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Pony ‘s nachts
aan de wandel

Aalsmeer- Op vrijdag 23 november om half drie ‘s nachts
trof de politie tijdens de surveillance een pony aan op
de Aalsmeerderweg. Al snel
werd duidelijk dat het dier
thuishoorde bij een manege aan de Oosteinderweg en
dus al een flinke wandeling
had gemaakt. Omdat er telefonisch geen contact kwam
met de manege, is naar een
tijdelijk onderkomen voor
de pony gezocht. Het paardje kon uiteindelijk ondergebracht worden bij een manege aan de Aalsmeerderweg.

uithoorn@expert.nl | 0297-563585

Burgemeester en wethouders
nodigen u uit voor een kop koffie
8 december van 14.00 - 15.30 uur
Zĳdstraat/Weteringstraat

Hartelust Als planning lukt: Start reconstructie
Burgemeester Kasteleinweg in mei

1 0 0 % ser vic e!

best of electronics!

Aalsmeer - Er is best positief nieuws te melden over de reconstruc- alle inschrijvingen binnen zijn en
tie van de Burgemeester Kasteleinweg. Over een half jaar kan, als heeft de Provincie ongeveer een
maand nodig om deze te beooreen en ander volgens planning verloopt, gestart worden!
delen. Begin april 2019 gaat beHet project had vertraging op- van het project al gestegen zijn kendgemaakt worden aan welgelopen vanwege de vondst van van 29.1 miljoen naar 35.6 mil- ke aannemer het project gegund
grond in de bodem van joen euro.
wordt en dan kan in principe vanEigen technische dienst vervuilde
het gehele werkgebied. Er is na- Aan de Provincie is opdracht ge- af 1 mei 2019 gestart worden met
der onderzoek gedaan door de geven om de aanbesteding van de werkzaamheden.
Provincie en hieruit blijkt dat het het project voort te zetten. Voor
een lichte verontreiniging be- Aalsmeer van groot belang, om- Hogere kosten
treft. De concentraties in de bo- dat de realisatie van verschillen- Of het project nog duurder gaat
dem zijn laag en deze grond kan de projecten in de gemeente een uitpakken dan onlangs geraamd,
deels verwerkt worden binnen samenhang hebben met de her- is onzeker. De prijzen in de
de werkgrenzen van het aanleg- inrichting van de Burgemeester grond-, weg- en bouwsector zijn
gebied. Voor zo’n 25.000 kubieke Kasteleinweg.
de afgelopen maanden aanzienVOOR HET
meter grond moet verwerking op Eén van deze projecten is de aan- lijk aan het stijgen, vanwege de
OFFICIËLE
andere locaties gezocht worden. leg van een rotonde bij de Zwar- hoeveelheid werk op de markt en
De gemeenten Aalsmeer, Haar- teweg. Deze zou klaar moeten de schaarste aan bouwmateriaal.
GEMEENTENIEUWS
Uw specialist
voor onder
meer:
lemmermeer en Uithoorn zijn in zijn voordat de IKC Triade in au- Het college van burgemeester en
ZIE PAGINA
6
gesprek gegaan met de Provincie gustus 2019 de deuren van het wethouders heeft de nieuwe ontAutoschadeherstel
en op basis van de lengte van het nieuwe schoolgebouw opent, wikkelingen verwerkt in de natracé in de drie gemeenten is de maar of dit gaat lukken? Er wordt jaarsrapportage en het projectUw specialist voor onder meer:
Uw specialist
voor
onder
meer:
Ruitherstel
taak van verwerking verdeeld in rekening mee gehouden dat het budget verhoogd met 0.38 milAutoschadeherstel
5.000 kubieke meter voor zowel niet lukt, mogelijke tijdelijke sce- joen euro (van 5.1 naar 5.48 milAutoschadeherstel
Caravan- en camperherstelUithoorn als Haarlemmermeer nario’s zijn al in ontwikkeling!
joen euro).
Ruitherstel
Ruitherstel
en 15.000 kubieke meter voor
Banden
Caravanen camperherstel
Aalsmeer.
Verloop proces
Inloopbijeenkomst
Caravan- en camperherstel
Aannemers zijn inmiddels wel Op dinsdag 11 december aanBanden
Bootherstel
Banden
Vervuilde grond
benaderd en zij bestuderen nu staande organiseert de Provincie
Bootherstel
Scooterherstel
Afgesproken is dat de gemeenten de stukken en worden in de ge- Noord-Holland in het gemeenteBootherstel
Scooterherstel
zelf de verwerking van deze ver- legenheid gesteld om vragen te huis een inloopbijeenkomst over
Scooterherstel
Denk niet
langer aan schade dan nodig is
vuilde grond gaat uitvoeren. Dit stellen. Dit proces duurt tot janu- de stand van zaken rond de reDenk niet langer aan schade dan nodig is
door de Provincie laten doen zou ari 2019, waarna de aannemers constructie van de Burgemeester
Denk niet langer aan schade dan nodig is
dubbele kosten met zich mee- tot 1 maart de tijd krijgen om in Kasteleinweg met daarbij de aanVertrouwd, vakkundig en snel
Vertrouwd, vakkundig en snel
brengen en dat terwijl de kosten te schrijven. Na 1 maart moeten leg van de vrije busbaan.
Vertrouwd, vakkundig en snel

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

Miele specialist

abspijnaker.nl

Pijnaker - Aalsmeer

Aalsmeers (molen)echtpaar liefst 70 jaar getrouwd!

Pijnaker
- Aalsmeer
Pijnaker
- Aalsmeer
Schinkeldijkje 2, 1432 CE Aalsmeer
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Telefoon
(020) 647 8001
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8001,
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Adres Schinkeldijkje 2, 1432 CE Aalsmeer
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Platina voor Adrie en Marie Groeneveld

abspijnaker.nl
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INFORMATIE:
✆ 0297-341900
✆ 06-54216222
✉ VERKOOPAALSMEER@
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ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

Aalsmeer - Op 24 november
waren Adrie en Marie (geboren
als Maria Kraaijeveld) Groeneveld maar liefst zeventig jaar getrouwd. Vanwege dit heuglijke
feit kwam burgemeester Nobel
afgelopen maandag een bezoek

brengen. Uiteraard met een schitterend boeket bloemen, bont gekleurd. Een kopie van de trouwakte was al in hun bezit, want
die hadden ze van vorige burgemeester, Jobke Vonk, overhandigd gekregen bij hun vijfenzes-

tigjarig huwelijk. “Nou ja, dan nog
eentje.” Aldus Jeroen Nobel. De
taart, waarop Marie Groeneveld
verguld uitriep “ik heb nog nooit
zo’n grote taart gezien” toen hij
werd bezorgd namens de gemeente, wordt aangesneden.

Wat vindt u belangrĳk in onze gemeente?
Wat speelt er in uw wĳk? Vertel het
ons bĳ de koﬃebus.
8 december van 14.00 -15.30 uur
Zĳdstraat/Weteringstraat

Zeventig jaar is dan ook niet niks.
Het is het eerste stel dat de huidige burgemeester om deze reden
bezoekt. Toen familie Groeneveld
zestig jaar getrouwd was kwam
Pieter Litjens. Meneer Groeneveld
(91) zegt lachend: “Ja, we kennen
die burgemeesters allemaal hoor.”
Zijn vrouw, die een maand ouder
is, vindt het allemaal erg gezellig.
“Er komt sowieso zeer regelmatig visite. Dat vinden wij ontzettend leuk. Vrienden, familie, onze
acht kleinkinderen en negen achterkleinkinderen. Ja, jong en oud.
Daar hebben we het maar druk
mee. Er is geen tijd voor hobby’s hoor!” Uit het huwelijk zijn
vijf kinderen geboren. Vier jongens, één meisje. “Toen zij geboren werd was mijn man uitzinnig
en riep diverse keren: ‘Het is een
meid, het is een meid!’ We zijn blij
met allemaal. En iedereen woont
lekker in de buurt.” Op de vraag
of het nog gevierd is roept ze enthousiast: “Gevierd? Wat dácht
je?! We hebben met het gezin geluncht bij Oevers en op de dag
zelf was het een komen en gaan
van visite.”
Het huis aan de Dreef staat vol
met bloemen en kaarten. De
gelukwens van Koning Willem
Alexander en Koningin Maxima wordt daar zorgvuldig bij gezet nadat hij is voorgelezen door
meneer Groeneveld. Hij is al jaren aan zijn rolstoel gekluisterd
vanwege versleten knieën, maar
doet daar niet moeilijk over. “Met
mijn scootmobiel kom ik overal en we zijn verder nog gezond.”
Mevrouw Groeneveld heeft vorig jaar haar rijbewijs voor vijf jaar
mogen verlengen en knikt beamend: “We zijn gelukkig.”
Molen
Het stel heeft elkaar ontmoet in

oorlogstijd. Adrie was onderduiker bij het adres waar Marie als
bediende werkte. Zij komt uit
Giessendam. “Ik roep altijd dat ik
geëmigreerd ben naar Aalsmeer.
Ik ben eigenlijk buitenlander,
maar dat is maar gekkigheid hoor,
ik heb het hier prima naar mijn
zin.” In 1948 werd er getrouwd
in het Oude Raadhuis, door meneer Den Braber. De zwart-wit
trouwfoto wordt getoond aan Jeroen Nobel. “Dat pak dat ik aan
heb had nogal wat voeten in de
aarde. Ik heb het in Amsterdam
op de bon gekocht. Zwarte bonnen welteverstaan. Er was moeilijk aan te komen. De oorlog was
net voorbij.” In Aalsmeer woonde
de familie op meerdere adressen.
Ook hebben zij jarenlang in de
molen gewoond aan de Molenvliet. Meneer was machinist van
de Horn- en Stommeerpolder.
Mevrouw zegt: “Dat was zwaar
werk. Hij maaide bijvoorbeeld
de slootkanten met de hand. Met
zo’n grote zeis. Toen hij rond zijn
zesenveertigste ook nog de ziekte van Weil kreeg dachten we dat
we hem kwijt zouden zijn, maar
die levensbedreigende ziekte
heeft hij godzijdank overleefd.
Op dat moment had ik net mijn
rijbewijs bij elkaar gespaard met
werken op de bloemenveiling. Zo
konden we hem opzoeken in het
ziekenhuis.” Meneer en mevrouw
Groeneveld zijn een echtpaar op
leeftijd, maar dat is nergens aan
te merken. Wat dan toch het geheim is van zo’n lang en gelukkig
huwelijk? “Ach, het gaat zoals het
gaat. We zijn geen chagrijnen of
zeurpieten en bemoeien ons nergens mee. Maar, het belangrijkste, we zijn gezegend met onze
goede gezondheid!”
Door Miranda Gommans
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erstmarkt in Rijsenhout

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
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.0018.00 u., za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-500814,
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr.
8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel.
0297-341963. ma. t/m vr. 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
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.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de
praktijk-uren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp. van uw eigen tandarts.
SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor
een afspraak of voor meer info.
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl
ALARMNUMMER 112
www.112.nl

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer,
tel. 0297-326734. Voor spoedgevallen buiten de openingstijden,
tel. 0297-560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart,
tel. 0297-324643;
Nokweg 12 Leimuiden,
tel. 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721,
www.ranzijndierenarts.nl
HULPDIENST
Participe Amstelland
Maatschappelijk werk en
Ouderenadvies, Parklaan 26a,
Aalsmeer, tel. 0297-326670
Tel. spreeku: ma t/m vrij 08.3012.30 u. Inloop spreekuur maatsch.
werk: ma., wo. en vr. 08.30-09.30 u.
op Parklaan 26a.
Inloop spreekuur ouderenadvies:
do. (oneven weken) 10.00-12.00
uur in gebouw Irene Kanaalstr. 12
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(VOA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator,
tel. 0297-326019 of
info@voa-aalsmeer.nl
Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.

Kerkdiensten
Zondag 2 december
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag
10u. Dienst met dr. Jan-Martijn
Abrahamse.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u. Dienst. Spreker: Matthijs van Vlaardingebroek. Babyoppas en kinder- en tienerwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag Diensten om 10u. en
16.30u. (in Lichtbaken) met
prof. dr. G.C. den Hertog. Oppasdienst kinderen 0-3 jaar en
zondagsschool voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Dienst met zr. Mieke Wierda.
Collecte voor: Adventsproject.
Om 10u. Zondagsschool voor
4 t/m 12jr. Oppas op aanvraag:
oppas@dgaalsmeer.nl
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
Diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan
247. Zondag 10u. Dienst met
ds. T.H.P. Prins, viering Maaltijd
van de Heer.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. Dienst met ds.
G.H. de Ruiter, Organist: R. van
Delft. Om 10u. Dienst in zorgcentrum met dhr. D.W. Vollmuller.
- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag om 10u. Afscheidsdienst met ds. J. Haeck
uit Zeist. Organist: Rogier Postma.

Rijsenhout - Op zaterdag 8 december is de jaarlijkse kerstmarkt
in de Ontmoetingskerk aan de
Schouwstraat. Van 9.30 tot 15.00
uur kan genoten worden van een
groot fleurig tafereel, waar samen
aandacht gevraagd wordt voor
de medemens. Op zoek naar iets
leuks voor in huis, een cadeau

KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zondag 10u. Samenkomst. Spreker: Chris Snoep.
Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen. Dovenvertolking en vertaling in
het Engels. Om 19u. Baan 7
Jongerendienst.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
diensten om 10u. met ds. J.A.C.
Weij en 16.30u. met ds. G.C.
den Hertog uit Apeldoorn, gez.
dienst met CGK.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag 17u. Woordcommunievierng in Kloosterhof met N.
Kuiper m.m.v. SDG. Zondag om
9.30u. in Karmelkerk Eucharistieviering m.m.v. Karmelkoor
en 14u. Poolse dienst met Krzysztof. Woensdag 5 december
9.30u. Eucharistieviering.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Roemeens-orthodoxe Parochie
Zondag 9u. Utrenia en 1030u.
Heilige Liturgie. Voorganger:
Father petru
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk,
Schouwstraat. Zondag 10u. Dienst met
ds. I. Terlouw uit Huizen.
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 11u. Dienst o.l.v. Parochianen.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

Schitterend concert van
A.C.O.V. in Open Hofkerk
Aalsmeer - Zondag 25 november gaf de Aalsmeerse Christelijke Oratorium Vereniging een concert in de Open Hof Kerk met de
uitvoering van de Messe Solennelle van Charles Gounod en het
meer bekende Requiem van Gabriel Fauré. Twee muziekstukken
die door de componisten zijn geschreven voor kerkelijk gebruik
passend in de katholieke viering
van het Frankrijk uit die dagen. De
voorzitter, Annet de Jong, opende het concert met een heldere
toelichting hierover, waardoor al
meteen ‘de toon’ werd gezet voor
een indrukwekkend concert, waar
de teksten muzikaal prachtig en
waardig werden weergegeven.
Het koor volgde zelfverzekerd de
duidelijke leiding van de dirigent,
Danny Nooteboom, die vakkundig en beheerst aan gaf wat hij
van zijn zangers verwachtte. Een
mooie en evenwichtige weergave van de beide composities met
een fraaie en transparante koor-

Speciale editie
van Baan7
Aalsmeerderbrug - Zondag 2
december is er om 19.00 uur een
bijzondere Baan7 jongerendienst
in de Levend Evangelie Gemeente. Tijdens deze avond zijn niet alleen jongeren, maar ook hun ouders en andere belangstellenden
van harte welkom. Het thema is:
Generations. Vader en zoon, Karim en Jesse Landoulsi, zijn uitgenodigd om hierover te spreken.
Laat je verrassen en bemoedigen
door dit tweetal. Baan7 is iedere
eerste zondag van de maand. Het
is een eigentijdse jongerendienst,
met veel muziek en een geweldige plek om meer over God te leren. Baan7 wordt gehouden in de
Levend Evangelie Gemeente aan
de Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug. Meer informatie is te vinden op facebook.com/baan7 of
Instagram.

klank. Als solisten completeerden de sopraan Elise van Es, tenor Milan Faas en de bas Christiaan Peters het geheel. Drie vaklieden die hun kunnen op excellente wijze ten gehore brachten en
de beide composities afmaakten.
Meestal worden de beide composities gezongen met de begeleiding van een (volledig) orkest.
Hier was gekozen voor de begeleiding van het orgel. Dat het orgel van de Open Hof Kerk hier uitermate voor geschikt is liet de organist Sander van den Houten op
meesterlijke wijze horen. Accuraat, kleurrijk en ondersteunend.
Een prachtig en indrukwekkend
concert, waarmee de 129 jarige
A.C.O.V een Aalsmeerse koortraditie met succes voortzet. Een reden voor hen die er niet waren
om volgend jaar de uitvoering
van het oratorium ‘Elias’ van Felix
Mendelssohn Bartholdy op 4 ok- Aalsmeer - Aalsmeers Mannentober 2019 wel bij te gaan wonen. koor Con Amore heeft op de eerste maandag van de maand een
Theo Valk
container staan op de parkeerplaats van The Beach aan de Oosteinderweg 247a. Deze container
kan gevuld worden met oud papier, karton en verpakkingsmateriaal door particulieren en bedrijven. De opbrengst komt ten
goede van de koorkas. Maandag
3 december staat de container
klaar vanaf 10.00 uur en papier
Aalsmeer - Op vrijdag 7 en zater- nen bestellen, kan eveneens tij- brengen kan tot 19.00 uur. Voor
dag 8 december presenteert de dens de kerstmarkt. Komt allen, inlichtingen kan contact opgenoLions club Ophelia weer een ge- vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur men worden met Arie Koningen
zellige kerstmarkt in de Histori- en zaterdag van 10.00 tot 17.00 via 0297-323847.
sche Tuin. In diverse kramen, her uur. De ingang van de Historische
en der in de ruimtes van het tuin- Tuin is aan het Praamplein.
bouwmuseum, worden allerlei
leuke (kerst)cadeautjes en decoraties te koop aangeboden. Ook
zullen winterse hapjes en drankjes verkrijgbaar zijn en wordt de
Rijsenhout - Het handwerken van
kerstmarkt muzikaal opgeluisterd
5 december wordt nu gehouden
door enkele koren. Op de tribuop woensdagochtend 12 decemne bij de klok gaan echte kerstber. Om tien uur staan in de Ontveilingen gehouden worden. De
moetingskerk aan de Werf koffie
opbrengst van de kerstmarkt is
en de thee weer klaar. Neem een
voor verpleeghuis Rozenholm,
breiwerk, haken, patchwork of
het goede doel waar de Lions Opandere hobby mee. Ook zonder
helia dit jaar voor gekozen heeft.
dat, welkom hoor. Leuke patronen of iets gemaakt? Neem het
Wijnactie
mee! Naast handwerken is het zeDe Lions club spaart voor een veiker fijn zo mensen te ontmoeten
lige tuin voor alle bewoners aan
en te spreken. Daarom iedereen
de Brandewijnsloot. Een andere
uit Rijsenhout is hartelijk welkom.
actie hiervoor is de verkoop van
Neem voor meer inlichtingen
wijn en de vier geselecteerde wijcontact op met Adrie van Limpt
via 0297-320799 of met Gre Tuingebruikelijk in de oecumenische stra via 0297-331545.
broederschap van Taizé zullen
deze avond eenvoudige liederen,
gebed, bijbeltekst en stilte elkaar
afwisselen. Karmel Aalsmeer aan
Aalsmeer - Op vrijdag 30 novem- de Zwarteweg 36 heeft een kleiber is er weer een Taizégebed in ne kapel in huis. Zij stelt deze kade Karmelkapel. De broeders van pel open om met elkaar een meTaizé in Frankrijk met hun vierin- ditatieve viering te houden op Aalsmeer - Op woensdag 5 degen zijn een begrip. Zoals ook vrijdag 30 november om 20.30 cember van 9.30 tot 11.30 uur is
uur. Daarna is er gelegenheid om er inloop en ontmoeting onder
elkaar te ontmoeten. Aardig mis- het genot van een kopje koffie
zorgen voor Radio Aalsmeer schien om eens mee te vieren! of thee. Van 10.30 tot 11.30 uur is
wekelijks uitzendingen. Dins- Welkom.
er tevens de Taal-Inn.voor mendag van 18 tot 24u. Kabel 99.0
sen die Nederlands willen leren
en ether 105.9.
verstaan en spreken. Van tevoren
Begra Bijbelstudie
aanmelden is niet nodig en er zijn
- Bijbelstudie-avonden
op
geen kosten aan verbonden. Alle
maandag in gebouw Mendel,
belangstellenden zijn welkom in
Zwarteweg 98. Op 3 december Kudelstaart - Op woensdag 5 de- de Oost-Inn in de Mikado aan de
om 20u. met drs. Steve van De- cember houdt de SOW gemeen- Catharina-Amalialaan 66. Voor inte haar maandelijkse koffie-in- lichtingen: 0297-325636 of 0297venter.
loop in gebouw de Spil aan de 321636 of kijk op de website
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag Spilstraat 5, zijstraat van de Bilder- www.oosterkerk-aalsmeer.nl.
om de twee weken in Ontmoe- dammerweg. De aanvang is 10.00
tingsruimte Ons Tweede Thuis, uur. Iedereen is welkom en de toeJasmijnstraat 33. Op 11 de- gang is gratis. Koffie en thee staan ke mensen of om een gesprek van
cember met Hoite Slagter over klaar. Er zijn mogelijkheden om mens tot mens te hebben. Kom
een kaartje te schrijven aan zie- ook en neem gerust iemand mee.
Psalmen.

Papieractie
Con Amore

7 en 8 december in Historische Tuin

erstmarkt ions phelia
voor tuin bij Ro enholm

Handwerken op
12 december!

