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KORT NIEUWS:

Bestelbus retour
Aalsmeer - Op dinsdag 26 no-
vember is vanaf de Aalsmeer-
derweg een Renault Master 
gestolen. Reeds twee dagen 
later, op donderdag 28 novem-
ber, is de bestelbus afgesloten 
teruggevonden in Haarlem. In-
middels staat de Renault weer 
op de oprit van de rechtmati-
ge eigenaar.

Geen krant 
OntVanGen?

0251-674433

volvo onderhoud duur?
volvoservicevoordeel.nl
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Winkelcentrum Amstelplein
0297-567001

© GAMMA

open
zondag 8 december

van 10.00 tot 17.00 uur

GAMMA 
Aalsmeer

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

vrijdag 6*zaterdag 7 en zondag 8 decemberkerstmarkt

*vrijdag vanaf 17.00 uur

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

ADVERTEREN?
IN DE

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

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

Leuke banen, 
dichtbij huis!

uitzenden • werving & selectie • payrolling

Aalsmeer
Nieuw-Vennep

Alphen a/d Rijn
Amsterdam

Woerden

www.antennagroep.nl

Winnaars van vorig jaar Rob Geleijn, FIQAS Software, Mike van der Laarse, Multi Supplies en Arjen Buis, Zeilmakerij 
Aalsmeer en Wethouder Economische Zaken Ad Verburg.

Lokale betrokkenheid één van criteria

Start inschrijving verkiezing 
beste onderneming 2013 
Aalsmeer - Vanaf 2 december is de 
inschrijving voor de verkiezing de 
beste onderneming en starter van 
Aalsmeer van start gegaan. Het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders heeft in 2011 op initiatief van 
de Rabobank Regio Schiphol en 
Flynth adviseurs en accountants de 
ondernemingsverkiezing in het le-
ven geroepen. Wethouder Econo-
mische Zaken Ad Verburg: “De ge-
meente wil de waardering laten blij-
ken voor alle ondernemingen in 
haar gemeente. Op 7 maart 2014 
zullen tijdens de ondernemersavond 
drie prijzen worden uitgereikt. Het 
gaat om de prijzen ‘onderneming 
van het jaar’, in de categorieën MKB 
groot en MKB klein/midden en star-
ter van het jaar. De drie beste on-
dernemingen per categorie van de 
gemeente Aalsmeer worden geno-
mineerd voor de Ondernemingsver-
kiezing Noord-Holland 2014. We zijn 
als gemeente heel trots dat Dutch 
Flower Group als Aalsmeerse win-
naar in 2011 dit jaar zelfs Onderne-
ming van de Provincie Noord-Hol-
land is geworden. En in 2012 was 
Waterdrinker Aalsmeer het bes-
te bedrijf van Noord-Holland.” Bij 
de categorie onderneming van het 
jaar zullen de criteria in ieder geval 

zijn: Innovatief, duurzaam, onderne-
merschap en blijk van lokale betrok-
kenheid. Bij de categorie starter van 
het jaar zal, naast het ondernemer-
schap, gelet worden op de criteria: 
Innovatief, groei en marktpotentie. 
De nominaties voor ondernemingen 
en starters van het jaar kunnen door 
de ondernemers zelf aangedragen 
worden, maar ook door inwoners 
of andere bedrijven of organisaties 
uit de gemeente Aalsmeer. Aanmel-
den kan via het emailadres OvhJ@
aalsmeer.nl. De werkgroep Onder-
neming van het jaar zal dan de on-
derneming benaderen om te ver-
zoeken mee te doen. Uit de groep 
ondernemers die zich heeft opgege-
ven, zal door de jury een aantal on-
dernemers worden geselecteerd. 
Deze geselecteerde ondernemers 
zullen allen bezocht worden door 
de jury. Hierna zal de jury in beraad 
gaan en één van hen als winnaar 
uitkiezen. 

