaan met een prachtige bokaal naar
huis. Om 18.15 uur sluit de finish.
Na de prijsuitreiking kan het evenement feestelijk afgesloten worden
met het SantaRun-après-ski-feest.

Rijsenhout - De volgende competitieavond van Sjoelclub Rijsenhout
is op donderdag 3 december vanaf 19.30 uur in dorpshuis De Reede
aan de Schouwstraat. Het sjoelen
op 19 november is in de hoofdklasse gewonnen door Dirkjan Baardse met 2070 punten, in de klasse
A door Alie van Tol met 1697 punten, in de klasse B door Edwin Eikelenboom met 1560 punten en in
de klasse C door Annie van ‘t Zelfde
met 1492 punten.

Bets winnaar bij
Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis van 13.30 tot 16.30 uur. Belangstellenden zijn welkom. Kom
gerust eens kijken en/of mee kaarten. Op donderdag 19 november is
het kaarten gewonnen door Huub
Bouwmeester met 5535 punten, op
twee Nico de Ron met 5454 en op
drie Coby Bouwmeester met 5443
punten. Bij het jokeren was Bets
Teunen de beste met 29 punten, gevolgd door Kees v.d. Meer met 291
punten en Gerrit v. d. Geest met 378
punten. Voor inlichtingen: Mevrouw
R. Pothuizen, tel. 0297-340776.

Kaartavond bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 27
november is er weer gewoon kaarten bij buurtvereniging Hornmeer.
Iedereen is van harte welkom in het
buurthuis aan de Roerdomplaan 3.
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur voor koffie, thee en inschrijving. Het koppelkaarten op 20
november is gewonnen door Piet
van Zuiverden en Martin van de
Laarse met 5575 punten, op twee
Paul Schouten en Wim Springintveld met 5442 punten en op drie
Joke en Bert Buijs met 5325 punten.
De poedelprijs was voor het koppel
Siem Burgers en Ben Johannessen
met 3556 punten.

Bridgeclub
’t Rondje
Aalsmeer - Bridgeclub ’t Rondje organiseert tussen Kerst en Oud
en Nieuw weer de inmiddels traditionele Bridgedrive voor haar leden en gastparen in Crown Plaza in Aalsmeer Deze bridgedrive
vindt plaats op maandag 28 december 2015 van 10.00 tot 16.00 uur. De
kosten voor deze dag zijn e35,00
per paar, inclusief een feestelijk
lunchbuffet. Men kan zich aanmelden bij Ingrid Smit Tel. 327300 of 0681533918. Ook niet-leden zijn van
harte welkom!

Kaartavond bij
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 30 november houdt Allen Weerbaar voor
liefhebbers weer een kaartavond in
het Middelpunt in de Wilhelminastraat. Aanvang 20.00 uur. De zaal
is vanaf 19.30 uur open voor inschrijving en koffie of thee. Ook
een avondje gezellig klaverjassen
of jokeren? Kom een keer meedoen, er zijn nog plaatsen vrij. Inlichtingen via 325040. Het kaarten op 16 november is gewonnen
door Piet Schuit met 5759 punten,
gevolgd door Jacques Bleeker met
5746, Tiny Buwalda met 5423, Henny Wahlen met 5294 en Jan Alderden met 4997 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan Adri Bleeker
met 3799 punten. Bij het jokeren
was Emmy Schuit onverslaanbaar
en onderaan eindigde Marty Groenendijk.

Zabo ronde vijf
Aalsmeer - De ZABO competitie
wordt zaterdag 28 november voortgezet met de vijfde speelronde. De
wedstrijden vinden plaats in sporthal de Bloemhof aan de Hornweg.
Het zaalvoetbalprogramma begint
om 18.35 uur met de wedstrijd Café Sportzicht tegen Kid’s Actief. Om
19.20 uur is de aftrap bij Koning
Nieuwendijk tegen Atlas Lions. Om
20.05 IBH Aalsmeer tegen FC Madrevo. Om 20.50 uur Sportcafé de Midi’s tegen Amsec Piller en om 21.35
uur tenslotte LEMO tegen EZ Flower. Publiek is welkom, de toegang
is gratis.
Stand vooraf: Sportcafé de Midi’s
4-12, Atlas Lions 4-9, Amsec Piller
4-9, Kid’s Actief 4-9, IBH Aalsmeer
4-6, LEMO 4-4, EZ Flower 3-3, Koning Nieuwendijk 4-3, Café Sportzicht 4-1, FC Madrevo 3-0.

Klaverjassen bij
De Geluksvogels
Kudelstaart - Zin in een gezellige
avond klaverjassen? Iedereen is van
harte welkom bij klaverjasclub De
Geluksvogels op de woensdagavond
in het Dorpshuis vanaf 20.00 uur.
Het klaverjassen op 18 november is
gewonnen door Bert van der Jagt
met 5058 punten, op twee Ben van
der Voort met 5046 punten en Ton
Schouten werd derde met 4978 punten. De poedelprijs was deze week
voor Ben Bon met 3769 punten.

Franklin eerste
op dartavond
Aalsmeer - Werd er vorige week
nog gemeld dat Franklin Dolk als
eeuwige tweede in de competitie
eindigde, welnu dit is veranderd. Hij
mag zich na de competitieavond afgelopen dinsdag beste darter noemen. Broer Sebastiaan moest dit
keer genoegen nemen met de tweede plaats. Hij ging de strijd aan met
Kees de Lange die derde werd.
Hans Dolk eindigde op plaats vier.
In de verliezersronde kwamen Ben
van Dam en Marieta Dolk elkaar tegen, waarbij Ben het won van Marieta. De volgende dartavond is op
dinsdag 1 december en begint om
20.00 uur in ‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat. De zaal is open vanaf
half acht. Deelname is mogelijk voor
iedere darter vanaf 16 jaar. De kosten zijn 2.50 euro per avond per persoon.

Kaartmarathon
BV Oostend
Aalsmeer - Op 9 januari staat de
jaarlijks terugkerende nieuwjaarsmarathon bij buurtvereniging Oostend op het programma. Er wordt
gekaart in ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat 55. De marathon is
van 14.00 tot 20.00 uur. De zaal gaat
open om 13.30 uur. De kosten bedragen 12,50 euro per persoon en
dit is inclusief koffie of thee (maximaal twee koppen) en broodjes.
Opgeven kan bij Maarten van der
Vaart via 06-28254726 of per mail:
vaart@hetnet.nl. Opgeven kan tot
uiterlijk 7 januari en vol is vol!

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