Taizégebed in
armelkapel

ost nn nloop
en Taal nn

offie in de Spil

voor een goede vriend of vriendin, een klein attentie of gewoon
zomaar een verrassing? Dan zeker naar de kerstmarkt komen
met kerststukken in verschillende groottes, kerststerren, kerstartikelen, Hyacinten, Amaryllissen,
kerstbomen, heel veel planten en
nog véél meer! De opbrengst van
de kerstmarkt is bestemd voor
twee goede doelen, te weten stille armoede in Rijsenhout en Kerk
in Actie/project kinderen in de
knel: ‘Geef licht aan Syrische kinderen. Op de kerstmarkt ook een
stand van Mendel (OTT) aan, waar
mooie dingen worden verkocht
voor hun eigen goede doel. De
bar is open voor een kopje koffie,
thee, chocomel, erwtensoep, en
diverse broodjes.
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“Liefde is het beste medicijn”

Aalsmeer - Zondag 2 december
is er weer een muzikaal feest in de
bovenzaal van De Oude Veiling!
Het is Bob & Gon gelukt om Gerard Alderliefste met zijn succesvolle programma ‘Dubbelleven’
naar Aalsmeer te halen. Alderliefste trekt volle zalen met zijn optredens en de recensies zijn lovend. Ook in Aalsmeer zijn alle
beschikbare plaatsen bezet.
Gerard Alderliefste zingt graag en
hoe! Samen met zijn band straalt
de lol in het zingen en samen optreden van de mannen af. Leeftijdloos reist Alderliefste in zijn
‘Snoek’ door het land om het enthousiaste applaus in ontvangst
te nemen.
Daarna nog een drankje aan de
bar en weer terug naar het mooie
Amsterdam waar het leven met
gezin in een geweldige vrachtboot hem jong houdt.

Kiezen tussen muziek en verslaving vindt Alderliefste een onmogelijke keuze. Beiden hebben
zijn liefde en tja, dan is de oplossing om een programma te maken waar de arts - werkend met
verslaafden - en de zanger/muzikant beiden aan bod komen. De
versmelting van de rauwheid en
de romantiek is zo goed gedaan.
“Liefde is het beste medicijn”,
zingt Alderliefste. Natuurlijk komen Ramses en Charles ook voorbij en nog veel meer schoons.
Zijn vader zei ooit: “Jij leidt twee
levens, maar het is wel één feest.”
Het had niet mooier verwoord
kunnen worden.
De zaal gaat zondag 2 december om 14.45 uur open. Het Bob
& Gon programma - gesteund
door Stichting Kunst en Cultuur
Aalsmeer - begint om 15.30 uur.
Janna van Zon

Zondagmiddag weer livemuziek

Dave Warmerdam Band
in The Shack
Oude Meer - Het aankomende
weekend twee avonden live muziek in The Shack. Het concert van
The Doors op vrijdag is geheel
uitverkocht! Maar, voor de liefhebbers van blues staat er zondag 2 december een nieuwe generatie blues muzikanten op het
Shack podium: Dave Warmerdam
Band. Deze band was twee weken geleden dé grote verrassing
op het Bluesfestival in Hoogeveen. De Dave Warmerdam Band
bestaat uit vijf jonge muzikanten
die hun liefde voor muziek delen.
Ze hebben elkaar gevonden in
de blues, wat gezien hun leeftijd
niet erg voor de hand ligt. Met elkaar weten ze geweldige uitvoeringen te brengen van aloude en
bekende blues classics, maar ook
de eigen nummers mogen er zeker zijn! Het lukt deze band moeiteloos verschillende stijlen en sferen te combineren tot een sound
die ook een jonger publiek aanspreekt. De huidige show van de
band is een reis door de tijd, blues
van toen en blues van nu. Respect
voor hoe het was maar ook ruimte voor vernieuwing en eigen interpretatie. Dit alles maakt ze tot
een bijzondere band met een bijzondere act. De band bestaat uit
Dave Warmerdam op keyboard
en zang, zangeres Janne Timmer,

een veelzijdige dame wiens stem
wordt vergeleken met Janis Joplin, de geweldige jonge gitarist
Sonny Ray, en voor de groovende fundering van de band: Lars
Hoogland op (contra)bas en de
drumsticks zijn in handen van
Rick van der Voort.

▲

Bob & Gon ontvangen
Gerard Alderliefste
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Dion en Arthysoul tijdens De Housekamer deze zomer bij N201.

Zaterdag feestje in café en grote zaal

De Housekamer in N201
Aalsmeer - Al sinds de zomer is
de Housekamer regelmatig te
vinden in N201 op donderdagavond, maar aanstaande 1 december wordt er flink uitgepakt
met een lekker housefeestje op
je zaterdagavond! De Housekamer wordt gehost door dj/producer Diøn (Dion Maas) en aanstaande zaterdag zijn maar liefst
acht dj’s uitgenodigd die trakteren op de heetste House en Techhouse tracks van dit moment. Bij
de Housekamer kun je, zoals de
naam al doet vermoeden, House
verwachten in alle subgenres, van
Club, Futurehouse tot Tech-house
en alles ertussen. Er wordt zaterdag zowel in het café als in de zaal
gedraaid. In het gezellige, recent
verbouwde café van N201 zijn

het Mister Marcel (Marcel Pannekoek) en Lundh (Jerry Lund) uit
Kudelstaart die de beats verzorgen. In de zaal staan de volgende dj’s achter de knoppen: Diøn,
Arthysoul, Benjamin Scott, Joor,
Romaino en Steve Kennedy. Allemaal dj’s met de nodige ervaring
en ambitie om het clubcircuit te
gaan veroveren: overal waar deze jongens zijn is het feest! Dus
houd je van house? Zorg dan dat
je zaterdag in N201 aan de Zwarteweg bent! Kom vooral ook op
tijd, want voor 00.00 uur is de entree gratis. Na twaalf uur is de entree 5 euro. De minimumleeftijd
is 18 jaar. Meer info, foto’s en filmpjes van eerdere edities zijn te
vinden op de Facebookpagina
van De Housekamer

Dynamic Gentlemen live
in café Joppe zaterdag
Aalsmeer - Stel je eens voor: je
gaat naar de Red Hot Chili Peppers in Ziggo Dome en je mag
op de eerste rij staan. Dat is gaaf!
Stel je nu eens voor dat in plaats
van Ziggo Dome de band staat
te spelen in je lokale kroeg. Het
maakt nu eigenlijk niet meer uit
of je vooraan staat of niet, want
je hebt overal perfect zicht. En
als je dan toch vooraan staat is de
kans groot dat hun zweet je om
de oren vliegt. Wat wil je nou nog
meer?! Stel je voor dat in plaats

van de RHCP, de Dynamic Gentlemen daar speelt! Ongelofelijk!
Laat dit nu precies zijn wat Dynamic Gentlemen al jaren doet
in en rond Amsterdam. De band
trakteert tijdens een optreden op
een energieke mix van klassieke
en moderne rock, pop en funk en
hiervan genieten kan aanstaande zaterdag 1 december in café
Joppe in de Weteringstraat in het
Centrum. Het optreden begint
rond 21.30 uur. En je hoeft geen
entree te betalen.

Ralph de Jongh
Zondag 9 december komt Ralph de Jongh terug in The Shack!
Ralph de Jongh is een muzikant
die de liefhebbers van livemuziek
graag zien op het podium, dit
vooral om zijn weergaloze liveact! Ralph is een klasse apart en is
een absolute sensatie om live te
zien en te horen!
John Lennon undercoversessie
Een vijftal klasse muzikanten
brengen op zondagmiddag 16
december een prachtige ode aan
legende John Lennon en spelen
een selectie van hun favoriete
Lennon nummers, zowel Beatles
als solo werk. Dat wordt dus genieten!
The Shack is zondag 2 december geopend vanaf 15.00 uur,
aanvang Dave Warmerdam Band
om 16.00 uur. De entree is 10 euro. Voor alle info: www.the-shack.
info. Adres: Schipholdijk 253b in
Oude Meer.

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

SINT CADEAUTIPS:
Bouwpakketten gitaar of ukelele
Muziek (les)boeken (ook Sintliedjes)
Drumstokken (diverse merken)
Percussie-instrumenten
Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl

Kaartsoos voor ouderen in
het Dorpshuis Kudelstaart van
13.30 tot 16.30u.
Ouderensoos in wijkpunt Voor
Elkaer, Kudelstaart. Ook sjoelen van 14 tot 16u.
Sjoelen voor ouderen in zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad
van 14.30 tot 16u.
Expositie realistische figuratieve kunst van Erik de Jong
en Boris Pavel Conen in het
Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9.
Tot en met 2 december. Open:
donderdag tot en met zondag
van 14 tot 17u
Expositie werken van Rein van
der Zee in Gezondheidscentrum Kudelstaart, Boerhavehof 7. Tot en met 20 december.
Tentoonstelling in het kader
van kindermishandeling in
gemeentehuis. Te bezichtigen
tijdens openingsturen tot en
met 30 november.
Workshop schrijven voor senioren in Odensehuis in Irene, Kanaalstraat van 14.30 tot
15.45u.
Openbare vergadering Commissie Maatschappij en Bestuur in gemeentehuis, 20u.
Sjoelcompetitie in Dorpshuis
Kudelstaart vanaf 20u.

30 NOVEMBER

Najaarstentoonstelling in Flower Art Museum, Kudelstaartseweg. Tot en met 6 januari.
Open: vrijdag tot en met zondag van 10 tot 17u.
Pietje Pin tijdens koopavond
in Centrum, 19 tot 21u.
Koppelkaarten bij BV Hornmeer in buurthuis, Dreef 1
vanaf 20u.
Kaartavond bij FC Aalsmeer in
kantine, Beethovenlaan. Aanwezig 20u., start 20.15u.
Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart. Inschrijven
tot 20u.
Vogelbeurs De Rijzenvogel in
dorpshuis De Reede, Schouwstraat, Rijsenhout, 20 tot 22u.
Inloop voor huurders Eigen
Haard in Kudelstaart in Dorpshuis, 19.30 tot 20.30u.
Tribute to The Doors in The
Shack, Oude Meer (uitverkocht).

1 DECEMBER

Optreden Zydeco La Louisiane zaterdag

Zydeco muziek in Bacchus
Aalsmeer - Stel je eens het zuiden van de Verenigde Staten
voor. Warm, vochtig. Moerassen. The mighty Mississippy river en rivieren met de mooie namen als Atchafalaya. Je hoort een
mengeling van Frans en Engels in
de grote stad New Oleans en in
de hoofdstad Baton Rouge. Een
prachtige smeltkroes van culturen in de staat Louisiana. Op zaterdag 1 december haalt cultureel café Bacchus dat gevoel naar
Aalsmeer.
Zydeco La Louisiane is een funky
‘Zydeco Power Trio’ met Bill Honing op drums, Peter Kummer
op bas en Peter Mul op accordeon. De naam van de band verwijst
enerzijds naar de stijl van de muziek en anderzijds naar de unieke cultuur van de staat Louisiana
met zijn Franstalige wortels.
Zydeco is feestelijke muziek uit
de staat Louisiana in de Verenig-

de Staten. Deze muziekstroming
ontstond aan het begin van de
twintigste eeuw als merkwaardige mengeling van de traditionele Franstalige Cajun muziek
en de Afro-Amerikaanse Rhythm
and Blues. Blues met een belangrijke rol voor de accordeon. De
term ‘Zydeco’ voor deze feestelijke hutspot van verschillende muziekstijlen is een verbastering van
de titel van het nummer ‘Les Haricots Sont Pas Salés’.
Een optreden van Zydeco La Louisiane is een reis door de geschiedenis van de Zydeco en een hommage aan de muzikale helden
van de band, zoals Buckwheat Zydeco, C.J. Chenier en Chubby Carrier.
Cultureel café Bacchus in de Gerberastraat opent aanstaande zaterdag de deur om 21.30 uur. Het
optreden van Zydeco La Louisiane is gratis te bezoeken.

Vogelbeurs De Rijzenvogel in
De Reede, Rijsenhout, 10-18u.
Sinterklaas en Pieten in de Ophelialaan van 13 tot 15u.
Crash Museum in fort Aalsmeer te Aalsmeerderbrug
open van 11 tot 16u.
Handbal BeNe League: Greenpark Aalsmeer tegen Bevo
vanaf 20u. in De Bloemhof,
Hornweg.
Optreden Dynamic Gentlemen in café Joppe, Weteringstraat vanaf 21.30u.
Band Zydeco La Louisiane in
cultureel café Bacchus, Gerberastraat. Open vanaf 21.30u.
De Housekamer in N201,
Zwarteweg van 23 tot 05u.

2 DECEMBER

Vogelbeurs De Rijzenvogel in
De Reede, Rijsenhout. 10-16u.
Poppentheater Zelen met ‘1
Miljoen pepernoten’ bij kinderboerderij Boerenvreugd,
Hornmeer. Voorstellingen om
11u. en om 15u.
Bob & Gon concert in De Oude
Veiling, Marktstraat met Gerard Alderliefste vanaf 15.30u.
(uitverkocht).
Live Dave Warmerdam Band in
The Shack, Schipholdijk 253b
in Oude Meer vanaf 16u.
Speciale editie Baan7 jongerendienst bij LEG in Aalsmeerderbrug vanaf 19u.

3 DECEMBER

Expositie wandkleden en iconen in wijkcentrum Voor Elkaer,
Kudelstaart.
Open:
maandag tot en met vrijdag
van 9 tot 17u.
Kaarten bij Allen Weerbaar in ‘t
Middelpunt, Wilhelminastraat
vanaf 20u.
Opening expositie Ons Tweede Thuis in gangen Zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad. Te
bezichtigen tot en met 31 januari.

4 DECEMBER

Sintspeelavond bij Ons Genoegen in het Hofplein, ingang Kloosterhof, Clematisstraat vanaf 19.30u.
Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.

5 DECEMBER

Inloop bij Oost-Inn van 9.30
tot 11.30u. in De Mikado, Catharina Amalialaan 66.
Multi Media hulp van 9.30 tot
11.30u. en spelletjes van 14.30
tot 16.30u. in wijkpunt Voor Elkaer, Kudelstaart.
Koffie in De Spil, Spilstraat in
Kudelstaart. Vanaf 10u.
Babbelkoffie Fedeli in Oude
Veiling, Marktstraat, 10-12u.
OVAK-soos in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 14u.
Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis vanaf 20u.

6 DECEMBER

Ouderensoos in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf
13.30u.
Kerststukjes maken in wijkpunt Voor Elkaer, Kudelstaart
van 14.30 tot 16u.
Sjoelcompetitie in De Reede,
Rijsenhout vanaf 19.30u.
Kerstkien bij Vogelvereniging
in ‘t Kloosterhof, Clematisstraat vanaf 20u.
Recycle bingo-avond in Café
Op de Hoek, Kudelstaart vanaf 20.30u.

Jazz-concert met
Christian Doepke
Aalsmeer - KCA Jazz presenteert
op zaterdagavond 8 december het
Trio Christian Doepke in cultureel
café Bacchus. Christian Doepke
is te typeren als een elegant spelende pianist met een sterke, soepele en soulvolle groove. Christian Doepke komt nu voor de eerste
keer spelen in Bacchus en hij wordt
vergezeld door Jasper Somsen op
bas en Pieter Bast op drums. Een
‘première’ om niet te missen!
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 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.
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag
t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een zogenaamd wijkoverleg voor en door
bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen
vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button ‘’Mijn Wijk’’
of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen
www.wijkoverlegaalsmeer.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 gemeenteinfo’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 /
0297-387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van
de vergadering.
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
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: 0297387575 of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien
via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

BEKENDMAKINGEN
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. U kunt
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- 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.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat
worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn
nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na
onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend”
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit v/a 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in
bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend”
wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op
diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING
PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam
Koning
Kucio
Masfour
Oussoren
Pollak
Szymański
de Vries
de Zanger
de Zanger
de Zanger
du Pau
du Pau
van Tiggelen

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

I.M.
S.P.
A.
C.J.A.
Z.
C.S.
R.M.M.
S.
H.J.C.
E.
M.C.J.
J.
J.M.

02-10-1985
31-12-1991
07-06-1978
31-03-1999
17-02-1961
04-11-1993
19-01-1973
15-09-1994
15-09-1965
26-03-1998
12-12-1977
27-05-2015
19-05-1964

19-11-2018
19-11-2018
22-11-2018
19-11-2018
19-11-2018
19-11-2018
19-11-2018
22-11-2018
22-11-2018
22-11-2018
19-11-2018
19-11-2018
22-11-2018

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen,
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
VOOR INWONERS MET LAAG INKOMEN
Inwoners met een laag inkomen, chronisch zieken en gehandicapten hebben de mogelijkheid via de gemeente te kiezen voor een collectieve ziektekostenverzekering bij Zorg en
Zekerheid. Door mee te doen aan de collectiviteit betaalt u
minder premie. Het pakket van de collectieve zorgverzekering
is uitgebreid met extra vergoedingen voor bijvoorbeeld tandheelkunde, fysiotherapie en brillen. Er is een keuze tussen twee
collectieve zorgverzekeringen: de AV-Standaard en AV-Top. De
AV-Standaard is bedoeld voor inwoners met een inkomen tot
110% van de toepasselijke bijstandsnorm en een laag vermogen. De AV-Top is bedoeld voor inwoners met een inkomen tot
130% van het netto wettelijk minimumloon waarbij niet wordt
gekeken naar het vermogen.
Voldoet u aan de voorwaarden en wilt u zich aanmelden?
Dat kan op de website www.gezondverzekerd.nl. Op deze
website vindt u ook meer informatie over beide pakketten met
vergoedingen en de premies. Voor vragen kunt u telefonisch
contact opnemen met het Sociaal loket, tel. 0297-387575. Het
loket is bereikbaar op maandag t/m donderdag van 08.3017.00 uur en op vrijdag van 08.30-12.30 uur.
CMYK / .eps

MELDINGSPLICHT EVENEMENTEN MET MEER DAN
2000 PERSONEN
Het is belangrijk om op tijd inzicht te krijgen in het aantal
evenementen in 2019 met meer dan 2000 mensen. Dit is om
voor beschikbare capaciteit aan politie, GHOR en brandweer te
kunnen zorgen. Zo is het mogelijk voorbereid te zijn op periodes met knelpunten. Vanaf 2011 moeten aanvragers van een
vergunning voor evenementen deze vooraf melden. Dat geldt
voor evenementen met meer dan 2000 personen op het piekmoment of die risicovol zijn; zowel in de openbare ruimte als
in gebouwen in Aalsmeer, De melding moet vóór 1 december
2018 zijn gemeld bij de gemeente Amstelveen.
Vergunning
De organisator van het evenement moet hiernaast ook een
evenementenvergunning aanvragen. Een aangemeld evenement op een bepaalde datum mag in beginsel niet meer wijzigen. Een evenement kan alleen doorgaan na de melding en
na afgeven van de vergunning door de gemeente Amstelveen.
Gegevens melding
- NAW- gegevens aanvrager
- Naam en locatie evenement
- Soort evenement (karakter)
- Doelgroep en gemiddelde leeftijd bezoekers
- Datum en tijden evenement
- Aantal personen op piekmoment
- Aantal personen gedurende de hele dag
Hoe maakt u een melding van het evenement?
Mail bovenstaande gegevens naar info@aalsmeer.nl of per
post naar: gemeente Aalsmeer, afdeling Veiligheid en Handhaving, postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. Voor meer informatie zie
www.aalsmeer.nl of neem contact op met de afdeling Veiligheid en Handhaving (020-540 49 11).
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.
- Voormalig VVA-terrein Sectie C nr. 7309 (Z18-014704), het
plaatsen van een dam met duiker
- Rietwijkeroordweg 14, 1432 JE (Z18-014936), het afwijken
van het bestemmingsplan t. b.v. het huisvesten van tijdelijke arbeidsmigranten in een bedrijfswoning
- Hadleystraat 21, 1431 SK (Z18-014937), het naar achteren
verlengen van het dak aan de achterzijde van het hoofdgebouw
- Turfstekerstraat 13, 1431 GD (Z18-015023), het realiseren
van een nieuwe gevelopening in de voorgevel en het aanpassen van bestaande gevelbelettering
Buiten behandeling gestelde aanvragen
omgevingsvergunningen*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:
- Zijdstraat 31, 1431 EA (Z18-008994), het uitbreiden en
verbouwen van bestaand pand t.b.v. de realisatie van een
winkel en 3 woningen. Verzonden: 22-11-2018
Verleende omgevingsvergunningen,
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en)
te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u
bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader
aan de onderkant van deze advertentie:
- Rameaulaantje 19, 1431 XX (Z18-012922), het plaatsen van
2 opslagcontainers en 1 afvalcontainer op parkeerplaatsen
op de hoek van het Rameaulaantje/ Hellendaalstraat. Verzonden: 20-11-2018
- Kudelstaartseweg 228 a, 1433 GR (Z18-006230), het bouwen van een aanbouw (kantoor met garage). Verzonden:
20-11-2018
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.
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
Collectevergunning (verleend)
- Gehele gemeente Aalsmeer (Z18-014492) Geld inzamelen
t.b.v. Stichting van het kind van 1 juli t/m 6 juli 2019, verzonden 27 november 2018

SINTERKLAASAVOND
In verband met Sinterklaasavond helpen
wij u 5 december graag van 8.30-16.30 uur.
We zijn deze woensdagavond niet geopend.
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Op dinsdag 11 december 2018 en dinsdag 18 december 2018 is de Balie Bouwen & Vergunningen in Amstelveen, voor vrije inloop, geopend van 08.30-11.30 uur.
De overige dagelijkse openingstijden zijn ongewijzigd.

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.
EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRASVERLEEND*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Zijdstraat 49, 1431EB (Z18-003894) Heavy Dreamer, verzonden 27 november 2018
TER INZAGE
t/m 29-11-18

t/m 30-11-18

t/m 27-12-18

t/m 28-12-18

De aanvraag omgevingsvergunning, de beschikking, de ruimtelijke onderbouwing en
de overige daarop betrekking hebbende
stukken t.b.v. het dempen van een watergang op perceel Oosteinderweg 331-333 te
Aalsmeer (Z-2017/004257)
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken m.b.t. Uiterweg 79,
1431 AC (Z18-006808), het vervangen van
een bestaand dubbel woonhuis voor een enkel vrijstaand woonhuis. liggen met ingang
van 19 oktober gedurende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.
Het vastgestelde bestemmingsplan Rietwijkeroordweg 66- kwek/ Noordpolderweg 13
met bijbehorende stukken waaronder het
besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Z2018/008158) en het raadsbesluit
Ontwerpbesluit drank- en horecavergunning
voor Gerberastraat 4 (Z18-002912) Stichting
Bacchus.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
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 Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 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 Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving, 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 vanaf de dag dat het
ontwerp ter inzage is gelegd) 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 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.
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Feestelijk eindejaarsdiner
Stichting Rijsenhout 2030
Rijsenhout - Een klein dorp met
grote ambities in het grote Haarlemmermeer is Rijsenhout. In totaal wonen hier 4180 jonge, gekke, creatieve, lieve, oude en bijzondere bewoners die met elkaar
lief en leed delen. Kort geleden is
de Stichting Rijsenhout 2030 opgericht met als doel zorgen voor
elkaar en voor de leefbaarheid in
het dorp. Er is een ruim budget
voor het ontwikkelen van nieuwe
initiatieven. Elk initiatief dat bij
kan dragen aan het welzijn van
Rijsenhouters kan met de Stichting gedeeld worden. Elk idee is
welkom en wordt objectief beoordeeld door de leden van de

De Jachthut
op de Poel

Mooi koppel
Waar ik wel iets mee heb zijn de
jachthutten. Mooie objecten in
het Bovenlanden gebied. In de
vroege jaren zeventig zag je er
velen verspreid langs de oevers
van de Poel. Ieder jagersdomeintje had een jachthut. In de hut
konden de jagers zo onopvallend mogelijk wachten tot er een
mooi koppel eenden of andere
watervogels over zou komen vlie-

De Praam in actie voor
minderbedeelden!