De winnaars worden tijdens een 
feestelijke ondernemersavond in 
maart 2014 bekendgemaakt. Bent u 
of kent u een ondernemer die met 
passie onderneemt, innoveert, lo-
kaal betrokken, en duurzaam is en 
een bedrijf heeft opgebouwd dat 

een voorbeeld is voor collega-on-
dernemers? Een bedrijf dat wat u 
betreft zich de onderneming of de 
starter van het jaar in Aalsmeer zou 
mogen noemen? Dan kunt u zich-
zelf of de onderneming aanmelden 
voor de verkiezing van de onderne-
ming of starter van het jaar. De aan-
melding sluit op 31 januari. 

Traditie in gemeentehuis in ere hersteld
Eerste expositie van Jan Faber
Aalsmeer - Een traditie is in het ge-
meentehuis in ere hersteld, er wor-
den weer exposities gehouden. Af-
gelopen dinsdag 2 december was 
de feestelijke opening van de eer-
ste kunstexpositie door wethou-
der Gertjan van der Hoeven. Eer-
ste exposant is de in 2009 overleden 
kunstenaar Jan Faber uit Aalsmeer. 
“Zijn schilderijen zijn kleurrijk en 
stemmen mensen vrolijk. Ik ben 
blij dat voor deze schilder is geko-
zen. Hij geeft mij het warme gevoel 
van lente en zomer”, aldus de porte-
feuillehouder van kunst en cultuur. 
Toen vijftien jaar geleden het nieu-
we gedeelte van het gemeentehuis 
geopend werd, ging het huidige ge-
deelte van nu weer het raadhuis 
hermetisch op slot. Nu de aanbouw 
is verkocht en het ontwerp van pro-
fessor Berghoef in hergebruik is als 
gemeentehuis, bestaat er weer de 
mogelijkheid om exposities te hou-
den. 
Door deze herleving van een ou-
de traditie wordt het aantal expo-
sitieruimtes in Aalsmeer uitgebreid. 
“Ik kan me voorstellen dat bezoe-
kers zich meer op hun gemak voe-
len tussen mooie schilderijen”, al-
dus wethouder Van der Hoeven. 
De eerste curator voor de expositie 
is Janna van Zon en tijdens het in-
richten van de tentoonstelling had 
zij gelijk al leuk contact. Wethou-
der Van der Hoeven zei blij te zijn 
met de medewerking van de eige-
naresse van het huiskamermuseum 
aan de Van Cleeffkade. “Een expo-

sitie inrichten eist vakkunst. Ik ben 
blij met de tijd die Janna hier inge-
stoken heeft en met haar getoonde 
liefde voor het vak.” Janna van Zon 
is overigens ook de initiatiefnemer 
om weer tentoonstellingen in het 
gemeentehuis te gaan houden. Per 
jaar gaan vier kunstexposities van 
Aalsmeerse kunstenaars en twee 
exposities met een maatschappe-
lijk karakter georganiseerd worden. 
De namen van de volgende expo-
santen zijn al bekend: Ilse Blesing 
en Mark van Kuppenvelt. Laatstge-
noemde heeft nu reeds een beeld 
beschikbaar gesteld ter versterking 
van het schilderij van rietkragen van 
Jan Faber. Jan Faber volgde zijn op-
leiding aan de Rietveldacademie en 
zijn talent werd al vroeg ontdekt. 
“Kleuren moeten elkaar kunnen ve-
len en versterken” en “Spelen met 
kleur moet een groot avontuur zijn”, 
zijn uitspraken van deze Aalsmeer-
der die in zijn leven niet heel vaak in 
het openbaar geëxposeerd heeft. Hij 
was een groot liefhebber van acryl-
verf, juist vanwege de felle kleuren 
van deze verf. Jan Faber verdiende 
voornamelijk zijn brood als grafi sch 
vormgever. De feestelijke opening 
van de eerste expositie werd beslo-
ten met bloemen voor echtgenote 
Atje Faber, Hanneke Faber, hulp Fri-
da en initiatiefnemer Janna van Zon. 
De tentoonstelling bezichtigen kan 
tijdens openingstijden van het ge-
meentehuis. Janna van Zon is overi-
gens bereid om na een afspraak een 
rondleiding te verzorgen!

Eigen stoep sneeuw- en ijsvrij 
Gratis zak strooizout voor 
inwoners deze zaterdag!
Aalsmeer - De gemeente rekent 
erop dat zowel bewoners als onder-
nemers hun eigen stoep sneeuw- 
en ijsvrij houden komende winter. 
Wethouder Verburg geeft daarom 
het startsein voor de gratis strooi-
zoutactie. Inwoners van de gemeen-
te kunnen op zaterdag 7 december 
van 10.00 tot 13.00 uur bij de werf 
van de Meerlanden aan de Zwar-
teweg 77 gratis één zak strooizout 
per huishouden ophalen op ver-
toon van legitimatie. Weet wel: Op 
is op. Wethouder Beheer Ad Ver-
burg zal bij deze uitdeelactie aan-
wezig zijn. Uitgangspunt bij de glad-
heidbestrijding is dat de gemeen-
te zich inspant om de gladheid te-
gen te gaan op belangrijke wegen 
en fi etspaden. Wethouder Ad Ver-
burg: “De gemeente en Meerlan-
den zijn ook dit jaar goed voorbe-
reid,  maar we kunnen niet alles ijs- 
of sneeuwvrij maken. De gemeen-
te garandeert niet en kan ook niet 
garanderen, dat het overal veilig is 
bij winterse weersomstandigheden. 
De gemeente doet daarom ook een 
beroep op de eigen verantwoorde-
lijkheid van bewoners en onderne-
mers.” Bij sneeuw is het beter eerst 
te vegen of schuiven als het net ge-
vallen is en daarna als het nodig is te 
strooien. Veeg de sneeuw naar een 
plek waar niemand er last van heeft. 
Houd bij het vegen goten en putten 
vrij van sneeuw. Denk aan het mi-

lieu; maak matig gebruik van strooi-
zout. En strooi zand om een dikke 
ijslaag begaanbaar te maken. Het 
College van B&W heeft op 4 decem-
ber het ‘Uitvoeringsplan gladheid-
bestrijding 2013-2014’ vastgesteld. 
De Meerlanden is verantwoorde-
lijk voor de coördinatie en uitvoe-
ring van de gladheidbestrijding in 
Aalsmeer. En De Meerlanden is er 
klaar voor: De vlootschouw van het 
materieel is geweest, de voorraad 
strooizout is aangevuld en de zout-
kisten zijn geplaatst in de gemeen-
te. Doorgaande wegen en fi etspa-
den worden gestrooid volgens vast-
gestelde routes; op www.aalsmeer.
nl zijn de routes en het uitvoerings-
plan gladheidbestrijding te bekij-
ken. Ook dit jaar wordt er zoveel 
mogelijk preventief gestrooid. Er is 
aandacht voor het strooien rondom 
seniorenwoningen en zorgcentra. 
De weekmarkt op het raadhuisplein 
krijgt extra service. Het is natuurlijk 
niet mogelijk dat de gemeente alle 
wegen begaanbaar houdt wanneer 
er gladheid is. Wegen in woonwij-
ken, stoepen en wandelpaden wor-
den bijvoorbeeld niet gestrooid. Er 
staan onder andere zoutkisten bij 
het zwembad, het uitvaartcentrum, 
de dagvoorzieningen voor gehan-
dicapten en de zorgcentra. Kijk op 
www.aalsmeer.nl en www.meerlan-
den.nl voor actuele informatie in ge-
val van extreme gladheid. 

Getuigen van 
botsing gezocht
Aalsmeer - Op maandag 25 
november om half acht in de 
avond heeft een aanrijding 
plaatsgevonden op de kruising 
N196 en de Mensinglaan. Bei-
de auto’s raakten zwaar be-
schadigd en drie personen zijn 
vervoerd naar het ziekenhuis. 
De politie heeft een onderzoek 
ingesteld naar de oorzaak, 
maar vooralsnog met weinig 
resultaat. Beide bestuurders 
hebben verklaard groen licht te 
hebben gehad. Mogelijk zijn er 
getuigen die opheldering kun-
nen geven. Vlak na de botsing 
is een motorrijder gestopt. Hij 
of zij heeft de aanrijding waar-
schijnlijk zien gebeuren. Ook 
met deze persoon komt de po-
litie graag in contact: 0900-
8844 of anoniem 0800-7000.