Stichting en een team van jonge
inwoners uit Rijsenhout. Het eerste initiatief past geheel bij het
thema ‘zorgen voor elkaar’ en is
een feestelijk eindejaarsdiner op
donderdag 13 december in Hotel
Van der Valk. Bent u of kent u een
hulpbehoevende senior of inwoner van Rijsenhout die wel een
moment van gezelligheid kan gebruiken? Haal dan een inschrijfformulier bij de Coop supermarkt
en lever deze hier ingevuld weer
in voor 1 december. Voor vragen
over het eindejaarsdiner kan contact opgenomen met voorzitter
John Jansen van Stichting Rijsenhout 2030 via 06-53137471.

BOVENLANDEN

Aalsmeer - Mijn vader was jager op klein wild en zijn jachtgebied was de Poel. Als kind ging ik
mee met de jacht. In mijn herinnering is dat niet vaak geweest.
Ik ben geen geboren jager. In de
jaren zestig, zeventig van de vorige eeuw werd er nog veel gejaagd op de Westeinderplassen.
Er waren heel wat leden bij de jagersvereniging en ieder had zijn
eigen gebied. Tegenwoordig zijn
er nog maar weinig jagers op de
Poel. De generatie van mijn vader is zo goed als uitgestorven en
opvolgers zijn er nauwelijks gekomen. Nu is er veel weerstand
vanuit de bevolking, misschien
houdt dat een nieuwe generatie
wildstandbeheerders wel tegen.
Vreemd genoeg vinden mensen
de vissers op de Poel wel prima. Ik
zie echter niet zo het verschil tussen het vangen van een vis of het
jagen op een eend. Maar ja, ik ben
ook geen jager en geen visser. Ik
weet wel dat er veel vis gegeten
wordt en in de betere restaurants
heeft eend, fazant en ander gevogelte gretig aftrek.

Help mee aan onbezorgd avondje uit

gen. De jachthut bestond uit oude boomtakken met elkaar verbonden tot een geraamte van
ongeveer een bij twee meter en
manshoog. Rondom het geraamte werd het gemaaide riet gebonden zodat er een mooie hut ontstond. De hut werd ook een lekkere luwe plek voor de jager. Het
jachtseizoen is immers in de wintertijd, nadat alle boten van de
watersporters zijn opgeslagen
in de loodsen. Het bootje waarmee de jager naar de hut kwam,
werd vaak nog met wat bossen
riet overdekt om de watervogels
niet af te schrikken. Helaas zijn er
tegenwoordig nog maar weinig
jachthutten te vinden in het gebied.
Erfgoed
De hut die ik heb gefotografeerd
staat op de rietlanden bij Leimuiden en is volgens mij wel een van
de mooiste die er nog is. Als er
over een paar jaar niet meer gejaagd wordt, hoop ik dat de stichting de hutten adopteert en vrijwilligers vindt die jaarlijks onderhoud willen doen. Het staat zo
mooi in het landschap en vertegenwoordigt een stukje erfgoed
dat we niet willen missen op de
Westeinderplassen.
Stichting de Bovenlanden voelt
zich altijd weer gestimuleerd met
nieuwe donateurs. Ik kijk weer uit
naar jullie reacties op bob@bovenlanden.nl

Aalsmeer - Het team van bar-restaurant De Praam wil graag met
aanloop naar de feestdagen stilstaan bij de minderbedeelde
mensen in Aalsmeer. Het is niet
voor iedereen vanzelfsprekend
om even een lekker hapje buiten de deur te eten wanneer je
hier zin in hebt. De Praam heeft
nu een formule bedacht om deze
mensen ook eens onbezorgd te
laten genieten en in het zonnetje
te zetten. Bij dit plan wil De Praam
ook de mensen uit Aalsmeer betrekken die wel iets meer te besteden hebben en die iets willen
betekenen voor mede-inwoners.

mensen met een wat ruimer te
besteden budget uit Aalsmeer
deze mensen willen helpen, kunnen zij voor 40 euro sponsoren.
Dit betekent dat er dus al twee
gasten kunnen komen genieten
van een diner. Wij sponsoren bij
elke 40 euro één gratis menu.”
Er is al een geweldige start gemaakt door twee vaste gasten
van De Praam. Rob: “Arie en Beppie Oudshoorn uit Waverveen
waren zeer enthousiast nadat ik
hen over dit plan vertelde en willen 25 personen privé sponsoren
en nog eens 25 personen zakelijk
vanuit hun autobedrijf Arie Oudshoorn de Waver.”

Zo’n 200 inwoners
Rob van Nood van De Praam is Kerstpakketten
naar de gemeente gestapt en Het plan wil De Praam realiseren
heeft gevraagd hoeveel mensen in de week voor kerst. Het zou
voor een avondje uit eten in aan- ook heel leuk zijn als aan de menmerking zouden komen. “De da- sen na afloop van het diner ook
me achter de desk werd blij van nog een kerstpakket meegegehet verhaal, ik kon de emotie af- ven kan worden. Heeft u of kent u
lezen van haar gezicht. Ze vond een bedrijf dat voor 200 minderhet een geweldig plan”, vertelt bedeelde personen iets over zou
Rob. Er werd direct gehandeld en hebben om in dit pakket te stopeen mail gestuurd naar de juis- pen? Denk aan zeepjes, lekkernijte persoon binnen de gemeen- en, bloemen, kaarsen of iets anHoofdpiet Jos (links) krijgt de gouden pepernoot uitgereikt.
te. Rob gaat verder: “Enkele da- ders leuks waar een mooi pakFoto’s: www.kicksfotos.nl
gen later werd ik teruggebeld en ket mee gevuld kan worden? Rob
kreeg de mededeling dat dit zo’n van De Praam hoort het graag en
200 inwoners in Aalsmeer be- hoopt op veel reacties.
treft. Ik schrok hier toch wel van
dat dit zo een groot aantal was Kom genieten
en vroeg mij ook af of de mede- Voor de personen die de brief zulmensen in Aalsmeer dit wel we- len ontvangen van de gemeente
ten.” De Praam komt overigens is het wellicht een hele drempel
niet van tevoren te weten wie de- om naar De Praam te komen voor
Aalsmeer - Het was weer een dol- ler Sint, de Max Verstappen Sint ze minderbedeelde mensen zijn. een diner.
dwaze avond afgelopen zaterdag en Pieten, de Heineken Sint en de De gemeente gaat hen persoon- Rob tot slot: “Laat u niet beïn24 november in The Beach. De AC/D Sinten.
lijk schriftelijk uitnodigen.
vloeden door eventuele schaamSinterklaasbingo stond op het
te, pak dit aan en kom genieten!
programma en dit evenement is Activiteiten voor jong en oud
Heerlijk diner
Schroom dus niet en laat ons wein slechts een paar jaar tijd uitge- De Stichting Sinterklaas in Aals- Het is aan het team van De Praam ten of u wilt aanschuiven.”
groeid tot een heel populair spel- meer zet zich al vele jaren in om om te kijken hoe zij dit gaat aan- Rob van Nood van bar-restaurant
letjesfestijn waar menig inwo- de weken voor 5 december op pakken. Rob over het bedachte De Praam in de Zijdstraat 60 is bener heel graag bij wil zijn. De 650 te vrolijken met allerlei activitei- plan: “We maken voor 20 euro per reikbaar via: robvannood@live.nl
kaarten waren al zo’n kwartier na ten voor jong en oud. De intocht persoon een heerlijk diner. Als de en 06-20449302.
de start van de voorverkoop ver- wordt door deze groep georgageven. Al deze kopers waren ook niseerd, evenals het Pietenfeest,
werkelijk naar The Beach geko- huisbezoeken, de bingo-avond
men, want het was gezellig druk. en zelfs de oudste inwoners kunDe zaal was passend aangekleed nen jaarlijks rekenen op een bedoor de organisatie, de stichting zoek van de Goedheiligman en
Sinterklaas in Aalsmeer, met bin- Pieten.
goballen en pakjes. De muziek en
het geluid werden verzorgd door 25-Jarig jubileum
Kees Markman en Marcel Wilkes Veel leden van deze Stichting zijn
en achter de knoppen om de bin- ook actief bij de vrijwillige brandgo-getallen op de schermen te weer van Aalsmeer. Zo ook Jos
zetten stond Sven Müller.
van der Wal, die zich al meer dan
25 jaar inzet voor een (brand)veiliHilarische optredens
ge gemeente. En dit jaar is hij preDat bingo in Aalsmeer nog zoveel cies 25 jaar betrokken bij alle Sinspelers trekt, verbaasd menigeen, terklaas-activiteiten in Aalsmeer.
maar Sinterklaasbingo is veel Tijdens de bingo-avond werd hij
meer dan alleen cijfers noteren. voor dit bijzondere jubileum in
Natuurlijk is het leuk om een prijs het zonnetje gezet. Hoofdpiet Jos
te winnen en zeker om de hoofd- kreeg uit handen van Sinterklaas
prijs van Hartelust BV in ont- en de presentatie-Piet de gouvangst te mogen nemen, maar den pepernoot uitgereikt. Een te- De trotse winnaar Mario Groenveld en winnares van vorig jaar Judith
het grappige aan deze avond is rechte beloning waarmee Jos to- Keessen, met op de achtergrond bestuurslid Henk de Gooijer.
vooral de optredens van de Sin- taal verrast werd. Op naar de 30
terklazen en de Pieten. Hilarische jaar, want aan stoppen denkt detafereeltjes met dit jaar de Tiro- ze Hoofdpiet nog lang niet!

25 Jaar actief voor Sinterklaas in Aalsmeer

Gouden pepernoot voor
Hoofdpiet Jos

Wedstrijd op klok Historische Tuin

Mario Groenveld wint voor 2e
maal Historische Tuinknop

Kerstkienen bij
Vogelvereniging
Aalsmeer - Op donderdag 6 december organiseert Vogelvereniging Aalsmeer haar jaarlijkse kerstkienavond waarin vele
mooie prijzen te winnen zijn. In
totaal worden er vier rondes gekiend en in elke kienronde is een
grote jackpot prijs te winnen. 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 kerst kienavond, waar voor

groot en klein iets te beleven valt.
De kienavond is in het restaurant van Kloosterhof in de Clematisstraat 16 en de aanvangstijd is 20.00 uur, zaal open vanaf
19.00 uur. Voor inlichtingen: 0610666878

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

Aalsmeer - Afgelopen woensdag 21 november werd op de tribunes van de afmijnzaal op de
Historische Tuin gestreden om
de prestigieuze Historische Tuinknop. Deze jaarlijkse wedstrijd
vond al weer voor de achttiende keer plaats. Het was een geweldige avond! Inkopers van exporteurs en ook veel andere belangstellenden waren van de partij. Veilingmeester Luus Hooyman leidde zoals altijd perfect en
op professionele wijze de wedstrijd. Deze werd gespeeld over
vier voorronden, een halve finale en een finale. Na een spannende race is de wedstrijd gewonnen
door Mario Groenveld. Hiermee
wint hij voor de tweede keer in de
Tuingeschiedenis de felbegeerde Gouden Tuinknop. In het jaar
2014 mocht hij de prestigieuze
prijs ook al in ontvangst nemen.
Mario Groenveld is werkzaam bij
Florink Nederland B.V.
Traditiegetrouw werden tussen
de voorronden en finale door

nog een tweetal zogenaamde ludieke veilronden gehouden. Dit
nam veilingmeester Coos Buis
met zijn eigen humoristische stijl
voor z’n rekening. Vele Aalsmeerse bedrijven hadden prachtige
producten/kavels ter beschikking
gesteld, die Coos op aanstekelijke
wijze voor de klok bracht. Hij wist
het publiek goed te bewerken,
want met een bedrag van 7.500
euro werd een uitstekende opbrengst gerealiseerd waarmee de
penningmeester van de Tuin buitengewoon tevreden is. Dit was
mede te danken aan het optreden van Sinterklaas, die met het
resultaat van zijn kavel de stemming er meteen goed in bracht!
Er is altijd geld nodig voor het opknappen en onderhouden van
de Tuin en deze opbrengst komt
daarom goed van pas. Na afloop
werd er onder het genot van een
drankje en hapje nog heel lang
nagepraat over deze bijzonder
geslaagde avond. Volgend jaar
november de negentiende editie!
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Vrijdagavondcafé viert
jubileumfeest op radio
Aalsmeer - Ron Leegwater viert
vrijdag het vijfjarig jubileum van
zijn programma ‘Vrijdagavondcafé’. Verder was dinsdag zangeres Kathy Spaargaren te gast
in het christelijk radioprogramma ‘Goeie Genade’, spreekt Esther Sparnaaij met Francine van
Broekhoven over het gezond
houden van borsten in ‘Echt Esther’ vandaag, donderdag 29 november, onderzoekt ‘Blikopener Radio’ met journalist Michel
Spekkers dakloosheid in Europa (maandag van 18.00 tot 19.00
uur) en op zondag 2 december
neemt Joke Wegman na 22 jaar
tijd afscheid van Radio Aalsmeer
en presenteert zij haar laatste aflevering van ‘W. Op Zondag’.
Jubileum
Aanstaande vrijdag 30 november viert Ron Leegwater met zijn
hele Vrijdagavondcafé-team hun
vijfjarig jubileum en dat viert hij
natuurlijk ook met de luisteraars.
Kom tussen 21.00 en 23.00 uur
live radio kijken bij de studio en
geniet meteen van de komst van
de bekende Aalsmeerse Sinterklaas en zijn Pieten. Net als voorgaande jaren belooft dat een dolle boel te worden in de studio. Alle programmamakers van Vrijdagavondcafé zijn erbij: Caroline, Deborah, Kirsten, Lisette, Ingrid, Erik, Marc, Meindert en Ron
zelf. Samen gaan ze er een gezellige uitzending van maken waar
jij ook bij kan zijn. Je vindt de radiostudio in het gebouw van Studio’s Aalsmeer aan de Van Cleefkade. Je bent van harte welkom!
Bierbrouwende bankier
Afgelopen maandag was het

oud-docente Engels Els Verlaan
die kwam vertellen dat ze eigenlijk niet zo goed was in talen. “Dat
ik docente Engels ben geworden is dan ook wel frappant”, aldus de Kudelstaartse. Zij is een
liefhebber van accordeonmuziek
en bespeelt de ‘trekzak’ al 25 jaar.
Nog niet zo lang geleden heeft zij
het onderwijs vaarwelgezegd en
is directeur geworden van Verlaan Verhuur. Ook Els is op zoek
gegaan naar een nieuwe schakel aan de ketting. Zij heeft Paul
Buck gevraagd komende maandag aan te schuiven in de studio.
“Paul is een goede vriend uit Limburg en is in Kudelstaart een bierbrouwerij gestart. Daarnaast runt
Buck een interne bank van een
grote Amerikaanse multinational.
Zij wil van de 234e gast graag weten hoe het is om als Limburger
hier te settelen. Deze en nog vele
andere vragen zullen aanstaande
maandag 3 december aan Paul
Buck worden voorgelegd vanaf 19.00 uur in ‘Door de Mangel’.
Mocht je als luisteraar een vraag
hebben, mail deze dan naar info@radioaalsmeer.nl of bel tijdens de uitzending naar de studio. Radio Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0
FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via www.radioaalsmeer.nl.
Elke dag brengt Radio Aalsmeer
informatieve en interessante programma’s. In de nacht en doordeweeks overdag kan genoten
worden van fijne non-stop muziek. Uitzending gemist, bijvoorbeeld het interview met wethouder Robert van Rijn over Polen?
Surf naar radioaalsmeer.nl/uitzending-gemist.

Oliebollenactie Sursum
Corda groot succes
Aalsmeer - In het weekend van
16 en 17 november hield muziekvereniging Sursum Corda haar
42ste oliebollenactie. Ieder jaar
weer een hele klus voor de vereniging. Gelukkig waren er ook
dit jaar veel bestellingen, heel belangrijk voor het slagen van de
actie. Vrijdagochtend werden na
koffietijd de eerste bestellingen
bezorgd. Ook de verkoop aan de
deur ging goed. Het was gelukkig
mooi weer voor de venters. He-

laas lukte het dit jaar niet alles in
één dag te verkopen.
Nadat zaterdagochtend de laatste 45 zakjes verkocht werden
kon het geld geteld worden. Er
werd een bedrag van iets meer
dan 2.400 euro geteld. Daar zullen nog alle kosten afgetrokken
moeten worden, maar er blijft
een mooi bedrag ongeveer 1.800
euro over voor de clubkas.
Iedereen die een zakje gekocht
heeft, hartelijk dank!

Activiteiten overzicht

Aanstaande vrijdag in het Centrum

Koopavond met Pietje Pin
Regio - Aanstaande vrijdag 30
november tijdens de koopavond
trakteert Meer Aalsmeer op een
leuke en interessante activiteit.
Pietje Pin is ingehuurd en deze
‘geldpiet’ mag zwaaien met z’n
pinpas en aankopen afrekenen
voor klanten. Vanwege de innige
band van het centrum met de organisatie ‘Sinterklaas in Aalsmeer’
is de Sint samen met zijn Pieten
weer in het centrum te vinden,
ditmaal tijdens de koopavond en
Pietje Pin komt dus ook mee. Deze betaalpiet zal tijdens de koopavond aankopen van klanten in
verschillende winkels of horeca
gelegenheden afrekenen met de
pinpas van ondernemersfonds

Meer Aalsmeer. Zijn budget is 500
euro voor twee uurtjes winkelen
dus hij gaat, net als vorig jaar,
weer heel wat klanten blij maken.
Het zou toch geweldig zijn dat je
thuis komt met een nieuwe outfit of een zak vol cadeaus zonder hier een cent voor betaald te
hebben. Dat is toch mooi meegenomen in deze dure decembermaand!
Kom ook vrijdagavond winkelen
in Aalsmeer Centrum en wie weet
loopt u/jij Pietje Pin tegen het lijf.
De meeste winkels zijn tijdens
de koopavond open tot 20.00
uur, enkelen zelfs tot 21.00 uur.
Kijk voor meer informatie op:
www.meeraalsmeer.nl

Wintermarkt een succes!
Aalsmeer - De jaarlijkse wintermarkt van zorgcentrum Aelsmeer
en verpleeghuis Rozenholm vond
afgelopen zaterdag 24 november
plaats en ook dit keer met groot
succes. De markt wordt georganiseerd voor de bewoners van de
beide tehuizen, zodat zij de mogelijkheid hebben om leuke en
lekkere cadeaus en snuisterijen
voor de feestdagen dichtbij aan
te kopen, maar bezoekers zijn natuurlijk ook welkom om te kopen
shoppen, een gokje te wagen bij
het enveloppen trekken en het
rad van avontuur en te genieten
van allerlei verse lekkernijen.
De organisatie trakteerde op een
breed assortiment van verschillende deelnemers. Er waren planten te koop, evenals kaarsen,
wenskaarten, sieraden, wijnen,
honing en originele kerstpresent-

jes. Ook was er een ruime keuze aan boeken en onder andere
door de bezoekers zelf gebreide
kussens, sjaals en kerstdecoraties.
Met lege handen naar huis was
echt onmogelijk en ook niet met
een lege maag, want de erwtensoep en de pannenkoeken vonden gretig aftrek en genieten van
koffie of thee met een verse punt
appeltaart deed ook menig bezoeker.
In de middag kwam ook de Kerstman een kijkje nemen en kon
meegezongen worden tijdens
het optreden van shanty- en zeemanskoor De Brulboeien. Al met
al een heel gezellige wintermarkt
met hopelijk ook een mooie opbrengst, die geheel besteed gaat
worden aan extraatjes voor de
bewoners van Aelsmeer en Rozenholm.

Joke Wegman stopt na
22 jaar bij Radio Aalsmeer
straat. Tuurlijk was het soms ook
wel ‘huilen in de platenkast’, maar
ik heb nooit opgegeven. Never
nooit niet.” Trots is Joke Wegman
op het project ‘Aalsmeer Vereeuwigd’, waarin aan de hand van bijzondere gesprekken het verleden van Aalsmeer in de periode
na 1900 werd belicht. Dit was een
initiatief van Cock Bareuh, Jan Peterse en onder andere ook Constantijn Hoffscholte. Zij kijkt verder met veel plezier terug op de
uitzendingen die zij maakte met
tv-maker Joris Linsen en met zangeres Willeke Alberti.
Vertrouwd geluid
De interesse van Joke in kunst en
cultuur maakte haar de geknipte kandidaat voor het programma ‘Cultureel Magazine’. De laatste jaren brengt Joke met techneut Kees Regter al jaren een vertrouwd geluid op de zondagmorgen, met haar programma ‘W. Op
Zondag’. De trouwe schare fans
zal het voortaan echter zonder
Joke moeten stellen. Na 22 jaar
presenteert zij zondag 2 december van 11.00 tot 12.00 uur haar
laatste uitzending. Alle collega’s
bij Radio Aalsmeer bedanken
Joke voor haar jarenlange inzet
en wensen haar het allerbeste!

Vrijdag 7 december kunt u
's avonds weer heerlijk bij ons
dineren. U kunt genieten van
een heldere champignonsoep, kipsaté + satésaus, hamreepjes, kroepoek, atjar zuur
schoteltje en ananascompote
met slagroom naar keus voor
maar €10,-. U bent vanaf
17.00 uur van harte welkom.
Voor reserveringen, tel. 0297820979.