Inbreker in 
kraag gevat
Aalsmeer - Op dinsdag 3 de-
cember tussen kwart voor drie 
en drie uur in de middag is in-
gebroken in een woning aan 
het begin van de Oosteinder-
weg. Toen een van de bewo-
ners thuiskwam, stond zij oog 
in oog met twee mannen. De 
inbrekers namen snel de be-
nen en renden weg richting 
het centrum. Direct is contact 
opgenomen met de politie en 
met onder andere twee mo-
torrijders is onmiddellijk een 
zoektocht gestart. Om kwart 
voor vier in de middag is in de 
Twijnderlaan een 30-jarige bui-
tenlandse man door agenten 
aangesproken en meegeno-
men voor verhoor. Via een con-
frontatie is de man door de be-
woner herkend als een van de 
dieven. De tweede inbreker is 
nog op vrije voeten. Het on-
derzoek duurt voort. Mogelijk 
zijn er inwoners die twee man-
nen hebben zien rennen op de 
Oosteinderweg of de twee na-
bij gelegen wijken in Dorpsha-
ven. Zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de poli-
tie via 0900-8844. Bij het zien 
van onraad of verdachte per-
sonen, gelijk de politie bellen. 
Het werkt!

Aalsmeer - Op woensdag 27 no-
vember om half twee in de mid-
dag is een winkeldief op heter-
daad betrapt in een bedrijf op het 
Praamplein. De 38-jarige man uit 
Aalsmeer had voor 74 euro aan ar-

tikelen in zijn tas gestopt. Omdat 
de inwoner al een winkelverbod 
heeft voor een bedrijf in de Ophe-
lialaan, heeft de rechter direct een 
taakstraf van 40 uur opgelegd. Er 
volgt nog een verder proces.

Taakstraf na winkeldiefstal
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Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.
nl. Voor patiënten in de Haarlem-
mermeer, tel: 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstel-
land) Laan van de Helende 
Meesters 8 Amstelveen, 
tel: 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek Groen 
Nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 
500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek Groen kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tANDArts
In geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen 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

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

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

HulpDieNst
Vrijwillige Hulpdienst 
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. 
Spreekuur elke werkdag van 
8.30-9.30 u, en op afspraak, 
tel: 326670. Ouderenadviseur 
spreekuur di., do., vr. 
10.00-11.00 u., tel: 344094. 
www.vitawelzijnenadvies.nl

klAcHteN 
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

VerloskuNDiGeN
Poldermeesterplein 16-18 
Aalsmeer, tel: 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

brANDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844. 

AlArMNuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

COLOFON

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

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

126e jaargang

oplAgE: 17.500

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

De Nieuwe Meerbode is een begrip in Aalsmeer. Elke 
week staat de krant boordevol lokaal nieuws, van de 
plaatselijke politi ek tot berichten over het rijke Aalsmeerse 
verenigingsleven. Wat tegenwoordig nog maar weinig mensen 
weten, is dat het weekblad ooit begon als politi ek orgaan. In 
de eerste zeventi g jaar van bestaan, was de krant niets minder 
dan een anti revoluti onair bolwerk dat in de wijde omgeving 
werd verspreid en gelezen. 

Bij het 125-jarig bestaan van De Nieuwe Meerbode is de 
geschiedenis van de oudste nog bestaande Aalsmeerse 
krant in kaart gebracht. Het is een verhaal over idealen en 
confrontati es, over het hoofd boven water houden onder 
moeilijke omstandigheden en over roemruchte medewerkers 
als meester Folkert Roosjen, A.B. Roosjen, Chris van den 
Heuvel, Karel Wesselius en Jan Goulooze. En natuurlijk is het 
ook een verhaal over Aalsmeer, het dorp waar De Nieuwe 
Meerbode al 125 jaar onlosmakelijk mee verbonden is.