Gezellig in zorgcentrum en verpleeghuis

Zondagochtend laatste uitzending

Aalsmeer - Zondag 2 december
neemt Joke Wegman na 22 jaar
afscheid van Radio Aalsmeer. Zij
presenteert dan haar laatste aflevering van ‘W. Op Zondag’. Joke
Wegman begon in 1996 als presentatrice bij Radio Aalsmeer,
nadat haar man een collega bij
de omroep had ingefluisterd dat
Joke zo’n goede stem heeft voor
radio. Ze schoof aan bij het programma van wijlen Jan Peterse:
Info Lokaal. Daarna volgden vele uitzendingen. Joke daarover:
“Oh, ik heb plakboeken vol! Meer
dan twintig jaar zit ik nu bij Radio Aalsmeer. Zoveel gedaan. Een
heel leuk programma was ‘Bareuh
en Wegman’. Vreselijk gelachen in
die tijd. Ik heb heel veel radio gemaakt. Veel ook live buiten op

Restaurant ‘‘Voor Elkaer’’
woensdag 5 december is er
een Sinterklaas lunchbuffet in
wijkpunt Voor Elkaer’ van
12.00-14.00 uur. U kunt deze
middag heerlijk genieten van
een uitgebreid Sinterklaas
lunchbuffet met o.a. een
heldere groentesoep,
balletjes gehakt, kipkroket,
wrap van carpaccio, diverse
broodjes en beleg en nog veel
meer... incl. koffie en thee.
i.v.m. Sinterklaasvieringen zijn
we om 17.00 uur gesloten!
Kosten: € 15,-. Voor reserveringen Tel. 0297- 820979.

Tentoonstelling dit weekend in De Reede

Zo’n 500 vogels op beurs
van ‘De Rijsenvogel’
Rijsenhout - Vogelvereniging
De Rijsenvogel organiseert in het
weekend van 30 november tot
2 december weer haar 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
hun kwaliteit en kleur.
De vereniging is er trots op dat
het weer is gelukt dankzij de leden om een aantal van 500 vogels op deze show bijeen te brengen. Onder dit aantal vogels zit
bijvoorbeeld het kleinste vogel-

tje (goudbuikje), maar ook de
grootste namelijk een Roodvleugel Ara. Ook is er een verkoopstand waar door leden zelf gekweekte vogels te koop aangeboden worden. Voor voer en vogelbenodigdheden kan men hier
eveneens terecht.
De vogelbeurs is vrijdag 30 november open van 20.00 tot 22.00
uur, zaterdag 1 december van
10.00 tot 18.00 uur en zondag 2
december van 10.00 tot 16.00 uur
en wordt gehouden in Dorpshuis
De Reede aan de Schouwstraat
14 in Rijsenhout. De toegang is
gratis.

Multi Media in ‘‘Voor Elkaer’’
Heeft u hulp nodig bij het
gebruik van uw mobiele
telefoon, tablet, e-reader of
laptop, dan kunt u woensdag
5 december binnen lopen van
09.30-11.30 uur bij
Multimedia. De vrijwilligers,
zullen u zo goed mogelijk
proberen te helpen en dat
geheel kosteloos.
Kerststukjes maken
Op donderdag 6 december is
er bloemschikken in wijkpunt
Voor Elkaer van 14.30-16.00
uur. U kunt deze middag
kerststukjes maken. Graag van
te voren aanmelden tel. 0297820979 ( max. 26 personen)
Stichting Ons Tweede Thuis
exposeert in Zorgcentrum
Aelsmeer
De meeste schilderijen die zij
maken zijn in opdracht. U kunt
aangeven wat u graag zou
willen en eventueel de kleuren
kiezen. De expositie is van 3
december 2018 t/m 31 januari
2019 te zien in de gang naar
Rozenholm.

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

“Wat was het leuk, een topavond”

Christmas Ladiesnight in
Zijdstraat groot succes
Regio - Afgelopen maandagavond 26 november was het gezellig druk in de Zijdstraat. Vier
ondernemers hadden hun deuren opengezet voor publiek voor
de speciale Christmas Ladiesnight. Bij Stijl & Meer ontbrak
zelfs de kerstman niet en stond er
een foodtruck met koffie en warme chocolademelk voor de deur.
Binnen was het mooi aangekleed
met kerstdecoraties. Tevens stonden er een aantal schoonheidsspecialistes met informatie en
leuke kortingen. Bij Shoeby werd
er op los gepast en waren de
Black Friday kortingen nog een
dag doorgetrokken. Bij JiJa Style
stond een vuurkorf te branden en
vlogen de dames op de vele kortingen af in de knusse shop en bij
DieMode zaten en stonden vrouwen om de rijk gevulde koffietafel in de rekken te snuffelen. Hier

was tevens een wijnproeverij. Onder het genot van een drankje en
een hapje, een avond vol vrouwendingen dus!
En volgens de enthousiaste
Aalsmeerse onderneemsters een
groot succes. Een greep uit hun
Facebookposts: “Dames, hartelijk dank voor jullie komst. Het
was gezellig, knus, sfeervol, succesvol en druk. We kijken er met
veel plezier op terug.” En: ”Wauw,
we zijn ontzettend aan het nagenieten van een supergezellige en geslaagde Ladiesnight. Wat
was het leuk! Iedereen onwijs bedankt voor de topavond. Op naar
de feestperiode!”
Genoemde winkels hebben overigens nog genoeg kleding, accessoires en decoratie liggen
voor een feestelijke outfit of passend cadeau.
Door Miranda Gommans
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Zussen Loogman al druk met voorbereidingen

Feestelijke opening op 7 december

Kerstlunch voor ouderen
opnieuw in The Beach
Aalsmeer - Voor de derde keer
wordt de kerstlunch voor ouderen georganiseerd in The Beach
aan de Oosteinderweg. Het restaurant wordt op vrijdag 14 december wederom ter beschikking gesteld. De zussen Wil en
Ineke Loogman zijn al druk met
de voorbereidingen samen met
meer dan veertig vrijwilligers. Er
moet vervoer geregeld worden,
de muziek wordt verzorgd door
Kees Markman en een mysteryguest. De Beach zal weer worden
omgetoverd in kerstsfeer. Daarnaast bereiden de vrijwilligers
het eten, is er een bedieningsteam, de verzorgers en tafeldames staan weer klaar. Kortom, alles wordt tot in de puntjes geregeld voor en tijdens de viergangen lunch van 12.00 tot 16.00 uur.

ren en spullen. We hebben al een
flink aantal lokale ondernemers
bereid weten te vinden, waar we
enorm dankbaar voor zijn, maar
er komt veel meer bij kijken en
sommigen hebben hun sponsoringsbudget dit jaar voor andere doeleinden gebruikt, we kunnen dan ook geld en presentjes voor onze gasten goed gebruiken. Het moet een geweldige beleving worden voor de
ouderen, inclusief een verloting met leuke prijzen. Iedereen
krijgt iets. Wil je je medewerking
verlenen dan horen wij dat zee
graag!” Opgeven kan via telefoonnummer 06-30729735 of per
email:
ouderenaalsmeer@hotmail.com Storten kan op ‘Stichting ouderen Aalsmeer’ NL46RABO0314470123. “We gaan er weer
een geweldig kerstspektakel van
Sponsoren/meewerken
maken.” Aldus de gezusters LoogIneke: “De ouderen worden echt man. Op de Facebookpagina ‘Ouin de watten gelegd met alles er- deren Aalsmeer’ zijn foto’s en
op en eraan. Natuurlijk kunnen filmpjes van vorig jaar te zien.
wij dit niet doen zonder sponso- Door Miranda Gommans

Carla Schram: ‘Zaai geeft
je zelfvertrouwen’
Aalsmeer - “Wil je ook geen
slaaf meer zijn van de drukte in
je hoofd?” Het is een zin die Carla Schram vaak gebruikt. Wat zij
met haar onderneming ‘Set your
mind’ wil bereiken is dat bewustwording als heel praktisch wordt
gezien. Zo ervoer zij dit zelf en dat
is wat zij ook wilde doorgeven. Zij
volgde een opleiding op HBO niveau en leert nu haar cliënten de
regie over het hoofd en lijf krijgen. Carla coacht kleine groepen,
individuen en gaat naar bedrijven. Daarnaast coacht zij samen
met de diëtiste Brenda Watchman mensen met een eetprobleem. Een groepstraining duurt
vijf weken van twee uur per week.
Niet meer dan vijf personen, zodat er voldoende tijd is voor persoonlijke aandacht. “Bij het personal coachen ga ik wat dieper in op
specifieke individuele vragen.”
Het jo-jo effect
Mensen met een eetprobleem
kennen allemaal het jo-jo effect.
Je valt na veel moeite af, houdt
dat niet vol en vervolgens komen
er meer kilo’s bij dan je was kwijt
geraakt. Carla en Brenda begeleiden diegenen. “Zij leren in acht
weken stap voor stap hun eetpatroon zo te wijzigen dat er meer
bewustwording ontstaat. Afvallen kan stress opleveren. Met deze training leer je met die stress
om te gaan.”

weken durende workshop. Per
week wordt er één uur gecoacht.
Een interactieve workshop waar
het ook weer om bewustwording
draait. “Wat doe je met werkspanning, hoe kan je beter leren omgaan met irritaties en hoe leer je
minder piekeren, kan je vervelende dingen beter loslaten. Door op
tijd stress te leren herkennen, kun
je direct het verschil ervaren.”
Zaai
Carla: “Het is voor iedereen en
ook voor coaches heel belangrijk om gecoacht te worden. Zelfreflectie is noodzakelijk om te
kunnen groeien. Het Zaai coachtraject geeft mij die feedback, tijdens de intervisie avonden doe
ik heel veel kennis op. Zaai laat
je doorgroeien en geeft je zelfvertrouwen.” Neem voor meer informatie contact op met Kirsten
Verhoef (project-organisator) via
0297-366182 of per mail: kirsten@
syltsupport.nl
Janna van Zon

Workshop bedrijven
Bij bedrijven gaat het om een drie

Diverse activiteiten in december

3e Editie Recycle Bingo
in Café Op de Hoek
Kudelstaart - De feestelijke decembermaand komt er weer aan
en dat gaat het team van Café Op
de Hoek vieren met een heleboel
activiteiten. Vanwege het succes
van vorig jaar wordt op donder-

dag 6 december afgetrapt met
de derde editie van het hilarische
Recycle Bingo. Niet tevreden met
uw gekregen cadeau? Niet getreurd! Pak het weer in een mooi
Sinterklaas-cadeaupapiertje en

Jij & Ik cadeauwinkel
gaat vrijdag open!
Aalsmeer - Vrijdag 30 november gaat de Jij & Ik cadeauwinkel
open in de Ophelialaan. De winkel is gevestigd op nummer 104,
tussen Restaurant Oh! en Ridder
& Co. Het is een samenwerking
van Stichting Ons Tweede Thuis
en Stichting DownTown Ophelia en naast een winkel komt er
ook een klein atelier waar mensen met een verstandelijke beperking producten maken. De
lang gekoesterde droom van Ons
Tweede Thuis-medewerkers Kim
Maarse, Cynthia Stolwijk en Kelly Vink komt hiermee uit. Zij zullen de gezichten zijn in de winkel,
maar worden geholpen door een
enthousiaste groep mensen met
een verstandelijke beperking, begeleiders en een aantal vrijwilligers.

Maar we doen alles stapje voor
stapje.”

Samenwerking winkeliers
Ook vanuit de andere winkeliers in de Ophelialaan is het enthousiasme groot over de komst
van de Jij & Ik winkel. Zij zien het
als een aanwinst voor de straat
en zijn meer dan bereid om samen te gaan werken. Ook vanuit
de DownTown Ophelia-filosofie
wordt het een echt ‘meedoen in
de samenleving’-project. Zo zullen de medewerkers ook op andere plekken in de straat te vinden zijn. Helpen in alle winkels, de
straat netjes houden, de pakketjes voor de post ophalen, de was
Kudelstaart - “Een lang gekoes- in iemands leven kan zijn. Een
doen en nog veel meer. “Ook dit
terde droom die in vervulling goede gezondheid en conditie
moet groeien”, aldus Kim Maarse.
gaat”, zo omschrijft dierenarts van het dier is dan ook erg waar“Maar we hebben er alle vertrouStefanie Schuerman de aanstaan- devol. In mijn praktijk vind ik het
wen in, gezien de positieve reacde opening van haar eigen prak- belangrijk dat patiënt en eige- Veel animo
ties van de andere ondernemers,
tijk in Kudelstaart. Na 12 jaar in naar zich thuis voelen en op hun “Er kwam nog best veel bij kij- dat dit een succes gaat worden.”
Uithoorn gewerkt te hebben en gemak zijn. Wij zullen er alles aan ken voordat de winkel open kon
veel ervaring opgedaan te heb- doen om dit te bewerkstelligen”, gaan”, legt Kim Maarse uit. “Na- Feestelijk openingsweekend
ben, is het tijd voor een nieuwe aldus Stefanie. Bij Dierenarts Ku- tuurlijk de praktische zaken, zo- De winkel is van dinsdag tot en
stap: een eigen praktijk! Het was delstaart kunt u voor diverse be- als de inrichting, een kassasy- met vrijdag geopend tussen 9.30
een zoektocht om een geschikte handelingen terecht, waaronder steem, internet en het verzame- en 17.00 uur en op zaterdag tot
locatie te vinden, maar uiteinde- een jaarlijkse gezondheidscon- len van alle producten geleverd 16.00 uur. Op zaterdag wordt ook
lijk heeft Stefanie in overleg met trole van uw huisdier, vaccinaties, door de verschillende OTT-werk- DownTown Ophelia-personeel inhet bestuur van de kerk Sint Jan dieet adviezen, maar ook rönt- centra. Maar zeker zo belangrijk, gezet naast de vaste medewerGeboorte, het pand ‘de Paarden- genonderzoek, bloedonderzoek wie van onze cliënten vindt het kers, zodat zij ook de kans krijgen
stal’ naast de kerk - een begrip in en diverse operaties.
leuk om de winkel te gaan draai- om regelmatig in een echte winKudelstaart - kunnen huren. Hieren. Het animo hiervoor was ge- kel te werken en werkervaring op
mee krijgt het authentieke pand Opening
lukkig erg groot, al is het nog best te doen. De winkel gaat vrijdag
aan de Kudelstaartseweg weer “Uiteraard kan ik niet wachten om wel een beetje spannend voor 30 november al open, maar 7 en
een goede bestemming. Het his- heel Kudelstaart en omgeving sommigen.” In de winkel zijn ca- 8 december wordt het feestelijk
torische en sfeervolle gebouw, kennis te laten maken met onze deauartikelen te koop, zoals kaar- openingsweekend gehouden. Er
wat stamt uit 1800, werd vroeger mooie nieuwe praktijk. Er zal dan sen, textiel, houtproducten en zijn dan hapjes en drankjes en iegebruikt als een stal waar de boe- ook een open dag volgen, maar nog veel meer. Maar ook kaarten dereen die wat koopt krijgt er een
ren hun paard, waarmee ze naar wanneer we die zullen houden, en schilderijtjes. Alles gemaakt leuk cadeautje bij.
de kerk afgereisd waren, even is nog niet bekend, waarschijnlijk door mensen met een verstande- Vrijdag 7 december om 14.00 uur
stalden terwijl zij zelf de kerk be- in januari. Eerst wordt er hard ge- lijke beperking. “Wij zorgen voor vindt de officiële opening plaats
zochten. Dat deze ruimte nu als werkt om de opening in decem- een regelmatige nieuwe aanwas met het doorknippen van het
dierenartspraktijk gebruikt gaat ber te realiseren”, vertelt de trotse van de producten en kijken goed lintje. “We kunnen niet wachten
worden, brengt een deel van die eigenaresse. Maar velen zullen al- waar behoefte aan is. We begin- om te starten en hopen dat heel
rijke historie weer tot leven.
vast nieuwsgierig zijn en meer in- nen met de verkoop en het ate- veel mensen onze winkel weten
formatie wensen. Op de website lier, maar zitten nu al vol met leu- te vinden”, aldus de initiatiefneVerbouwing
www.dierenartskudelstaart.nl is ke ideeën zoals een koffiecorner. mers Kim, Cynthia en Kelly.
De verbouwing is in volle gang en alle informatie en een uitgebreiop dit moment wordt het pand dere kennismaking met de me- Kelly Vink (links) en Kim Maarse, twee van de initiatiefnemers.
omgetoverd tot dierenartsprak- dewerkers te vinden met uitertijk. “Ondanks dat het pand rela- aard ook de openingstijden. Ook
tief klein is, is het toch gelukt om is Dierenarts Kudelstaart op faalle facetten van een dierenarts- cebook te volgen om zodoende
praktijk er in kwijt te kunnen. De op de hoogte te blijven van alle
praktijk wordt voorzien van alle nieuwtjes.
gemakken waardoor het voor mij In ieder geval is het een feit dat
en mijn team straks heel prettig de praktijk in Kudelstaart met
werken wordt”, vertelt Stefanie. open armen wordt ontvangen
Samen met haar twee assistentes en deze nieuwe onderneemster
Chelsea Quast en Conny Cents zal en haar team heel veel succes gehet persoonlijk contact met het wenst wordt. De nieuwe praktijk
dier en eigenaar één van de be- gaat ongetwijfeld zorgen voor
langrijkste speerpunten van de heel veel blije dieren en tevrepraktijk worden. “Ik weet als geen den dierenliefhebbers in de omander hoe belangrijk een huisdier geving!

Nieuwe bestemming voor ‘stal’ naast kerk

Kudelstaart is nieuwe
dierenartspraktijk rijker

neem het mee naar de Recylce
Bingo die om 20.30 uur begint.
Aanmelden kan bij de bar of via
de mail info@cafeopdehoek.nl.
Wees er snel bij, want vol is vol.
De keuken sluit deze avond om
19.00 uur.

woensdag 2 januari. Een mooie
gelegenheid om onder het genot
van een drankje en een hapje elkaar het allerbeste voor het nieuwe jaar te wensen. De nieuwjaarsborrel is van 17.00 tot 22.00 uur in
Café Op de Hoek. Iedereen is van
harte welkom. Maar u bent ook
Christmas Dance Party
gewoon al vanaf 10.00 uur welZaterdag 22 december orga- kom voor de koffie of lunch. De
niseert Op de Hoek de Christ- keuken is deze dag tot 17.00 uur
Rijsenhout - Voor kerstdecoramas Dance Party met DJ Dennis. geopend.
ties, cadeautjes en brocante spulEen heerlijke avond om te danletjes kun je terecht in het winkelsen en uit je bol te gaan. De en- Gesloten
tree bedraagt 5 euro. Op deze Op 24, 25 en 26 december is Ca- tje van Brocante Kaatje, een klein
avond wordt er afgerekend met fé Op de Hoek gesloten. Ook op winkeltje in Rijsenhout met leuke
consumptiemunten. Entreekaar- 31 december en 1 januari blijft de woondecoraties, kleine cadeauten en de munten zijn in voorver- deur dicht. Alle andere dagen in tjes, opgeknapte meubeltjes en
koop vanaf 3 december aan de december (op de maandagen na) Annie Sloan krijtverf. Brocante,
bar te koop. Aanvang van deze is het ‘dorpscafé’ dagelijks open landelijk, stoer of industrieel, je
kunt het er allemaal vinden. De
gezellige avond is om 20.30 uur vanaf 10.00 uur.
winkel is elke vrijdag en zaterdag
en de keuken sluit om 17.00 uur.
Dresscode: kerstkleding, maar Café Op de Hoek is van 7 tot en geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
niet verplicht.
met 21 januari gesloten om vakantie te vieren. Het team gaat Leuke kerstdecoraties
Laatste werkdag
zich opladen voor weer een ge- Vind jij de kerstperiode ook altijd de gezelligste periode van
De laatste werkdag/(vrimibo) van zellig nieuw jaar.
het jaar? En tover jij jouw huis elk
het jaar vieren kan op vrijdag 28
jaar helemaal om tot een waar
december. Café Op de Hoek is
kerstpaleis? Kom dan eens lekker
van 10.00 tot 22.00 uur open om
Voor méér lokaal
rondneuzen in het winkeltje van
feestelijk het werkjaar af te sluiBrocante Kaatje. Je vindt er op dit
ten. De keuken is die dag om
nieuws
uit
de
regio!
moment veel leuke kerstdecora14.00 uur gesloten. Bittergarnities, zoals kerstmannen, kransen,
tuur en broodjes kroket zijn wel
wandborden en nog veel meer
te verkrijgen.
leuks.
Nieuwjaarsborrel
Speciale krijtverf
De zeer geslaagde nieuwjaarsBrocante Kaatje is ook dealer van
borrel van dit jaar wordt herhaald
de speciale krijtverf van Annie
in het nieuwe jaar en wel op

Elke vrijdag en zaterdag open

Brocante Kaatje: Voor (kerst)
decoraties en cadeautjes

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

Sloan, met deze verf kun je oude
meubeltjes in een handomdraai
omtoveren tot een hedendaags
meubelstuk. Er zijn maar liefst 37
kleuren! Schuren en gronden is
met deze verf niet nodig, je kunt
vrijwel direct beginnen met verven; geen stof, geen stank en binnen een halfuur droog. De verf is
milieuvriendelijk en ook geschikt
voor kindermeubeltjes. De verf
wordt afgewerkt met een laagje
Annie Sloan Soft Wax. Deze wax
geeft een matte uitstraling en
beschermt de verf tegen vuil en
vocht
Bekijk de website van Brocante
Kaatje (www.brocantekaatje.nl)
voor meer informatie of kom gezellig een keertje langs! Op zondag 16 december is de winkel extra open van 11.00 tot 16.00 uur.
Brocante Kaatje is te vinden aan
de Aalsmeerderweg 761 in Rijsenhout en is elke vrijdag en zaterdag geopend van 10.00 tot
17.00 uur. Brocante Kaatje Rijsenhout is ook te vinden op facebook en op instagram.
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Subsidie voor verwijderen
van asbestdaken
Aalsmeer - De Rijksoverheid
heeft bepaald dat vanaf 2024 asbestdaken in Nederland verboden zijn. Asbestdaken verweren
in de buitenlucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Om het risico voor de
gezondheid te beperken zijn asbestdaken vanaf 1 januari 2024
verboden. Het verbod houdt in
dat eigenaren van asbestdaken
dit voor 2024 moeten laten verwijderen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft voor
het verwijderen van asbestdaken
een subsidieregeling in het leven
geroepen. Deze subsidieregeling
stimuleert de verwijdering van
asbestdaken.
De regeling geldt voor particulieren, (agrarische) bedrijven,
non-profit organisaties en over-

heden. Het aanvragen van subsidie is mogelijk tot 31 december
2019 en moet binnen 6 maanden
na verwijdering van het asbestdak door een erkend bedrijf worden aangevraagd. De subsidie
bedraagt 4,50 euro per vierkante
meter verwijderd asbestdak met
een maximum van 25.000 euro
per adres. Let op: Dakbeschot of
andere asbesthoudende toepassingen komen niet in aanmerking
voor deze regeling. Na 2024 kan
de gemeente handhavend optreden tegen de aanwezigheid van
asbestdaken. Meer informatie
over het aanvragen van subsidie
en de voorwaarden is te vinden
op de website van de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland: Aalsmeer - De inloopgroep De
https://mijn.rvo.nl/subsidierege- Buurthof van zorgcentrum ’t
Kloosterhof heeft op een maanling-verwijderen-asbestdaken
dagochtend de watertoren bezocht en het nieuwe Flower Art
Museum. Waarom? Een keer per
maand gaat de groep uit en bij
navraag bleek dat allen nog nooit
in de watertoren geweest zijn.
En dat terwijl men geboren is in
Aalsmeer of in de directe omgeKudelstaart tweederde van al het ving. Dat konden de vrijwilligers
startend verkeer over.” En cynisch: dus niet verkroppen.
“Kunnen er best nog 40.000 bij De watertoren is bereikbaar voor
hebben, toch?” Schiphol Watch mensen in een rolstoel, er is zelfs
over de dan totaal 540.000 vlieg- een invalidetoilet aanwezig! Maar
bewegingen per jaar: Gedeeld je moet wel de stap zetten om
door 365 dagen is 1479 per dag, te gaan! Dat hebben de ouderen
gedeeld door 24 uur per dag is 61 en de vrijwilligers dus samen geper uur, gedeeld door 60 minuten daan. In de watertoren kreeg de
is 1 per minuut. Gemiddeld. Dag groep een warm welkom en werd
in dag uit. In één van de druk be- uitleg gegeven over de toenmalige functie van de toren.
volkste gebieden van Europa.”