In dit boek leest u de bijzondere geschiedenis van een 
Aalsmeerse krant. Mede door de vele illustrati es is het een 
naslagwerk dat niet mag ontbreken in de boekenkast van de 
lokale (kranten)lezer.
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SINDS 1888

125 JAAR

VAN POLITIEK ORGAAN 
TOT VRIEND AAN HUIS

Constanti jn Hoff scholteConstanti jn Hoff scholte

1888

Op vrijdag 13 december 
van 17.00-19.00 uur

wordt in de burgerzaal van het gemeentehuis het 

eerste exemplaar 
van het bOek 

125 jaar nieuwe meerbOde 
uitgereikt aan burgemeester jobke vonk-vedder. 

U wordt van harte uitgenodigd 
om hierbij aanwezig te zijn.

Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.

het bOek is vanaf deze dag verkrijgbaar vOOr 25 eurO

 

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

Vermist:
- Oosteinderweg: Cypers poes met witte bef. Zij is 10 jaar en is fijn ge-

bouwd. Haar naam is Julie.

Gevonden:
- Mercuriusstraat: Boskat, niet gecastreerd, zwarte rug, witte buik, bef 

en pootjes. Hij heeft een zwarte staart met witte punt.
-  Graaf Willemlaan: Witte kat.
- Jupiterstraat: Zwart-witte magere poes. Witte sokjes, bef, neus en buik.

KERKDIENSTEN
Begra Bijbelstudie
In gebouw Heliomare, Zwarteweg 
98. Maandag 9 december met br. 
Willem Ouweneel. Aanvang: 20u, 
zaal open 19.30u.

Evangelisatiekring
Bijbelstudie-avond dinsdag 10 de-
cember in gebouw Seringenhorst, 
Parklaan. Thema: De profetie van 
Ezechiël door P.A. Slagter uit Wijk 
bij Duurstede.

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag 10u. dienst. Spreker Rob Kool. 
Tevens crèche en peuterdienst. 
Donderdag 12 december 19.30u. 
Leerhuis in Open Hofkerk, ingang 
Sportlaan.

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst. Spreker Pie-
ter Mur.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
en 16.30u. met ds. M. Hogenbirk.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met Ellen van Houten. Collecte voor 
Adventsproject. Opvang allerklein-
sten en zondagsschool. 

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

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst met ds. T.H.P. 
Prins. Tevens C4U.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag dienst om 10u. met ds. E.J. 
Westerman. Organist: M. Noordam. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met kand. 
J. van Rumpt, Alblasserdam. Orga-
nist: Cees Verschoor.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels. Spreker Martijn Piet. Aparte 
bijeenkomsten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Diensten zondag 
om 10u. met kand. Schneider en 
16.30u. met drs. P.J. Weij uit Vlaar-
dingen. Dinsdag 10 december 10u. 
kerstviering voor ouderen.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrijdag 
10u. in zorgcentrum Aelsmeer en-
zaterdag 17u. in Kloosterhof eucha-
ristieviering met L. Seeboldt. Zon-
dag 10.30u. in Karmelkerk eucha-
ristieviering met L. Seeboldt mmv 
klein koor. Om 14u. zondag Poolse 
dienst met Christoff in Karmelkerk. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. 
Zondag geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De 
Reede, Schouwstraat. Zondag 10u.
dienst met ds. J. Vrijhof.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 
Zondag dienst 10u. met ds. mw. G. 
v/d Velde-Meyer uit De Lier.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
11u. Eucharistieviering met L. Aarts.