Aalsmeers uitje voor
ouderen Kloosterhof

Schrik om mogelijke groei
aantal vluchten Schiphol
Aalsmeer - De schrik zit er vast
goed in bij veel inwoners. Volgens ingewijden staat in de concept-milieueffectrapportage dat
vandaag, donderdag, gepresenteerd wordt, dat Schiphol theoretisch kan doorgroeien naar
540.000 vluchten per jaar in 2023.
Liefst 40.000 starts en landingen
meer dan nu is toegestaan. Het
groeiscenario is nog geen concreet voorstel, want wat het uiteindelijke groeiplafond over vijf
jaar zal zijn wordt bepaald in de
Omgevingsraad van Schiphol. In
deze raad hebben de luchtvaartsector, het bedrijfsleven, omwonenden, overheden en milieuorganisaties zitting en deze laatsten zijn bijzonder verbolgen. De
geluidsoverlast en de milieubelasting zitten, volgens hen, al aan
de grens. HBAK over de overlast:
“Als de wind een bepaalde richting opdraait, krijgt Aalsmeer en

Sieraden weg
na inbraak

Daarna is de groep overgestoken
en werd hartelijk ontvangen in
het Flower Art Museum. Ook het
bloemenmuseum is toegankelijk
voor rolstoelen. Er is informatie
gegeven over de bloemenschilderijen en alle andere aanwezige bloemenkunstwerken tijdens
de rondleiding en daarna heerlijk uitrusten aan de gezellige tafel met een kopje koffie. Parkeren
is bij beide locaties ook geen probleem, tot aan de deur!
Al met al een gezellige geslaagde
ochtend uit en weer op tijd in het
Kloosterhof voor de lunch. Dank
aan de speciale openstelling en
de gastvrijheid en dank aan alle vrijwilligers die helpen om zomaar een maandagochtend voor
de ouderen tot een gezellig en typisch Aalsmeers uitje hebben gemaakt!

Wethouder Robbert-Jan van
Duijn van Schipholzaken in een
eerste (twitter) reactie op de speculaties over de groei van Schiphol: “Mijn auto kan ook 200 kilometer per uur, dat betekent nog
niet dat het verstandig is er ook
echt zo hard mee te rijden.” Hij
houdt het hoofd voor nu koel, hopelijk gebruiken de heren en dames ‘beslissers’ ook hun gezonde
verstand...

Aalsmeer - Vrijdag 23 november
is de 200ste kalender ‘De schoonheid van Aalsmeer’ verkocht aan
Angelique Schrama. De foto’s in
de kalender, die dit jaar voor de
derde maal is gepresenteerd, zijn
van Bianca Tas en Klaas Groot en
laten mooie plekjes in Aalsmeer
en Kudelstaart zien. De gehele
opbrengst van de kalender gaat
naar twee goede doelen. Scoutinggroep Wiol & Willem Barendsz krijgt geld om haar verouderde speeltoestel te vervangen
en er wordt geld gereserveerd
om te investeren in het opzetten
van een rollator wandelclub. Dit
sportieve en gezellige avontuur
gaat in het voorjaar van start.
De kalender ‘De Schoonheid van
Aalsmeer’ kost 10 euro en is verkrijgbaar bij ‘t Boekhuis, Historische Tuin en Foto Aalsmeer in
het Centrum, Marskramer in Ku-

delstaart, Fysiotherapie PACA in
de Lakenblekerstraat en op het
Driekolommenplein, Etos in de
Ophelialaan, Drogist de Horn in
de Beethovenlaan en bij de Scouting Wiol & Willem Barendsz (hier
gepast betalen).
Op naar 300ste kalender!

Pech met
feestverlichting
in het Centrum

aantal verlichte kerstbomen in
het winkelgebied plaatsen”, aldus
de ondernemersgroep. Over hoe
de feestverlichting er uit komt te
zien zijn vooral positieve geluiden te horen. “Dat is het wachten
zeker wel waard.” En: “Mooi hoor,
goede keuze.” En een tip: “Laat je
het gewoon wat langer hangen!”

Aalsmeer - Er hangt nog steeds
geen feestverlichting in het Centrum en hierop is best veel kritiek
van inwoners. In de Ophelialaan
zijn namelijk wel al kleurige lampjes opgehangen. De Stichting
Meer Aalsmeer heeft wat dit betreft behoorlijke pech. “De oude
verlichting was aan vervanging
toe en daarom hebben wij mooie
nieuwe verlichting besteld. Helaas is deze nog niet beschikbaar.
Op dit moment wordt er door de
leverancier met man en macht
gewerkt om de verlichting zo snel
mogelijk op te hangen, maar een
exacte datum is nog niet bekend.
In de tussentijd zullen we een

KOOP UW RITUALS
PRODUCTEN BIJ

van der Zwaard
Zijdstraat 16
Aalsmeer

Rijbewijs kwijt
na snelle rit
Aalsmeer - Op dinsdag 27 november om kwart over één
‘s nachts is een 43-jarige automobilist uit Amsterdam tot
stoppen gemaand door de politie op de Burgemeester Kasteleinweg. De bestuurder had
flink het gas ingetrapt, hij werd
geklokt op een snelheid van
102 kilometer. Er geldt op de
Kasteleinweg een maximumsnelheid van 50 kilometer. De
overschrijding was dus 52 kilometer en dit betekent dat de
Amsterdammer zijn rijbewijs
heeft moeten inleveren. Justitie gaat de hoogte van de boete en de straf bepalen.

Teveel alcohol
17-jarigen

‘De Schoonheid van Aalsmeer’

Al 200 kalenders verkocht

Aalsmeer - Op donderdag 22
november is tussen half twaalf
in de ochtend en tien voor negen ‘s avonds ingebroken in
een woning aan de Ringvaartzijde. Door de schuifpui aan de
achterzijde te forceren zijn de
dieven het huis ingegaan. De
gehele woning is doorzocht.
Diverse goederen zijn ontvreemd, onder andere een aantal sieraden. De politie heeft
een technisch onderzoek gehouden en er zijn sporen aangetroffen en veilig gesteld. Er
loopt een verder onderzoek.

Inloopspreekuur voor
huurders Eigen Haard
Kudelstaart - De bewonerscommissie, die de belangen behartigt
van huurders van Eigen Haard
woningen in Kudelstaart, houdt
op vrijdag 30 november een inloopspreekuur. Regelmatig is er
overleg met medewerkers van de
Woningstichting over de kwaliteit
van, de voorzieningen in, en de
leefomgeving rond de gehuurde woningen. Met betrekking tot
de leefomgeving zijn de commissieleden ook altijd bij het Dorpsoverleg aanwezig. Heeft u klachten of vragen omtrent uw woongenot of wilt u vrijblijvend in gesprek over een bepaalde situatie?

Kom dan langs op vrijdagavond
30 november in het Dorpshuis
van Kudelstaart waar van 19.30
tot 20.30 uur inloopspreekuur
wordt gehouden. Huurders zijn
van harte welkom om vragen en
ideeën te bespreken met de bewonerscommissie onder het genot van een kop thee of koffie.
De commissie is overigens op
zoek naar een derde commissielid. Interesse om kennis te maken met het gemotiveerde team?
Kom dan ook naar het Dorpshuis. Verhinderd, maar toch vragen? Stuur dan een email naar
wa.hus47@gmail.com.

Ruim 7.000 euro voor Plan Nederland

Brandstichters
melden zich
Aalsmeer - Op maandag 19
november is geprobeerd brand
te stichten bij de basisschool in
de Schoolstraat/Helling. Drie
jongens hadden bladeren tegen het gebouw geveegd en
deze aangestoken. Een inwoner die passeerde heeft direct
actie ondernomen en heeft het
vuurtje geblust met een emmer water. Hij heeft twee jongens weg zien hollen en een
van hen ging er op een scooter vandoor. De politie en de
brandweer zijn blij met de alerte daad, want door het droge weer is een vuurtje zo een
grote brand. De brandstichting werd terecht heel serieus
genomen en de wijkagent is
een onderzoek in de buurt gestart. Ook werd een oproep gedaan voor getuigen. Het onderzoek heeft resultaat opgeleverd. Twee van de brandstichters hebben zich gemeld bij
de wijkagent. Het gaat om een
15-jarige jongen uit Aalsmeer
en een 16-jarige jongen uit De
Kwakel. De wijkagent gaat het
verder afhandelen. Mogelijk
krijgen de twee een taakstraf.

Fraude rond
contributie
Aalsmeer - Enkele weken geleden is bij een sportclub in deze regio het ledenbestand gehackt. Dit kwam uit toen een
groot aantal leden een email
kreeg met het verzoek om de
contributie over te maken. De
bankgegevens en het adres
kwamen niet overeen. Afgelopen week heeft ook een
groep leden van tennisvereniging All Out een dergelijk verzoek per email gekregen. Gevraagd werd om alvast de contributie voor 2019 te betalen en ook hier blijkt het oplichting. De politie heeft deze
vorm van fraude in onderzoek,
maar raadt aan bij het ontvangen van een factuur (van een
club of een instelling) deze altijd te checken op het emailadres en de bankgegevens.
Meld deze fraude bij zowel de
politie als de vereniging of instelling, zodat maatregelen genomen kunnen worden.

Aalsmeer - Tijdens de surveillance om één uur in de nacht
van zaterdag 24 op zondag
25 november troffen agenten
twee jongens aan op de Uiterweg, die probeerden een scooter te starten. De twee waren
luidruchtig met elkaar aan het
praten en de agenten zijn naar
hen toegegaan. Er is om identiteitsbewijzen gevraagd en deze werden met veel tegenzin
en bravoure gegeven. Er werd
alcohol geroken en na een
blaastest bleek dat de twee
jongens van 17 jaar uit Amstelveen onder invloed van drank
verkeerden. De jongens zijn
meegenomen naar het bureau
en omdat ze minderjarig zijn is
contact opgenomen met hun
ouders. De jongens zijn door Aalsmeer - Op maandag 26
november rond half elf in de
een vader opgehaald.
ochtend zijn twee winkeldieven betrapt bij een super aan
de Aalsmeerderweg. De twee
hadden hun aankopen gescand en afgerekend, maar bij
een controle bleek er een verAalsmeer - In de nacht van schil te zijn van zo’n 72 eudonderdag 22 op vrijdag 23 ro aan goederen die niet afgenovember is ingebroken in rekend waren. De man van 33
de kantoren van twee bedrij- jaar en de vrouw van 38 jaar,
ven aan de Legmeerdijk. Er be- beiden afkomstig uit Uithoorn,
staat bij de politie een vermoe- zijn aangehouden door de poden dat de inbraken gepleegd litie en meegenomen voor
zijn door één persoon. Dit ge- verhoor. Om negen uur in de
zien het tijdstip van de inbraak. avond mochten zij het cellenEr zijn camerabeelden en deze complex in de Bijlmer verlaten.
gaan bekeken worden. Het on- De twee moeten zich verantderzoek loopt.
woorden bij justitie.

Goederen niet
gescand

Inbraken in
twee kantoren

De Zuidooster schaatst
veel geld bij elkaar
Brandweer twee keer in
Aalsmeer - Woensdag 14 november hebben de kinderen van de
groepen 7 en 8 van OBS De Zuidooster op de Schaatsbaan in Haarlem ruim 7.000 euro bij elkaar geschaatst, voor de landelijke actie van Plan Nederland. Met elkaar
hebben de leerlingen dit bedrag
opgehaald dat ten goede komt
aan schoon drinkwater voor kinderen uit Ethiopië. In totaal is met de
schaatsactie ruim 124.000 euro opgehaald!

ken, ermee douchen, spelen, koken, de wc doorspoelen en onze
handen wassen. In veel Afrikaanse landen is dat een onvoorstelbare luxe. Vooral meisjes moeten elke
dag uren lopen om water te halen
uit een bron ver van hun huis. Ze
missen hierdoor veel tijd op school.
En het water dat ze hebben is vaak
vervuild. Veel kinderen worden
ziek van het drinken van dit water
en kunnen daardoor ook niet naar
school. Een andere reden waarom
veel meisjes wegblijven van school
Niet vanzelfsprekend
is het ontbreken van goede schoolIn Nederland komt er schoon water toiletten met aparte wasruimtes
uit de kraan. We kunnen het drin- voor meisjes die ongesteld zijn.

actie wegens gaslekkage
Aalsmeer - Bij graafwerkzaamheden achter een woning aan de
Uiterweg in Aalsmeer is vrijdagmiddag 23 november een gasleiding geraakt. De brandweer is
ter plaatse geweest om de situatie veilig te stellen. Netbeheerder
Stedin heeft daarna het lek dicht
gemaakt. Op zaterdag 24 november rond half drie in de middag
moest de brandweer opnieuw in
actie komen vanwege een gaslekkage. Tijdens werkzaamheden
in een tuin aan de Meertrossen-

straat hadden de bewoners de
gasleiding geraakt. Men was palen aan het slaan voor realisatie
van een vlonder en hierbij was de
hoofdgasleiding geraakt. Er werd
na het slaan van een paal gas geroken, waarop direct alarm is geslagen. De brandweer heeft het
lek provisorisch gedicht, waarna
Steding is gekomen om de klus af
te maken. Vanwege de behoorlijke lekkage is de straat enige tijd
afgesloten geweest. Deze taak
had de politie op zich genomen.

16

29 november 2018

kinder- en jeugd

krant

Warm welkom voor Sint
en Pieten in Kudelstaart
Kudelstaart - De voorspellingen
qua weer waren niet goed, het
zou gaan regenen. Maar gelukkig is het droog gebleven zaterdag 24 november en kon Sinterklaas zonder paraplu welkom geheten worden in Kudelstaart. Burgemeester Jeroen Nobel was aanwezig om de Goedheiligman officieel te begroeten. De komst van
de Sint bracht heel veel kinderen
met (groot)ouders op de been. In
groten getale waren ze naar de
intocht bij de Loswal aan de Herenweg gekomen. Sint arriveerde
in de pakjesboot en had een grote groep Pieten meegenomen.
Sinterklaas mocht vele mooie tekeningen en andere kunstwerkjes in ontvangst nemen. Leuk om
te zien was dat diverse kinderen
zichzelf ook omgetoverd hadden
tot Sint of een Pietenpak hadden
aangetrokken om het feest op te
luisteren.
Te voet ging de Goedheiligman
naar Dorpshuis ’t Podium. Een
lange tocht, want onderweg zijn

heel veel kinderhandjes geschud
en op de foto met Sint en/of de
Pieten is populair. Heel gezellig,
zeker met alle Pieten die allerlei
capriolen uithaalden.
Drukte in Dorpshuis
In het Dorpshuis was het na de intocht feest voor de jongste inwoners en dat zijn er veel, zo bleek.
Helemaal vol was de grote zaal,
met alleen kinderen, want ouders
worden (heel begrijpelijk) buiten
de deur gehouden. Voor Sinterklaas stond een prachtige stoel
klaar op het podium. Er zijn liedjes gezongen, verhalen verteld
en natuurlijk is er gedanst met de
Pieten. Met rode wangen verlieten de jongens en meisjes na afloop de zaal. Moe, maar vol verhalen. De meesten zijn vast zaterdagavond op tijd naar bed gegaan, maar waren zondag wel
vroeg op: Snel kijken of er een cadeautje was bezorgd...
Foto’s:
Sinterklaas in Kudelstaart

Pieten schaatsen mee met
jeugdleden van VZOD
Kudelstaart - Elke zaterdag van
16.30 tot 17.45 uur schaatsen zo’n
100 jeugdleden (en daarnaast
ook nog vele volwassenen leden)
van Schaatstrainingsgroep VZOD
uit Kudelstaart op de ijsbaan in
Haarlem. De blauw-witte VZOD
jasjes zijn ook dit jaar weer in grote getallen op de ijsbaan te zien.
Vele ijsclubs hebben te kampen
met een teruglopend ledenaantal, maar bij VZOD is het ledenaantal juist groeiende. De gezelligheid staat bij deze ijsclub dan
ook voorop. En dat was in deze sinterklaastijd weer goed te
merken. Op zaterdag 23 november had Sint vier Pieten van VZOD

Gezellig Pietenfeest met
speurtocht in Centrum
Aalsmeer - Om één uur klonk
ineens zaterdagmiddag 24 november vrolijke muziek in het
Centrum. De DJ Piet kondigde
zijn aankomst luid en duidelijk
aan. Hij arriveerde in zijn rijdende dj-meubel en hij kwam met
een grote groep Pieten het winkelend publiek vermaken. De
Pieten hadden de oude brandweerwagen als vervoermiddel
en deze glimmende bus trok
veel bekijks.
Een groot aantal kinderen was
op het Pietenfeest in het Centrum afgekomen. De jongens en
meisjes (en soms ook hun ouders) waren wel te porren voor
een vrolijk dansje met de Pieten. Met de Pieten op de foto was eveneens heel populair,

maar met Sinterklaas en Pieten misschien nog wel meer. De
Sint had een prachtige stoel gekregen bij Foto De Boer en hier
konden de jongens en meisjes
zich met de goedheiligman laten vereeuwigen én de fotozaak was het startpunt van de
Pieten-speurtocht. De Pietenspeurtocht langs de etalages
van de winkels was behoorlijk
in trek. Vol enthousiasme werd
door de jongens en meisjes op
zoek gegaan naar aanwijzingen.
Sinterklaas heeft ook nog een
frisse wandeling gemaakt door
het Centrum. Om de stramme
benen even te strekken en natuurlijk om alvast cadeau-ideeen op te doen!
Foto’s: www.kicksfotos.nl

naar de ijsbaan gestuurd. Het waren Pieten die ook echt al konden schaatsen. De Pieten trainden mee met de kinderen op de
binnenbaan en deden wedstrijdjes met de grotere kinderen die
op de buitenbaan schaatsen. Het
zag er heel gezellig uit allemaal.
De Pieten en de kinderen genoten zichtbaar. Natuurlijk was er na
afloop voor ieder kind een lekker
zakje met pepernoten. Dat laat
zich dan ook prima smaken na
zo’n training. Het was jammer dat
de Pieten na de training snel door
moesten naar andere bezoeken.
Waarschijnlijk zijn ze er volgend
jaar wel weer...
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Bertus Baas weer in vorm
bij Sjoelclub Rijsenhout

Zaalvoetbal

Brede middenmoot bij
de ZABO competitie
Aalsmeer - Tijdens de vijfde
speelronde van de ZABO competitie wist koploper Football Fanatics géén overwinning te boeken.
De lijstaanvoerder speelde afgelopen weekend gelijk en liet voor
het eerst in dit seizoen punten
liggen. Football Fanatics blijft wel
de ranglijst aanvoeren met dertien punten uit vijf duels en heeft
drie punten voorsprong op eerste achtervolger en dat is Polonia Aalsmeer. De ZABO competitie blijkt vooral in de breedte sterker geworden, zo is er in dit nieuwe seizoen sprake van een brede
middenmoot. Het verschil tussen
de nummer twee en zeven van
de ranglijst bedraagt slechts drie
wedstrijdpunten.
Speelronde
vijf vond zaterdag 24 november
plaats en de vijf wedstrijden werden gespeeld in de Proosdijhal.
Het avondje zaalvoetbal begon
met het duel tussen International Smokers Team en Street Football Team. Eerstgenoemde ploeg
won de wedstrijd met de cijfers
van 6-4. Vervolgens trad Woei aan
tegen Green Fingers Uitzendbureau. De equipe van Woei kwam
niet tot scoren en werd getrakteerd op een ruime 0-13 neder-

laag. De derde wedstrijd van
de avond ging tussen LEMO en
HFC Haarlem. De zaalvoetbalpartij eindigde in 6-3 en door de zege is LEMO op gelijke hoogte gekomen met HFC Haarlem. Beide ploegen staan nu op een gedeelde derde plaats. De ontmoeting tussen Polonia Aalsmeer en
Amsec Piller eindigde in een puntendeling. Het publiek kreeg tien FCA verdedigster Tessa speelde weer een super sterke wedstrijd.
doelpunten te zien: eindstand:
5-5. Als slotduel van speelronde vijf stond er Football Fanatics
tegen Joga Bonito geprogrammeerd. De wedstrijd werd afgesloten met een 2-2 gelijkspel.

Voetbal meiden

Huidige stand:
De ranglijst ziet er als volgt uit:
Football Fanatics 5-13, Polonia
Aalsmeer 5-10, Green Fingers Uitzendbureau 5-9, HFC Haarlem
5-9, International Smokers Team
5-9, LEMO 5-9, Amsec Piller 5-7,
Joga Bonita 5-5, Street Football
Team 5-1, Woei 5-0.
De zesde speelronde van de ZABO zaalvoetbalcompetitie volgt
zaterdag 8 december in sporthal
De Bloemhof. Meer informatie is
te vinden op de Zabo-website:
www.zaboaalsmeer.nl

Zaalvoetbaltoernooi voor verbinding

Westeinder Cup voor de
eer en een wisselbeker
Aalsmeer - Een groep jongeren
uit Aalsmeer en Kudelstaart organiseert samen met de jeugdwerkers van De Binding en DOCK een
zaalvoetbaltoernooi. Deze Westeinder Cup vindt plaats op vrijdag 21 december van 19.00 tot
22.00 uur in Sporthal de Waterlelie.
De jongeren willen met dit toernooi graag jong en oud met elkaar verbinden. Aan het toernooi
kunnen deelnemers meedoen
vanaf 14 jaar uit Aalsmeer en Kudelstaart met teams van in ieder
geval zes personen en minimaal
twee vrouwen/meiden per team.
Inschrijven kan tot en met 17 december. Deelname is gratis. Wel
is het mogelijk een vrijwillige in-

schrijfbijdrage te doneren voor
een goed doel. Dat kan bij aanvang van het toernooi.
Bedrijven en instanties
De jongeren nodigen ook bedrijven en organisaties van harte uit
om met een team in te schrijven.
Zij hopen vooral ook dat bijvoorbeeld politie en handhaving, de
gemeente, brandweer, maar ook
welzijnsorganisaties en sportverenigingen mee zullen doen. Er
wordt gestreden om de eer en
een prachtige wisselbeker!
Voor meer informatie en inschrijven kan contact worden opgenomen met Wendy de Waal via 0647080932 of per mail: wwaal@
dock.nl.

Wedstrijden veldvoetbal
ZATERDAG 1 DECEMBER:
F.C.AALSMEER
W.V.-H.E.D.W. 1 - F.C.A. 1 14.30 u
V.V.C. 2 - F.C.A. 2
12.00 u
F.C.A. 3 - Argon 11
14.30 u
F.C.A. 4 - C.S.W. 5
14.30 u
Germaan 2 - F.C.A. 6
12.30 u
F.C.A. 35+1 - S.C.W. 35+1 14.30 u
F.C.A. 45+1 – Badh.dorp 14.30 u
Vrouwen
F.C.A. V1 - Blauw Wit V1 12.00 u
F.C.A. V2 - Hoofddorp V2 14.00 u
R.K.D.E.S.
Vrouwen
RKDES V1 - IJmuiden V1 13.00 u
S.C.W.
S.C.W. 1 - Z.S.G.O/WMS 1 14.30 u

S.C.W. 2 - Sloterdijk 2
Odin’59 7 - S.C.W. 3
S.C.W. 4 - D.E.M. 3
F.C.A. 35 +1 - S.C.W 35+1
Z.C.F.C. 45+1 - SCW 45 +1

12.00 u
12.30 u
14.30 u
14.30 u
12.45 u

ZONDAG 2 DECEMBER:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - Alphen 1
14.00 u
F.C.A. 4 - Overbos 3
14.00 u
F.C.A. 5 - Legm.vogels 5 11.30 u
R.K.D.E.S.
S.J.Z. 1 - R.K.D.E.S. 1
V.E.P. 1 - R.K.D.E.S 2
R.K.D.E.S. 3 – Martinus 3
N.F.C. 4 - R.K.D.E.S. 5

14.00 u
10.30 u
12.00 u
12.00 u

Tafeltenniscompetitie

Degradatie Bloemenlust 1
onafwendbaar
Aalsmeer - Bloemenlust 1 vocht
in de Bloemhof tegen concurrent AMVJ 2 voor de laatste kans
om degradatie af te wenden. Na
de knappe 7-3 overwinning van
vorige week waren de Aalsmeerders hoopvol gestemd, maar Bart
Spaargaren, Ed Couwenberg en
Johan Berk wisten alle drie maar
één enkelspel te winnen, allemaal
van dezelfde tegenstander. Johan
dwong nog twee keer een beslissende vijfde game af, maar moest
toch ook de andere opponenten
feliciteren. Met deze 3-7 neder-

laag is degradatie helaas een feit.
Bloemenlust 2 moest op bezoek
bij koploper ASSV 2 proberen de
3 punten achterstand weg te werken of te verkleinen. Maar met
een 5-5 puntendeling, door twee
enkelspel zeges van zowel Jan
Spaargaren als Dirk Biesheuvel
plus één overwinning voor Philippe Monnier, bleef het verschil precies hetzelfde. In de laatste speelweek valt de beslissing over het
kampioenschap en of Bloemenlust 2 alsnog de 3 punten achterstand weet te overbruggen.

Waterkoud verlies FCA
MO19-2 van IJmuiden

Aalsmeer - In waterkoud weer
speelden de meiden van FCA
MO19-2 zaterdag 24 november
thuis tegen de meiden van IJmuiden vv. MO19-1 uit Velsen-Zuid.
FCA leider André moest vanwege zieken en geblesseerden het
team in elkaar puzzelen. De eerste helft was IJmuiden heer en
meester op het veld. FCA kwam
sporadisch aan aanvallen toe. Het
was het goede verdedigen van
de FCA defensie die het scoren
van IJmuiden lang kon voorkomen. In de dertigste minuut was
het dan toch raak. Uit een mooie
aanval wist IJmuiden FCA keepster Maud te verschalken: 0-1. Tot
de rust bleef deze stand ongewijzigd 0-1.
Na de pauze een totaal ander
spelbeeld. FCA hanteerde lange ballen op de snelle aanvalsters Kim, Iris en Inge en dat had
in de vijfde minuut al resultaat
toen Kim met een lage schuiver de IJmuiden keepster kansloos liet: 1-1. Na deze goal ging
de wedstrijd redelijk gelijk op.
Het was wederom FCA aanvalster
Kim die in de 23e minuut een lan-

ge rush met een fraaie treffer afrondde: 2-1. Even later ondernam
FCA mid mid Inge een lange solo,
zij stoof op het IJmuiden doel af,
maar helaas trof haar schot geen
doel. IJmuiden ging meer druk
uitoefenen en in de 32e minuut
scoorde IJmuiden uit een mooie
aanval 2-2. De laatste 10 minuten
van de wedstrijd begonnen de fysiek sterke IJmuiden meiden met
schoten van afstand het FCA doel
onder vuur te nemen en met succes. Eerst scoorde IJmuiden met
een schot vanaf de linkerzijlijn,
de boogbal vloog over de FCA
keepster Maud in het doel: 2-3.
Kort daarna knalde een IJmuiden
speelster van afstand de bal hoog
in de kruising van het FCA doel:
2-4. Vlak voor tijd scoorde IJmuiden ook nog de 2-5. De goed
spelende FCA defensie kon niets
doen aan deze afstand schoten en keepster Maud is net niet
groot genoeg om hoge ballen te
pareren.
Ondanks het verlies is een compliment aan het hele FCA team
voor hun vechtlust op zijn plaats.
Verslag en foto: Ruud Meijer

Mooie tijden jeugd, dames
en heren bij Ringvaartloop
Aalsmeer - Zondag 25 november organiseerde AV Aalsmeer
in samenwerking met Eveleens
Sanitair, Runnersworld Amsterdamse Bos, JOGG en AH Praamplein de jaarlijkse Ringvaartloop.
Er kon weer gekozen worden uit
verschillende afstanden. Hoofdafstand was de 10 Engelse Mijl,
maar er was ook een 5 en 10 kilometer loop. Verder was er voor de
jeugd tot 12 jaar een 1 kilometer
baanloop. En er was een G-run in
samenwerking met de loopgroep
van Ons Tweede Thuis. Ruim
tweehonderd lopers kwamen op
deze hardloopwedstrijd af.
Om kwart over tien klonk het
startschot voor de G-run. Meedoen is belangrijker dan winnen en blij gingen de lopers van
start voor de 1 kilometer baanloop. Bij de meisjes won Angelique Tolboom met 5:57. Snelste
jongen was Peter Bek met 4:28.
Om half elf begon de jeugd van
5 tot en met 8 jaar. Bij de meisjes was Vera Eveleens de snelste
met 5:00 en bij de jongens was
de eerste prijs voor Mel Combee
met 4:05. Daarna de jeugd van
9 tot en met 12 jaar. Bij de meisjes was de hoogste podiumplaats
voor Mette Smithuis met 3:46 en
bij de jongens greep Rink Rewijk
met 3:29 de eerste prijs. Vervol-

gens de 5 kilometer. Bij de dames
tot 45 jaar won Esther van Dijk
met 21:20 de 5 kilometer en bij
de dames 45+ won Erica Belandi met 19:11. Bij de heren tot 45
jaar was het podium voor Wessel
Heil met 17:25. Bij de heren 45+
was Martijn Toering de snelste
met 17:53. De 10 kilometer kende
ook mooie successen. Bij de dames tot 45 jaar won Elsbeth van
der Linden met 47:03. De dames
45+ hoofdprijs ging naar Femke Rikken met 49:28. Het podium
bij de heren tot 45 jaar was voor
Bas Stigter met 33:31. Bij de heren 45+ won Theo Woldberg met
40:04, Hoofdafstand was de 10
Engelse Mijl ofwel 16,1 kilometer.
Bij de dames tot 45 jaar was Marianne Lankelma de snelste met
1:24:55.Bij de dames 45+ was Anja van der Gugten superblij met
haar eerste plaats met 1:14:32.
Bij de heren tot 45 jaar won Corné Timmer met een zeer snelle
55:08. Bij de heren 45+ was het
podium voor John van Dijk met
59:01. Alle hardlopers, vrijwilligers en sponsors worden door AV
Aalsmeer bedankt voor een geslaagde editie van de Ringvaartloop. Lopen bij AV Aalsmeer? Kijk
voor meer informatie op www.
avaalsmeer.nl.
Foto: www.kicksfotos.nl

Rijsenhout - Op donderdag 22
november vond sjoelavond nummer zes, van de vijftien, plaats van
sjoelclub Rijsenhout in dorpshuis
De Reede. Zoals vanouds is Thomas van Brakel op de eerste plek
geëindigd in de Hoofdklasse.
Dit keer met een score van 1907
punten. Rien Ravensbergen die
twee weken geleden de tweede
plek wist te bemachtigen is deze avond derde geworden met
1738 punten. Wie wel tweede
is geworden is Corry Balder. Zij
gooide maar liefst 1741 punten.
De nummer één en twee van de
klasse A is onveranderd in vergelijking met twee weken geleden.
Riet Schijf als nummer 1 met 1774
punten en Elly Lanser, als nummer twee, behaalde 1701 punten.
De derde plek werd ingenomen

door Leo van Faassen met 1658
punten. De top drie in de B-klasse
is als volgt: Op nummer één Astrid Overbeek met 1658 punten.
Jannie van der Laarse behaalde
met 1543 punten de tweede plek
en derde is geworden Willem Romijn met 1499 punten. Het is Bertus Baas gelukt om, met een score van 1624 punten, opnieuw de
eerste plaats te behalen in de Cklasse. Hiermee neemt hij een
ruime voorsprong op de nummer
twee die deze week wordt ingenomen door Henny van der Neut
met 1466 punten. Ruud Maas is
op deze avond derde geworden
met 1438 punten. De volgende
sjoelavond is op donderdag 6 december om 19.30 uur in dorpshuis De Reede aan de Schouwstraat te Rijsenhout.

Voetbal derde klasse

RKDES recht z’n rug en
wint van ASC met 1-0
Kudelstaart - RKDES is er afgelopen zondag 25 november in geslaagd om terug te keren in de
kop van de derde klasse. Door
een vroege goal van Indy van
Koert wonnen de Kudelstaarters met 1-0 van ASC wat gezien
de kansen verhouding over negentig minuten verdiend te noemen valt. Na drie verlies partijen op rij moest er wel wat gebeuren om het tij te keren. Elke
week weer verrassend met welke elf spelers trainer Kiri gaat starten. Deze keer mocht Lars Winters zijn seizoensdebuut maken
in de spits wat hij zeker niet onverdienstelijk deed. Vanaf het begin zat RKDES er bovenop en de
eerste kansjes kwamen er ook gelijk al aan, maar de eindpass was
enkele malen niet zuiver genoeg.
Tot de zevende minuut toen Mano van Veen op rechts prachtig
vrij gespeeld werd en zijn voorzet doeltreffend afgerond werd
door Indy van Koert, een prima
opsteker. ASC kwam gedurende
de eerste helft ook steeds beter
in hun spel, daardoor ontspon er
een mooi duel. Kans was er voor
Mano van Veen maar zijn volley
suisde langs de verkeerde kant
van de paal. Na een half uur spelen een prachtige aanval van de
Afas/Nieuwendijk brigade waarna de bal bij Lennart Kok belandde, maar zijn fraaie schot in de
verre beneden hoek werd door
de ASC keeper evenzo fraai onder
uit de hoek getikt. Ook ASC kreeg
een prachtige kans, maar nadat
de aanvaller van ASC de keeper
voorbij was verslikte hij zich in de
bal en kans verkeken. De mooiste aanval van de wedstrijd werd
helaas ook al niet in een doelpunt omgezet, een steekbal van
uitblinker Mano van Veen werd
prachtig door Roy Endhoven teruggelegd waarna Jordy Vrolijk
met buitenkant recht de bal in de
korte hoek wilde schuiven, maar
de bal verdween net naast. Vlak
voor rust kwam de rood/zwar-

Voetbal
Winst voor FCA
en RKDES
Aalsmeer - De eerste teams
van de voetbalverenigingen FC
Aalsmeer en RKDES Kudelstaart
hebben allen goede zaken gedaan dit weekend. FCA zaterdag
wist thuis te winnen van Victoria met 3-2 en zondag speelde
FC Aalsmeer uit tegen Bernardus
en wist de winst (1-0) mee terug
naar Aalsmeer te nemen. RKDES
Kudelstaart heeft de afgelopen
twee zondagen flinke verliezen
moeten incasseren, maar 25 november speelde de ploeg als vanouds weer een mooie wedstrijd.
ASC was de tegenstander en dit
team werd met 1-0 verslagen.

te brigade goed weg nadat de
bal van 25 meter op de lat spatte
achter doelman Tommy Blokzijl.
De enerverende eerste helft werd
dus afgesloten met een 1-0 voorsprong. De tweede helft werd net
zo’n enerverende als de eerste
met kansen aan beide kanten, alhoewel RKDES wel de meeste en
beste kreeg maar ASC liet zich zeker niet onbetuigd. Als de regel
vijf corner penalty bestond dan
had RKDES zeker twee penalty’s
gehad, maar die regel bestond
in een ver verleden alleen voor
de kleinste voetballertjes. Ondanks de vele corners voor RKDES
kwam daar weinig of geen gevaar
uit. Na een half uur in de tweede helft wellicht de een na beste
aanval van de wedstrijd, de eerste
was namelijk al in de eerste helft.
Indy van Koert kwam prachtig
door op links schoof de bal naar
de inkomende Lars Winters en die
deed ook niks verkeerds, maar de
keeper redde zeer fraai met een
mooi reflex. De laatste tien minuten werden de Kudelstaarters
erg ver teruggedrongen. Dit leverde kleine kansjes op voor ASC,
maar de counters van RKDES waren zeker net zo gevaarlijk. Al met
al bleef het bij die ene goal in het
begin van de wedstrijd en met
deze uitslag heeft RKDES de weg
omhoog weer gevonden. Belangrijk natuurlijk om de overige twee
wedstrijden voor de kerst ook om
te zetten in winst. Komende zondag naar Zoeterwoude om daar
de plaatselijk FC SJZ te bestrijden
en RKDES sluit dit jaar af tegen
de koploper DIOS uit Nieuw-Vennep over veertien dagen thuis op
sportpark Calslagen
Eppo

Sint-speelavond
Ons Genoegen
Aalsmeer - Kaartclub Ons Genoegen houdt op dinsdag 4 december haar jaarlijkse Sint Nicolaas speelavond: Klaverjassen en
rummikuppen staan op het programma en zowel leden als belangstellenden zijn welkom. De
speelavond is in het Hofplein in
het Kloosterhof en begint om
19.30 uur. Zaal open voor koffie,
thee en inschrijving om 19.00 uur.
Deelname kost 3 euro per persoon en iedereen gaat met een
prijsje naar huis. Het klaverjassen
tijdens de laatst gehouden speelavond is gewonnen door mevrouw Andriessen met 5248 punten, gevolgd door Truus van de
Helm met 5137 punten en Maaike Spaargaren met 5118 punten.
De poedelprijs was dit keer voor
Thijs Hoekman met 3943 punten. Bij het Rummikuppen was
Anke Nieuwkoop met 22 punten
de beste. De poedelprijs ging hier
naar Jo van Soest met 117 punten.
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Geslaagde vierde RG Omnia Cup

Wedstrijdturnen

Zilveren medaille voor
Manon van der Ploeg

3x Goud voor turnsters
van SV Omnia 2000
Aalsmeer - Op zaterdag 24 november werden de voorwedstrijden gehouden voor het Rayon
Amsterdam in de turnhal in Amsterdam-Sloten. Vorige week hadden er al 35 turnsters van SV Omnia 2000 deelgenomen en nu waren er nog 11 turnsters die in de
overige categorieën de rayonwedstrijden gingen turnen.
Deze turnsters stonden onder leiding van trainster Anneke Nap;
trainsters Mariët Tas en Ilse Sandifort zaten in de jury. Lever je namelijk niet voldoende juryleden,
dan mag je wel mee doen, maar
buiten mededinging. In de eerste wedstrijd turnden zes Omniaturnsters. In de categorie Pupil 1
D2 turnden Britt de Vos, Amy Egberink, Lotte Verzeilberg en Noël
Tan. Britt de Vos turnde een erg
goede wedstrijd, waarin vooral
haar netheid opviel. Ze had het
hoogste uitvoeringscijfer op de
Balk, maar vergat helaas een hele belangrijke loopsprong te maken, waardoor er twee punten
van haar score afgehaald werden.
In het eindklassement eindigde
Britt op de 10e plaats van de 22
deelneemsters. Amy Egberink behaalde de 2e plaats bij de Brug en
in totaal bereikte ze de 6e plaats.
Noël Tan en Lotte Verzeilberg
debuteerden op deze wedstrijden en vielen allebei in de prijzen. Samen behaalden ze de eerste plaats bij de Vloer. Lotte werd
eerste op Sprong en Noël op
de Brug. In het eindklassement
mocht Noël voor de 4e en Lotte voor de 5e plaats een medaille in ontvangst nemen. Een mooi
debuut. In de categorie junioren
5e divisie turnden Maud Sanders
en Britt Beelen in een veld van
negen turnsters. Maud werd 2e
op de Sprong en 3e bij de Vloer.
In het eindklassement eindigde
ze op een mooie 3e plaats. Britt

spande echter de kroon, want op
alle vier de onderdelen behaalde
ze de eerste plaats. Dus in totaal
natuurlijk ook eerste, waarvoor ze
de gouden medaille in ontvangst
mocht nemen. In de tweede wedstrijd turnden er vijf Omnia-turnsters. In de categorie jeugd 5e divisie turnden Ayanna Hardjorajitno, Esmée Rolden en Fabienne van Gilst in een veld van ne- De zaterdaggroep, van links naar rechts: Verena, Eveline, Rachel, Rianne
gen turnsters. Fabienne, die te- en Mayke.
vens haar laatste turnwedstrijd
turnde, werd 1e op de Sprong
en in totaal eindigde ze op de
6e plaats. Esmée werd 2e op de
Balk en in het eindklassement behaalde ze ook de 2e plaats, waarvoor ze een zilveren medaille in
ontvangst mocht nemen. Ayanna behaalde een 1e plaats bij de Aalsmeer - Aan het einde van plek in de volgende ronde. Alle
Vloer, een 2e plaats bij de Sprong, het twirljaar vinden gedurende 5 de twirlsters zijn door naar het
3e plaats bij Brug en Balk. In het twee dagen de voorrondes van Runner-up kampioenschap op
eindklassement eindigde ze op het Runner-up Kampioenschap 15 en 16 december in Almere. Zij
de eerste plaats en won dus een en NK-Twirlen plaats. De eerste mogen daar gaan strijden om de
gouden medaille. In de categorie dag, zaterdag 24 november, mag titel Runner-up kampioen NBTA.
Senioren 5e divisie turnden Tan- iedereen die zich gedurende het Op zondag 25 november mochya Karoui en Danielle Lohuis. Tan- jaar geplaatst heeft strijden om ten 4 twirlsters namens SV Omya werd 1e op de Sprong, 3e bij de 15 plaatsen die door mogen nia 2000 de vloer op. Op het prode Vloer en in het eindklassement naar het Runner-up Kampioen- gramma stonden 214 optredens
eindigde ze op de 4e plaats, waar- schap. Een lange dag met maar verdeeld over 3 lanes, met onvoor ze een medaille in ontvangst liefst 274 optredens verdeeld der andere de junior intermedimocht nemen. Danielle behaalde over 4 lanes. Vijf twirlsters heb- ate categorie en de preteen-, jueen 1e plaats op Brug en Balk, 3e ben op zaterdag deelgenomen nior- en senior kampioensklasplaats bij de Sprong en in totaal namens SV Omnia 2000. Aller- sen. Ook hier werden de categoeindigde ze op een gedeelde 1e eerst was het de beurt aan Rian- rieën teruggebracht naar (maxiplaats samen met Tonia van Loo, ne en Mayke in de preteen klas- maal) 15 deelnemers. De top 15
een turnster van DOS uit Amster- se. Mayke heeft heel knap de 1e van de kampioensklassen modam. Zowel Tonia als Danielle kre- plaats weten te behalen en Rian- gen op het NK twirlen in januane een 10de plaats. Beide mei- ri 2019 gaan strijden om de titel
gen een gouden medaille.
Van de elf Omnia-turnsters be- den zijn geplaatst voor de vol- Nederlands Kampioen en om de
haalden er acht een medaille, gende ronde. Vervolgens kwa- EK-tickets. Kirsten kwam uit in de
waaronder drie keer goud. Een men Rachel en Eveline uit in de preteen kampioensklasse met de
uitstekend resultaat. Alle wed- juniorklasse. Ook zij hebben bei- onderdelen 1-baton, 2-baton en
strijdturnsters van SV Omnia de plaatsing gehaald voor de vol- solo dance twirl. Ze behaalde een
2000 bereiden zich nu voor op de gende ronde. Eveline met een 5e, 4e en 6e plaats. Demi mocht
eerste wedstrijd van de onderlin- 5de plaats en Rachel met een in de junior intermediate categoge competitie die op maandag 7de plaats. Een hele goede pres- rie uitkomen met haar 1-baton en
17 december vanaf 16.00 uur zal tatie gezien het aantal deelne- dance twirl. Ze behaalde een 11e
plaatsvinden in Sportcentrum De mers in deze categorie, 45. Ver- en een 6e plaats. Mireille kwam
ena deed mee aan het onderdeel met dezelfde onderdelen op de
Waterlelie.
solo dance twirl senior waarvoor vloer als Demi maar dan in de juze een 10de plaats behaald heeft nior kampioensklasse. Zij behaaluit een categorie van 31 deelne- de een mooie 3e en 5e plaats. Het
mers. Zij is daarmee ook gekwa- duo Mireille en Selina werd 2e in
lificeerd voor de volgende ronde. de junior kampioensklasse. Bij de
‘s Middags had Mayke als laat- senior kampioensklasse werd Seste onderdeel dance twirl in de lina 6e met 1-baton, 3e met 2-bapreteen klasse waarvoor zij in een ton en 9e met dance twirl. Alle
sterk deelnemersveld (31) we- negen twirlsters zijn door naar
derom een eerste plaats behaald het NK twirlen in Almere. Dit
heeft. Rachel behaalde met haar vindt plaats in het weekend van
dance een 22e plaats bij de junio- 12 en 13 januari 2019. Een hele
ren. Helaas niet genoeg voor een knappe prestatie!