Zondag 
8 december

Gastendienst in 
de Oosterkerk
Aalsmeer - In de gastendienst 
van zondag 8 december wordt ver-
teld in de serie ‘Vrienden van Je-
zus’ hoe Petrus zijn Heer wilde vol-
gen. De dienst begint om 10.00 uur 
en is in de Oosterkerk aan de Oost-
einderweg 269. Voor de kinderen is 
er crèche en kinderdienst. Vragen? 
Betty Boor, tel. 0297 321636 of oos-
terkerk-aalsmeer.nl

Peuterinstuif 
in Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 11 decem-
ber van 9.30 tot 11.30 uur is er gele-
genheid voor inloop en ontmoeting 
onder het genot van een kopje koffie 
of thee in de Oost-Inn in de Mika-
do aan de Catharina Amalialaan 66. 
En van 9.30 tot 10.30 uur is weer de 
peuterinstuif. Een uurtje gezellig sa-
men met je kindje zingen, dansen en 
een kerstwerkje maken. Iedereen is 
van harte welkom. Voor inlichtingen: 
0297-325636, 0297-345413 of kijk op 
de website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Taizégebed in 
Karmelkapel

Aalsmeer - De broeders van Taizé 
met hun vieringen zijn een begrip. 
Eenvoudige liederen en veel stilte 
zijn een rode draad in hun gebed. 
Karmel Aalsmeer aan de Zwarteweg 
36 heeft een kleine kapel in huis. Zij 
stelt deze kapel open om met elkaar 
een meditatieve viering te houden 
op vrijdagavond 6 december om 
20.30 uur. Daarna is er gelegenheid 
elkaar te ontmoeten. 

Zondag Meeting 
in Dorpskerk
Aalsmeer - Zondag 8 december 
wordt weer een Meeting Point ge-
houden in de Dorpskerk in de Ka-
naalstraat. Tijdens de dienst hoopt 
Ruben Griffioen te spreken over het 
onderwerp ‘weten en ervaren’. Het 
is niet alleen luisteren, want met el-
kaar zingen staat eveneens op het 
programma. De Meeting Point Prai-
se Band verleent haar medewer-
king. De dienst begint om half ze-
ven. Na de dienst is iedereen wel-
kom in Achterom om elkaar nog ge-
zellig te ontmoeten onder het genot 
van een hapje en een drankje.

Oecumenische 
avondviering 
Aalsmeer - Elke tweede woens-
dag van de maand wordt in de ka-
pel van zorgcentrum Kloosterhof 
in de Clematisstraat 16 een oecu-
menische viering gehouden on-

der auspiciën van de Raad van Ker-
ken Aalsmeer. De bijeenkomst be-
gint om 19.15 uur en duurt een half 
uurtje. Op woensdag 11 december 
zal pastor Ans Creemer in de korte 
viering voorgaan en een korte over-
denking houden naar aanleiding 
van het jaarthema ‘Ezels in de Bij-
bel’. Iedereen is welkom.

Bezint eer ge begint
Sinterklaas, die oude heer

Reed op zijn paard door Aalsmeer.
In de Seringenstraat wilde hij lopen gaan.

Oei! Had hij dat maar niet gedaan.
Al gauw lag de Sint op zijn k...!

Uitgegleden over de hondenstr...!
Hondenbezitters, wat is dat voor mentaliteit?

bent u uw manieren kwijt?
Hondenpoep hoort niet op straat!

Bedenk dat voor u een hond kopen gaat.

Oud papier voor 
Supportersclub
Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 6 december haalt de Suppor-
ters Vereniging weer het oude pa-
pier op in Kudelstaart. Gaarne de 
papiercontainer of dozen papier 
plaatsen waar ook de vuilcontainers 
verzameld dienen te worden. Met 
de opbrengst van het oude papier 
steunt de Supporters Vereniging 
Kudelstaart direct of indirect al-
le Kudelstaartse sportverenigingen. 
Dus, verzamel het papier voor de 
eerste vrijdagavond van de maand. 
Voor alle datums kijk op www. 
desupportersverenigingkudelstaart.
nl

Sinaasappelactie ‘Kinderen voor kinderen’