SV Omnia 2000

Succes voor twirlsters
op voorronde voor NK

Aalsmeer - Op 24 november
was de vierde editie van de Omnia Cup. Dit jaarlijks terugkerend evenement voor de ritmische gymnastiek wordt georganiseerd door de productgroep Ritmische gymnastiek van SV Omnia
2000. Ook dit jaar werd deze internationale wedstrijd gehouden
in De Bloemhof. De vijftien deelnemende verenigingen kwamen
dit jaar uit zes verschillende Europese landen: België, Duitsland,
Zwitserland, Frankrijk, Nederland
en zelfs uit Letland. Om 9 uur precies ging de dag van start met de
wedstrijd voor de prejunioren C
(jaargang 2007-2008). In deze categorie deden vier meisjes van SV
Omnia mee: Fenna van Dillewijn,
Nine Wentzel, Sanne de Vries en
Mandy Wei. Aangemoedigd door
de rest van de vereniging moesten zij een oefening zonder materiaal en één met hoepel laten
zien. Nadat de prejunioren de
spits hadden afgebeten, was het
de beurt aan de benjamins (jaargang 2009-2010). In deze groep
zaten de niveaus A tot en met C
allemaal in één wedstrijd. Voor
SV Omnia deden Yara van Dillewijn, Zoey van der Weele en Ilse
Post mee met hun oefening zonder materiaal. De ochtend ging
verder met opnieuw de pre-junioren, maar dit keer de categorie
B. In deze categorie was SV Omnia niet vertegenwoordigd. De
ochtend werd afgesloten met
een paar mooie demonstraties.
Na de lunch ging de wedstrijddag verder met de allerkleinsten:
de mini’s (jaargang 2011 tot en
met 2013. Ook in deze categorie geen Omnia-meisjes, maar de
wedstrijd was een genot om naar
te kijken. Vol overgave lieten de
mini’s een oefening zonder materiaal zien. De rest van de middag waren de junioren (jaargang
2004 tot en met 2006) en de senioren (jaargang 2003 en ouder)
aan de beurt. Eerst de junioren C
en direct daarna de junioren B. Allerlei materialen kwamen voorbij
tijdens de wedstrijd van de junio-

ren C en B: lint, hoepel, touw, bal
en knotsen. Prachtig om te zien
wat er allemaal mogelijk is met al
die verschillende materialen. De
allerlaatste categorie was de senioren A tot en met C. Ook hier alle
verschillende materialen en bij de
oudere meisjes was ook de muziekstijl heel divers. Van heel poetisch tot stevige rockmuziek. In
de ritmische gymnastiek hoor je
tegenwoordig alle muziekstijlen
terug. Voor SV Omnia kwamen
Manon van der Ploeg, Fabiënne
Roof, Edita en Anahit Oganisjan
en Jikke van der Meer in actie. Na
alle mooie oefeningen van de senioren volgden nog een paar demonstraties. Ilse Huiskens en Lisa Vos sloten de demonstraties af
met een ontroerende demonstratie met bal. Zo lieten zij zien hoe
veelzijdig en artistiek ritmische
gymnastiek kan zijn. Mooi op tijd
werd de lange wedstrijddag afgerond met de prijsuitreiking. De
hele dag was er sportief gestreden om de podiumplekken. Bij de
senioren C eindigde Manon van
der Ploeg op het podium met een
mooie tweede plaats. Een mooi
begin van het seizoen. Ook de andere Omnia-meisjes mogen trots
zijn op hun prestaties. Na de medailles waren er ook nog andere prijzen te verdelen, zoals de titels Miss Grace, Miss Flex en Miss
Elegance. Maar ook werd er een
pechprijs en een aanmoedigingsprijs uitgereikt. Maar tot slot kon
er maar één gymnaste naar huis
met de Omniacup: de gymnaste met de hoogste dagscore was
dit jaar een Belgische, namelijk
Laura Bijl van Gym Haacht. Na de
vlotte en feestelijke prijsuitreiking kon iedereen weer tevreden
naar huis. Volgend jaar weer nieuwe kansen om zich te verbeteren
bij de vijfde editie van de Omnia
Cup. Deze zal gehouden worden
op 23 november 2019. Nieuwsgierig geworden en wil je meer
informatie over ritmische gymnastiek? Kijk dan op www.svomnia.nl of op de facebookpagina
van SV Omnia.

De zondaggroep, van links naar rechts: Selina, Mireille, Demi en Kirsten.

Jeugdcompetitie schaken

Geen Lucky Luke’s bij AAS
Aalsmeer - Na acht ronden was
er grote sensatie bij AAS. De onverslaanbare Luuk verloor! De
jonge Konrad (9 jaar) opende met
d4 en hierdoor verrast lette Luuk
even niet op en verloor een stuk.
In de rest van de partij kwam hij er
niet meer aan te pas. Konrad wikkelde zeer systematisch af naar
een totaal gewonnen eindspel en
schoof dit mooi uit. Ook Luuk B.
had zijn dag niet en werd er hard
door Jasper afgehakt. Geen Lucky
Luke’s dit keer bij AAS.
Ondertussen spelen er al drie

meisjes mee bij de Azen. En dat
is een goede zaak, er zouden
meer meiden moeten schaken.
Het is goed voor logisch denken, bij AAS is het gezellig en je
leert omgaan met verliezen, wat
helaas deze ronde een leerzame
avond was voor de dames. Lara
verloor van Rune, die daarmee de
aansluiting met de subtop vasthoudt. In de strijd om de rode
lantaarn verloor Lola van Sem. Alleen Victoria redde met een halfje
tegen Max de eer van de Azinnen
deze avond, maar ze komen vast

Vier Omnia-teams naar
NK trampolinespringen
Koppelkaarten
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 30
november is er weer koppelkaarten bij Buurtvereniging Hornmeer. Iedereen is van harte welkom in het buurthuis aan de
Dreef 1. Neem gerust de buur-

man of -vrouw mee. Aanvang
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30
uur voor koffie, thee en inschrijving. Het klaverjassen op 23 november is gewonnen door Krijna Verhoef met 5343 punten, gevolgd door George Lemmerzaal
met 5211 punten en Cor Knol met
5109 punten. De poedelprijs was
voor Rijk van Egdom met 3280
punten.

terug, want Azen geven nooit op.
Ook op de andere borden werd
er weer met veel inzet gespeeld.
Kjeld won van Sam, Niek won
met zwart van Robert. Robert zit
in stap 3 en die avond was net besproken hoe te verdedigen tegen
dubbele aanval door een tegenaanval. Robert speelde daarom
zijn dame naar g4 met schaak,

jammer genoeg stond de dame
niet gedekt. Met e4 schaak was
het wel goed geweest, volgende keer beter. Kevin won op tijd
van Stijn die niet kwam opdagen, Dylan won van Rink en één
van de kleinste Azen, Simon (6
jaar) won erg hard van een van de
grootste jeugdspelers Pieter.
Door Ben de Leur

Aalsmeer - Op zaterdag 10 november was de tweede plaatsingswedstrijd voor trampolinespringers in de derde en vierde
divisie. Een prima wedstrijddag,
waarop de springers van Omnia
negen medailles veroverden. Drie
teams uit de derde en vierde divisie plaatsten zich bovendien
voor het Nederlands Kampioenschap Trampolinespringen voor
teams, op 8 december in Alkmaar. Eind oktober plaatste ook
het Omnia 1-1 team uit de eerste
divisie zich al voor het NK. Tijdens
de tweede plaatsingswedstrijd in
de derde en vierde divisie scoorden Eva Soppe, Finn Kweekel en
Duncan Lemstra gouden medailles voor hun individuele prestaties. Zilver was er voor Luna Soppe, Quinte Immink en Bo Breurken. Bing Blom, Katelijne van der
Avoird en Hannah Serné werden
derde in hun klasse. SV Omnia
2000 is er trots op dat de volgende springers in december aan het

NK Teams mogen meedoen: Fenno van Beek, Sem van Tol, FinnJulien Falk en Boris Claus (Omnia
1-1), Bo Breurken, Duncan Lemstra, Lucinda de Graaff en Muriël
Coppens (Omnia 3-1), Eliana Candido, Rena Sack, llse Bom en Nicky Schijveschuurder (Omnia 3-2)
en Bing Blom, Eva Soppe en Luna
Soppe (Omnia 4-1).
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Handboogschieten

Wens in vervulling gegaan!

Duikochtend voor drie
kinderen met SMA

Erespeld voor Johan Ruhe
van HBV Target
Kudelstaart - Op de algemene ledenvergadering van handboogvereniging Target afgelopen donderdag 22 november is jubilaris
Johan Ruhe in het zonnetje gezet.
Johan is 25 jaar lid van HBV Target
en vervuld al 22 jaar de functie
van penningmeester bij de vereniging. Bovendien heeft Johan recentelijk het diploma handboogtrainer gehaald en begeleid nu
samen met collega-trainer Marco
Jongkind de jeugd op de woensdagavonden. Ook bij vele andere
clubactiviteiten is Johan van vaste waarde. Uit handen van voorzitter Adri van Egmond mocht Johan het erespeldje van HBV Target
in ontvangst nemen, onder dankzegging voor zijn grote inzet voor
de vereniging en met de uitdrukkelijke wens hem nog vele jaren

als lid van Target te mogen blijven
verwelkomen. Meer weten over
handboogschieten? Kijk dan op
www.hbvtarget.nl.
Johan Ruhe (rechts) krijgt de erespeld uit handen van voorzitter Adri
van Egmond.

Handbal BeNe League

Greenpark Heren 1 wint
van Belgische Tongeren

Basketbalcompetitie

Heren 1 van BV Aalsmeer
verrast Lake City Players
Aalsmeer - Zondag 25 november boekte het eerste herenteam
van BV Aalsmeer de derde overwinning op rij. Voor aanvang van
het seizoen waren de voortekenen niet erg bemoedigend. In
vergelijking tot vorig jaar waren
drie zeer bepalende basisspelers vertrokken. Daardoor de opdracht aan de (ook nieuw aangestelde) trainer/coach Meindert Buskermolen om te bouwen aan een nieuw team. Inmiddels staat Aalsmeer op een keurige vijfde plaats (van 12) met vier
overwinningen uit acht wedstrijden. Het vervolg van de competitie biedt voldoende perspectief
om in ieder geval dit seizoen niet
bij de laatste drie teams te eindigen, ook omdat Valentijn Stokman na een paar maanden buitenlandse stage in deze wedstrijd
voor het eerst weer kon meespelen. Dit keer moest Lake City Players uit Uitgeest eraan geloven.
Het sterk verjongde Aalsmeer
(met een gemiddelde leeftijd van
23 jaar veruit het jongste team
uit de competitie) speelde gretig en probeerde de tegenstanders op eigen helft vast te zetten
met een full-court man-to-man
verdediging. De geroutineerde tegenpartij leek niet erg onder de indruk en leidde vlak voor
de rust met 34-32. Coach Buskermolen besloot om van verdedigende tactiek te veranderen en
liet zijn team verder in een zone
verdediging over het hele veld
spelen. Vrijwel meteen had deze omzetting resultaat want de
rust ging in met een voorsprong
voor Aalsmeer: 37-34. Alan Tekleghiorghis en Gerard Koot (beiden teruggehaald naar Aalsmeer
door Buskermolen) speelden zeker niet hun beste wedstrijd,
maar waren verdedigend toch
zeer solide. Dani Booij (vorig jaar
nog spelend in het tweede team)
bleek zijn vizier op scherp te hebben staan en had uiteindelijk
met 16 punten het grootste aandeel in de score. Het gehele team
werkte, gemotiveerd door een
heel goede teamgeest, verschrikkelijk hard en kreeg in de tweede
helft dan ook het verdiende loon
voor die inspanning. LCP werd

Ria wint bij
OVAK-soos
Aalsmeer - De volgende soos van
de OVAK is op woensdag 5 december vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis aan de Gerberastraat.
Het kaarten op 21 november is
gewonnen door Ria Pieterse met
5260 punten, gevolgd door Co
Bijlermeer met 5139 punten, Gerrit van der Geest met 5117 punten en Jo de Kruijf met 5103 punten.

Rijsenhout - Op zaterdag 24 november is een wens van drie kinderen met SMA in vervulling gegaan. Onder strikt toezicht van
de duikinstructeurs en wat clubleden van DCNV uit Rijsenhout
werd er een extra lange introductieduik verzorgd waarbij de kinderen drijvend op een echte duikset konden ervaren hoe het is om
te kijken en ademen onder water.
Om het extra leuk te maken mochten ook papa’s, mama’s, broertjes
en zusjes mee. Ook zij konden
lekker onder water zwemmen
met een duikset om samen te genieten. Als grote verrassing was
er een echte zeemeermin waarmee druk gezwommen werd.
Groot en klein had een magische
ochtend. Er werd zichtbaar genoren 1 zette er zelf nog een tandje ten en voor ze er erg in hadden
bij en wist uiteindelijk overduidelijk met 9 punten meer te winnen.
De doelpunten voor Greenpark
Aalsmeer zijn gemaakt door:
Remco (7), Robin (6), Vaidas en
Tim (elk 5), Samir (4), Rob en Erik
(elk 2) en Nils en Quinten (elk 1).
Aanstaande zaterdag 1 december speelt Heren 1 thuis in De
Bloemhof vanaf 20.00 uur. Bevo
Hc komt op bezoek.

op achterstand gezet (55-43 met
nog 6 minuten op de klok), maar
plotseling leek het of Aalsmeer
het verder wel geloofde. Door onzorgvuldig aanvallend spel van
Aalsmeer waardoor slordig balverlies werd geleden en wat gelukkige scores van LCP kwamen
de Uitgeestenaren terug tot 5551. Op het juiste moment wisten
de Aalsmeerders de zo nodige focus te hervinden. Geroutineerd
en rustig werd de wedstrijd uitgespeeld. Met de terechte overwinning (63-54) mocht het team zeer
tevreden zijn. Zaterdag zal in de
uitwedstrijd tegen Onze Gezellen
uit Haarlem blijken of de opgaande lijn verder kan worden voortgezet.
Opgaande lijn U16-team
Diezelfde opgaande lijn is inmiddels duidelijk zichtbaar voor de
jongeren onder 16. Het U16-team
van BVA speelde zondag ook tegen Lake City Players, maar veegde na een wat aarzelende start de
vloer aan met de jongens uit Uitgeest: 64-49. Die uitslag was zelfs
nog wat geflatteerd voor Uitgeest
omdat Aalsmeer na de rust duidelijk gas terug nam – een kwaal
waar de Aalsmeerders wel vaker
last van hebben, maar die ze ditmaal niet in de problemen bracht.
De U16 heeft sinds het begin van
het seizoen, in een nieuwe samenstelling onder coach Edwin
Zijlstra, slechts twee wedstrijden
nodig gehad om op elkaar ingespeeld te raken. Buiten een, na
voorsprong, ongelukkig verloren wedstrijd tegen de nummer
twee (Racing Beverwijk), hebben
de jongens sindsdien alles gewonnen. De belangrijkste wedstrijd voor de jaarwisseling moet
echter nog komen: de krachtmeting op 15 december, in Hoofddorp, tegen Hoofddorp, de huidige nummer één.

Winst Gerrit en
Jan bij Soos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in Dorpshuis
’t Podium. Van 13.30 tot 16.30 uur
staan jokeren en klaverjassen op
het programma en nieuwe kaarters worden hartelijk welkom geheten. Op donderdag 22 november is het jokeren gewonnen door
Gerrit van der Geest met 294 punten, op twee Bets Teunen met
524 punten en plaats drie was
voor Riet Pothuizen met 656 punten. Bij het klaverjassen was deze
week de hoogste eer voor Jan Weij met 5567 punten, gevolgd door
Nico de Ron met 5230 punten en
An Uiterwaal met 5100 punten.
Voor inlichtingen: Mevrouw R.
Pothuizen, tel. 0297-340776.

Aalsmeer - Heren 1 van Greenpark Aalsmeer had afgelopen
zondag 25 november in de BeNe League het Belgische Tongeren als tegenstander. De handbalwedstrijd was thuis in sporthal De
Bloemhof en is bijgewoond door
veel supporters en een groep bijzondere fans. Op de tribune namelijk het Aalsmeerse kampioensteam uit 1985. Dit gezelschap gaf het huidige kampioensteam misschien wel net iets meer
vleugels, want concurrent Tongeren werd met een eindstand van
33-23 terug naar België gestuurd.
Al vanaf de aanvang van de wedstrijd nam Greenpark Aalsmeer
het voortouw en het was duidelijk dat de mannen gebrand waren op een overwinning. Er werd
over en weer gescoord, maar net
iets meer door Aalsmeer. De rust
gingen de ploegen in met 1813 voor Aalsmeer. Ook de tweede helft was Greenpark de betere ploeg en had Tongeren moeite om de Aalsmeerse handballers qua score bij te houden. He-

Nienke van Dok (startnummer
841). Foto: Erik Witpeerd.

Nipt verlies Dames 1
Dames 1 van Greenpark Aalsmeer
wachtte dit weekend een uitwedstrijd. Er werd zaterdag 24 november afgereisd naar Emmen
voor een handbalwedstrijd tegen E&O. De Aalsmeerse dames
zijn de laatste weken in de ‘winning mood’, maar kon deze reeks
net niet voortzetten. Het was een
spannende wedstrijd waarin beide ploegen alles op alles hebben
gezet, maar het was uiteindelijk E&O dat winnend met 31-27
mocht afsluiten.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Eva van Ee (startnummer 3216).
Foto: Erik Witpeerd.

Atletiek Vereniging Aalsmeer

AVA Running Team actief
in Tilburg en Aalsmeer
Aalsmeer - Tilburg en Aalsmeer
waren op 25 november het strijdtoneel voor de atleten van het
AV Aalsmeer Running Team. In
het zuiden van het land waren
het Nienke van Dok, Eva van Ee
en Milan Biesheuvel die van start
gingen tijdens de Internationale Warandeloop in Beekse Bergen. In de vroege ochtend was
het senior Eva die het spits mocht
afbijten tijdens de Beekse Bergen Cross, een onderdeel van de
Warandeloop. Dat het 5800 meter lange parcours Eva goed beviel bleek uit haar uitstekende zevende plaats. Voor Nienke stond
er een stevige klus te klaren in
een veld waarbij de gehele Nederlandse B junioren top op de
middellange afstand aantrad met
daarbij ook deelname uit het buitenland beloofde het een pittige
wedstrijd te worden. Sterk lopend
lukte het na een snelle start in het
Beekse Bergse zand de aansluiting bij de kopgroep te behouden, halverwege de wedstrijd die
over 3800 meter ging viel er een
gaatje waarna op gepaste afstand
de kopgroep werd gevolgd met
als resultaat een 17e plaats totaal
en 14e Nederlandse. Voor B junior
Milan Biesheuvel was het van belang om na een periode van niet

volledige fitheid een race te lopen waarbij voor nu het gevoel
het belangrijkste was. Milan finishte in een groot deelnemers
veld als 48e.
Voor de thuiswedstrijd in
Aalsmeer waren het Corné Timmer, Wessel Heil en Leendert
Liefers die aantraden tijdens de
Ringvaartloop. Wessel en Leendert hadden vooraf het plan opgepakt om gezamenlijk een snelle 5 kilometer te lopen. Uiteindelijk was het Wessel die met een
ruim persoonlijk record de winst
pakte 17:25, gevolgd door Leendert op plek twee in 17:35 minuten. Corné koos voor een snelle
training over 10 Engelse Mijlen.
Dat deze training uitpakte in een
verbetering van zijn persoonlijk
record met 1:07 minuten getuigd
van de vorm waar de Aalsmeerse
Running Team atleet op dit moment in verkeerd. De 55:08 minuten betekende tevens de eerste plaats.
De volgende wedstrijden zijn op
zaterdag 15 december: Regio
Cross Santpoort met deelname
door Wessel, Milan en Gregory
en op zondag 16 december: Boscross Amsterdamse Bos (Nationaal crosscircuit) met Nienke van
Dok en Corné Timmer.

was de tijd alweer om. Met allemaal blije en vrolijke gezichten
werd er afscheid genomen.
SMA is een verzamelnaam voor
spierziekten die leiden tot het
niet of onvoldoende functioneren van spieren. Een aantal vormen openbaart zich al op (zeer)
jonge leeftijd. Genezing is op
dit moment helaas nog niet mogelijk. Duikinstructeur Martin
Schenk zet zich vaak in bij sportevenementen van de stichting I
am Sport, die geld inzamelt voor
het doen van onderzoek naar
de SMA spierziekte bij kinderen.
Zo kwam hij op het idee om zijn
duikclub DCNV uit Rijsenhout in
te schakelen. Wil je meer informatie over deze dag of (introductie)
duiken? Kijk dan op https://www.
facebook.com/DCNVduiken/

Darten in Dorpshuis Kudelstaart

Victor en Gilbert winnen
finale bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Vorige week zaterdag was het Blind Koppel Toernooi bij de dartclub Poel’s Eye. De
finale ging tussen de koppels Rene Verhoeven met Erik Jan Geelkerken tegen Tim van de Poel
met Marco Cornelisse. Na een
spannende finale won het koppel
Tim met Marco. Vooral voor Marco was het een bijzondere titel,
hij won de enige nog ontbrekende grote titel op zijn toch al imposante lijst. Voor Tim was het zijn
eerste grote titel. Er was ook een
verliezerronde, hierin was plaats
voor twaalf darters. Jarek Sarna
ging aan het begin van de avond
langs de rand van de afgrond,
ternauwernood plaatste hij zich
voor de verliezerronde. Jan van
Zanten won vorig jaar de verliezerronde, maar bereikte nu de
halve finale, net als Rob Braam,
Martijn Vos en Wim Könst. Jarek
bereikte ondertussen wel verrassend de finale. Samen met Rick
Fransen kon hij het echter niet
bolwerken tegen Victor van Schie
en Gilbert van Eijk. Vorig jaar won
Gilbert de winnaarronde en dit
was alweer zijn tweede overwinning in de verliezerronde. Victor
viel op een ander vlak ook in de
prijzen, hij gooide een pijl raak bij
het spel de Triple Pot. De darters
zijn dit seizoen bijzonder goed op
dreef met dit spel, het was alweer
voor de vierde succesvolle poging in vijf keer (80%). Het record

is vijf keer raak in één seizoen (18
avonden), dat komt met dit scoringspercentage aardig in zicht.
Vrijdag speelavond
Morgen, vrijdag 30 november, is
weer een ‘gewone’ speelavond van
de Poel’s Eye, met hopelijk weer
veel nieuwe gezichten. Elke darter
kan zonder opgave vooraf meedoen, de Poel’s Eye is laagdrempelig en geschikt voor alle niveaus;
hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Man en vrouw, jong en oud, iedereen speelt door elkaar, maar dankzij het vier niveau systeem komt
iedereen op zijn eigen niveau terecht. De inschrijving sluit om
20.00 uur, deelname kost vier euro
en de minimum leeftijd is 15 jaar.
Op de website www.poelseye.nl is
nog meer informatie te vinden.
Winnaars Victor van Schie (links) en
Gilbert van Eijk.

Weinig verrassingen bij
Bridgeclub Onder Ons
Aalsmeer - De speelavond van 21
november was de laatste van de
tweede ronde bij Bridgeclub Onder Ons. Dat betekende dus dat
er bekend werd wie ging promoveren of degraderen. De meeste
beslissingen waren al gevallen,
zodoende vielen er weinig verrassingen te noteren. Uitslagen. De
A-lijn: 1e Gert Wentzel en Lucas
Rombouts met 62.50%, 2e Ariette
Tromp en Rogier met 58.85% en

3e Wil Stokman en Francoise Daudel met 56.77%. In de B-lijn: 1e
Trees de Jong en Martin van der
Laarse met 63.54%, 2e Mien Korenwinder en Angela Korenromp
met 57.71% en 3e Tiny Brander en
Hanneke van Dorp met 51.77%.
In de C-lijn: 1e Nico Tas en Hennie
Jooren met 64.58%, 2e Edwin Geleijn en Donne Lek met 54.17% en
3e Ed Kilian en Chris Visbeen met
53.65%.
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Landelijke competitie, vierde ronde

Iedere dinsdagavond in ‘t Middelpunt

Aalsmeer - In de vierde ronde van de landelijke competitie
heeft AAS een duur matchpunt
laten liggen tegen BSG 2. AldertJan Keessen opende de score met
zwart voor de Azen. In een ingewikkelde Siciliaan was AJ veel
handiger dan zijn tegenstander
en binnen de twee uur konden de
stukken weer opgeborgen worden. Jammer genoeg werd Simon
Groot met de zelfde snelheid onder de voet gelopen en was het
weer gelijk. Ben de Leur speelde
de opening beter dan zijn jonge
tegenstander, maar in het middenspel liep het witte spel vast in
de taaie verdediging van zwart. In
een poging de partij toch te winnen begon Ben een aanval die op
niets uit liep. Met een kwaliteit en
een stelling achter moest wit opgeven. Mark Trimp won op bord
2 een erg fraaie positionele partij,
de Azen weer gelijk. Maar de BSGers kwamen meteen weer terug
doordat Jasper verloor van de 85
jaar (!) oude Tom de Ruiter, die zeker 30 jaar voor BSG 1 speelde
en vele jaren in de Meesterklasse. Dus een schande was het niet,
maar wel weer achter. Op bord 1

Aalsmeer - Er was helaas maar
een matige opkomst tijdens het
darten op dinsdagavond 20 november. Gelukkig kwam op het
laatste moment Kees de Lange nog binnenlopen. De poules
moesten daardoor even aangepast worden, maar er werd met
opgewekte stemming gestart
met darten. Hans Dolk had alles
weer keurig klaargezet en begon
de wedstrijden goed met een
nipte nederlaag tegen Gerben
de Vries, maar met een mooie zege op Henk van der Stroom. Hans
had zelfs een schitterende uitgooi van 77. Kees speelde ook
solide partijen, zoals de darters
van hem gewend zijn, maar had
het ook lastig tegen Hans. Peter

Schakers AAS morsen
punten in Bussum

speelde Fide Meester (FM) Johannes tegen Internationaal Meester
(IM) Borm een moeilijke partij die
met enig geluk door de AAS speler werd gewonnen. Maar geluk
dwing je ook af door sterk spel.
De Azen weer op gelijke ogen.
Bij Paul op bord 5 werd erg lang
doorgespeeld door zwart in een
theoretisch remise eindspel. Uiteindelijk berustte de BSG-er in remise. De stand was dus 3.5 - 3.5
en de laatste partij zou de eindslag bepalen. FM Jeffrey stond na
een mindere opening steeds beter en had in het eindspel duidelijke winstkansen. Echter vermoeidheid na een weekje griep
sloeg in de eindfase toe. De altijd zo nauwkeurige eindspelkenner liet een eeuwig schaak toe,
waardoor zwart met remise ontsnapte.
Een ontevreden groep Azen ging
op zoek naar een voedzame
maaltijd en warmte, want het was
bijzonder koud geweest in het op
zich fraaie BSG home. Volgende
ronde tegen Laurierboom wordt
het wel zaak om 2 matchpunten
te scoren.
Door Ben de Leur

Ringvaartloop kleurde
paars door Oceanus
fers en Wessel Heil. Aan het einde van de race was het Wessel die
als eerste over de streep kwam
in 17.25, gevolgd door Leendert
17.35 en als derde Justin, met een
verbetering van zijn persoonlijke
record met meer dan een minuut,
in een tijd van 18.54. Ook Vincent
van Dijk 19.55 ,Niels lekkerkerk
20.17, Job Alderden 23.22, Gijs
Weerdenburg 23.23, Kevin Nederveld en Daniel Spooren 26.55
lieten allemaal een nieuw persoonlijk record noteren! Bij de senioren waren het op de 5 kilometer de papa’s van de atleten die
zich wilden meten. Allen liepen
mooi op met diverse atleten van
Oceanus waarbij ze nog een coachende rol hadden. De enige die
zijn zoon voor kon blijven was Leon Spooren 23.22, maar Ton Kleijberg 27.00 en Rene Nederveld
30.55 werden ondanks hun persoonlijke records zoek gelopen
door hun kinderen.
Ook de senioren waren nog vertegenwoordigd op de 10 Engelse mijlen. Johan Koolhaas viel
net buiten het podium maar
met een vierde plaats en een tijd
van 1.11.12 was hij meer dan tevreden. Ook Kees Schouten liep
een verdienstelijke race met een
tijd van 1.17.10. Al met al was
het weer een sportieve zondag.
Wil jij wel eens weten of de Triatlonsport iets voor jou is? Meld je
aan op Jeugd@oceanustriathlonteam.nl.

den er één of meer thuisrijders op
het podium. Rosan Koper was de
snelste dame, terwijl de jonge talentvolle sportman Jelle Boonstra uit Ouderkerk de Nieuwelingenwedstrijd naar zijn hand zette. Hij had eerst nog wat te duchten van clubgenoot Maurits Kool,
maar die schakelde zich door een
ongelukkige val uit. Winnen deed
ook Michiel Mouris bij de oudste
Jeugd waar hij onbedreigd naar
de zege soleerde, voor zijn clubgenoten Viego Tijssen en Julian Vergouw. In de Mastersklasse
(40+) moesten de Amstelrenners
opnieuw het hoofd buigen voor
Haarlemmer Ron Vroom. Sander Boerkamp en Michael Breedt
de vele zandpassages maakten werden respectievelijk tweede en
de koers zwaar en technisch.
derde in het veld van 120 starters.
Opnieuw togen heel veel deel- Er was ook een Funklasse wednemers naar het Plasgebied. Het strijd voor senioren. Deze werd
weer was waterkoud, maar mooi gewonnen door de sterke Guido
droog en veel zand, heel veel Coers, voor Paul Kuijer en Wiegert
zand. Dat leverde wel spectacu- Dormans, waarbij Julia Evers de
laire beelden op tijdens het fiet- snelste dame was.
sen op het strand waar het vaak Het hoofdnummer van de Junilopen geblazen was.
oren en Eliterenners is altijd het
In zes categorieën werd er ge- slotstuk. Een sterk deelnemerskoerst en de thuisrijders van WTC veld met daarbij dus ook een paar
De Amstel deden het opnieuw (semi) profs als Dylan Groeneweerg goed. In alle wedstrijden ston- gen en Nils Eekhoff van Sunweb.
Allemaal renners die de veldrit als
prima overwintering zien. In de
modderige editie van vorig jaar
was de jonge Ouderkerker Victor Broex in een millimetersprint
de snelste, maar nu was Groenewegen de sterkste. Vooral op het
strand wist Groenewegen beter
door te ploegen waardoor Broex
in de vijfde van zes ronden het
hoofd moest buigen. Op ruime
achterstand van Broex en Groenewegen reed Amstelvener Koos
Jeroen Kers naar de derde podiumplaats. Een van de favorieten,
Ouderkerker Niek Voogt, moest
deze keer genoegen nemen met

plaats zes, vlak voor Wessel Mouris (7) en Menno Broex (8). Het
was weer een geslaagde Ouderkerker Cross en met opnieuw een
recordaantal deelnemers kan de
organisatie met trots terugkijken
op een prachtig evenement, met
een snel een technisch parcours.
Alle deelnemers genoten van het
mooie Ouderkerkerplasgebied,
met dank aan Groengebied Amstelland. De jubileumeditie gaat
er volgend jaar dus zeker komen.

weg gevonden moest worden.
Desalniettemin finishte zij met
een prachttijd van 3 uur en 24
min als 35e duo in een veld van
132. Carla van Rooijen en Jeroen
Hijstek verdedigden de paarse
Oceanus triatlon team kleuren
individueel. Carla liep heel strak
naar een eindtijd van 3 uur en 25
minuten, waarmee zij als tweede
dame op het podium kon worden
gehuldigd. Met Jeroen ging het
na een behoorlijke eerste helft
wind mee, steeds moeizamer. Na
3 uur en 46 minuten was hij terug
in Abcoude en finishte als 82e net
in de eerste helft van het deelnemersveld.

Dylan Groenewegen wint
9e Ouderkerker Cross
Amstelland - De negende Ouderkerker Cross kende afgelopen
zondag 25 november een bijzonder fraaie editie met Dylan Groenewegen als waardige winnaar. In
het hoofdnummer wist de sprinter van Lotto-Jumbo - die niet alleen Touretappes kan winnen,
maar ook op de crossfiets goed
uit de voeten kan - deze keer wel
af te rekenen met thuisrijder Victor Broex. Naast deze winnaar van
het slotnummer waren er alleen
maar sterke winnaars te noteren:

Grootse deelname triatlon groep

Aalsmeer - De Ringvaartloop
is voor de jeugd atleten van de
Oceanus Triatlon groep tevens
de laatste wedstrijd van de clubkampioenschappen. Om deze reden stonden er vele atleten in het
paars aan de start. Op de 1 kilometer run was het Tilou Kleijberg
die in de categorie 10 tot 12 jaar
aan de start stond. Na een redelijke start vond ze haar ritme en
passeerde ze de ene na de andere
atleet. De laatste rond lag ze nog
derde bij de dames, maar twintig
meter voor de streep werd ze in
de sprint geklopt en viel ze net
buiten het podium met een tijd
van 4.05. Op de 5 kilometer run
was het een drukte van belang.
In het CK klassement kan er bij de
dames nog van alles veranderen,
de dames wisten dit en lieten een
mooie strijd zien vanaf de start.
Mirjam van der Luit trok aan het
begin samen met Floor Krijtenberg een gaatje op de concurrentes Thara Kleijberg 24.06 en Danique Pannenkoek 25.28 en lieten
deze niet meer los. Samen gingen
ze ervoor waarbij Floortje 23.16
maar net voor Mirjam 23.20 eindigde. Floor kwam met deze prestatie zelfs op het podium, derde,
bij de dames onder 45 jaar. Bij de
mannen was het voor de CK al beslist, maar hier ging het om de eer
en nieuwe persoonlijke records
lopen. Justin Heijsteeg ging er
met een vliegende start vandoor
en liep lang op met Leendert Lie-

Oceanus triatleten lopen
Ronde Venen marathon
Aalsmeer - Nu het triatlon seizoen ten einde is, houden veel triatleten hun conditie op peil met
diverse loopwedstrijden. Zondag
25 november stond de Ronde Venen marathon op het programma. Een kleinschalige marathon
vanuit Abcoude langs al de dorpen van de gemeente De Ronde
Venen. Er kon gekozen worden
om solo de ruim 42 kilometer te
lopen, maar het was ook mogelijk het parcours als duo af te leggen. Hierbij wordt er door één
deelnemer gelopen terwijl de ander fietst. Naar eigen inzicht kan
er worden gewisseld. Diana Gorter en Ingeborg Couvee begonnen net als de zussen Michelle en
Annika Fangmann onder bijzonder fraaie, maar nogal frisse omstandigheden aan deze klus. Beide duo’s gingen voortvarend van
start. Diana en Ingeborg konden
het tempo goed hoog houden en
finishte knap als 19e duo overall en als 2e dames duo in 3 uur
en 14 minuten. Michelle en Annika hadden het zwaar aan het einde van de race, waarbij er via het
sompige Botsholpad over bruggetjes en door weilanden een

Schitterende uitgooi Hans
Dolk tijdens dartavond

Klaverjassen bij
Geluksvogels
Kudelstaart - Zin in een gezellige avond klaverjassen? Iedereen is van harte welkom bij klaverjasclub De Geluksvogels. Iedere woensdagavond wordt er vanaf
20.00 uur gekaart in het Dorpshuis
van Kudelstaart. Op 21 november is het klaverjassen gewonnen
door Bert van der Jagt met 6116
punten, Loes Versteeg werd tweede met 5452 punten en Marga da
Silva derde met 5365 punten. De
poedelprijs was deze week voor
Guda Kluinhaar met 3568 punten.

KOOP UW RITUALS
PRODUCTEN BIJ

van der Zwaard
Zijdstraat 16
Aalsmeer

Bakker wist alle wedstrijden te
winnen hoewel hij toch een leg
moest inleveren tegen Henk die
opeens hoge scores uit de hoge hoed wist te toveren en ook
nog eens snel de dubbel uitgooide. Peter herstelde zich toch nog
en met een uitgooi van 89 wist hij
de winnaar van de avond te worden. Kees en Hans werden tweede en derde en Gerben eindigde
als nummer vier.
Hopelijk komen dinsdag weer
voldoende deelnemers naar het
Middelpunt in de Wilhelminastraat voor een gezellige avond
darten. Iedereen vanaf 16 jaar
is van harte welkom. Kosten zijn
2,50 euro per avond. Het adres:
Wilhelminastraat 55.

Waterpolocompetitie

Nipt verlies Heren 1 en
winst Dames 1 Oceanus
Aalsmeer - De Heren van waterpolovereniging Oceanus speelden afgelopen weekend in Alblasserdam tegen middenmoter Wiekslag, al jaren een bekend gezicht
in de tweede klasse, waarin Oceanus inmiddels ook voor het derde seizoen uitkomt. Als ze dat volgend seizoen ook nog willen, dan
wordt het tijd dat er punten gepakt gaan worden. Vanwege een
aantal blessures nam hoofdcoach
Kasper de Boer (zelf ervaring als
speler op eredivisie niveau) ook
plaats op de spelersbank. Assistent-coach David Curry nam deze wedstrijd de rol van Kasper
over. De ploegen gaven elkaar
de hele wedstrijd weinig toe en
het werd over een weer een wedstrijd met veel kansen, waarbij het
houtwerk ook regelmatig gevonden werd. Kevin Melman opende de score voor de Aalsmeerders,
waarna Wiekslag met twee doelpunten de voorsprong nam. Wederom Kevin maakte gelijk, maar
daarna scoorde Wiekslag wederom tweemaal. Jos Vergeer zorgde
voor de 4-3, maar een minuut later veroorzaakte hij ook een strafworp, maar die werd gelukkig gemist. Aan het eind van de derde
periode liep Wiekslag toch weer
een punt uit. Met 8 seconden op
de klok kreeg Oceanus een man
meer, die wederom door Jos binnen vier tellen werd verzilverd.
Met een 5-4 score voor Wiekslag
kon de laatste periode nog alle
kanten op. Het werd ook nog een
hectische periode, waarbij beide ploegen vermoeid raakten en
daardoor niet meer scherp waren
in de afwerking. Wiekslag maakte
20 seconden voor tijd aan alle onzekerheid een einde door de eindstand op 6-4 te brengen. Volgende week wacht de nummer 6, Watervlo uit Vleuten.
Dames in top drie
De Dames speelden thuis in
Sportcentrum De Waterlelie te-

Ouderensoos in
‘t Middelpunt
Aalsmeer - Op 22 november begon om half twee het klaverjassen en rummikuppen in ’t Middelpunt voor ouderen van 55+.
De soos is eens in de twee weken
en de eerstvolgende vindt plaats
op donderdag 6 december en begint om 13.30 uur. Bij het klaverjassen werd Jan van der Zwaard
eerste met 5234 punten, op twee
Pim Aarsman met 5113 punten
en plaats drie was voor Ennie de
Koter met 4767 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan Lies Agtersloot met 3354 punten. Bij het
rummikuppen werd Geesje Millenaar eerste met 47 punten en
tweede Annie Verkerk met 78
punten. De poedelprijs was voor
Theo van Klink met 248 punten.

gen ZPC Amersfoort. Bij winst zou
Oceanus weer tot de top drie behoren. Het eerste partje begon
overtuigend. Met doelpunten van
Noortje van der Meer, Wyke Nieuwenhuizen (2), Fabiënne Vork en
Marieke Spitteler werd het eerste
partje met een voorsprong van
5-1 afgesloten. Na meerdere uitsluitingen van Amersfoort werd
de voorsprong uitgebreid door
een doelpunt van Sofie van der
Ven uit de man meer situatie. Een
strafworp genomen door Noortje
van der Meer bracht de score naar
7-1 aan het einde van de tweede
periode. De derde periode kwam
Amersfoort met een tegenaanval.
Na meerdere uitsluitingen tegen
Oceanus, wist Amersfoort terug
te komen tot een stand van 8-5
na het einde van de derde periode. Oceanus moest dus nog even
aan de bak in de laatste periode.
Dit lukte gelukkig goed, na een
midvoor actie van Sofie van der
Ven en een mooi doelpunt uit een
man meer situatie van Sabina Terlouw, eindigde de wedstrijd in een
score van 10-5 in het voordeel van
Oceanus, waardoor ze weer opgelopen zijn naar een derde plek
in de competitie. Volgende week
spelen de Dames wederom thuis
en bij winst kunnen ze wederom
één of twee plekken stijgen in de
competitie.
Overige uitslagen:
Heren 2 – VZV 2: 5-9
Heren 3 – ZV Haerlem 4: 9-5
Aquawaard 1 - Dames 2: 5-6
De Otters Het Gooi - Jongens onder 19: 7-9
DAW - ZPCH/Oceanus Jongens
onder 15: 19-5
ZPCH/Oceanus/De Amstel Meisjes
onder 17 - UZSC: 10-13

Kaartavond bij
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 3 december houdt Allen Weerbaar
een gezellige kaartavond in het
Middelpunt in de Wilhelminastraat. De deur staat uitnodigend
open vanaf 19.30 uur voor inschrijving en koffie of thee. Aanvang is 20.00 uur en de inleg is
1,50 euro per persoon. Kaartliefhebbers zijn van harte welkom.
Maandag 19 november was er
een flinke strijd tussen de nummers één en twee, maar met 6
punten verschil wist Jan Meijer
het ‘goud’ te pakken met 5460
punten. Op de tweede plaats is
Maarten van der Vaart geëindigd
met 5454 punten en de marsenprijs (4x) was voor hem. Plaats
drie was voor Kees Kooyman
met 5175 punten en plaats vier
voor Jan Treur met 5149 punten.
De poedelprijs was voor Henny
Wahlen. Bij het jokeren was Marty
Groenendijk de beste en hekkensluiter was Lenie Schuit.