Allerkleinsten zetten zich 
in voor de allerarmsten
Aalsmeer - Enkele groepen en-
thousiaste kinderen van de CAMA-
gemeente hebben zich op de zater-
dagen 23 en 30 november liefde-
vol ingezet voor de sinaasappelactie 
‘Kinderen voor kinderen’, die jaar-
lijks in de weken voor kerst, onder 
andere bij Dorcas Aalsmeer in de 
Turfstekerstraat 15, wordt gehou-
den. Onder het toeziend oog van 
Esmé Tolsma-Mosselman en enke-
le ouders worden bezoekers aan-
gespoord één of twee netjes kwa-
liteitssinaasappels te kopen voor 
geadopteerde ex-straatkinderen in 
Roemenië. Deze 15 jonge kinderen, 
die als baby of 1-4 jarige op straat 
waren gedumpt, zijn via de stich-
ting Nieuwkoop helpt Oost-Euro-
pa ondergebracht bij diverse (ar-
me) pleeggezinnen, waar ze liefde-
vol gevoed en gekleed worden, on-
derwijs genieten en naar gelang 
hun talenten vervolg- of beroepson-
derwijs mogen volgen. Dit alles op 
kosten van de actie ‘Kinderen voor 

kinderen’. Nog te vaak worden daar 
kinderen te vondeling gelegd of op 
latere leeftijd in een grote stad ach-
tergelaten, waar ze op latere leeftijd 
in de criminaliteit of prostitutie be-
landen. Ook kinderhandel maakt ze 
tot gemakkelijke slachtoffers voor 
drugs of orgaantransplantatie. De 
foto’s van deze kinderen zijn ge-
projecteerd op de achtergrond van 
bijgaande foto, waar burgemeester 
Jobke Vonk-Vledder zich tussen de
Cama-kinderen, met het door haar 
op de veiling als hoogste bieder ge-
kochte boek over oud-Aalsmeer, 
sterk maakt voor de sinaasappelac-
tie en daarmee de kansarme kinde-
ren in Roemenië van harte steunt. 
De eerstkomende drie zaterdagen 
zetten de kinderen uit de Dorps-
kerk onder leiding van Yvette Bo-
mert (tel. 0297-365219) hun bes-
te beentje voor om zoveel mogelijk 
netjes sinaasappelen te verkopen in 
de Dorcas kringloopwinkel. Doet u/
jij ook mee?! 

Kerst met PCOB
Aalsmeer - Op donderdagmiddag 
12 december is er een ledenmid-
dag van de PCOB. De middag zal in 
het teken staan van de Kerst. Ans 
Creemer houdt de meditatie en Car-
ry Bijlo zal het kerstverhaal vertel-
len. Andrea Ceelen zal onder bege-
leiding van Maarten Noordam en-
kele liederen komen zingen. Het be-
looft een mooie middag te worden.
Komt u het kerstfeest meevieren? 
De middag begint om 14.30 uur en 
is in de grote zaal van Zorgcentrum 
Aelsmeer aan het Molenpad.









Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Bekendmaking 

Het dagelijks bestuur kan op grond van de Wet werk en bij-
stand (WWB) regels vaststellen over de wijze waarop zij invul-
ling geeft aan haar bevoegdheden op grond van deze wet. 

Op 20 juni 2013 heeft het dagelijks bestuur de concept-
Beleidsregels waarschuwing of matiging boete sociale zeker-
heidswetten Aalsmeer-Uithoorn 2013 vastgesteld. 

Op 14 november 2013 heeft het dagelijks bestuur de concept-
Beleidsregels schuldhulpverlening van het Samenwerkingsver-
band Aalsmeer-Uithoorn 2013 vastgesteld. 

En op 27 november 2013 heeft het dagelijks bestuur de con-
cept-Beleidsregels giften 2013 vastgesteld. 

De hierboven genoemde concept-Beleidsregels liggen vanaf 
de dag na publicatie in de Nieuwe Meerbode gedurende 6 we-
ken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen 
met betrekking tot de Beleidsregels ingediend worden.

drank- en Horecawet

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de Drank- en Horecawet  de volgende drank- en horeca 
vergunning buiten behandeling is gesteld:
- Rax Corner, Ophelialaan 81 (Z-2013/050979)
Datum verzending vergunning: 28 november 2013

wet algemene Bepalingen omgeVingsrecHt 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 243 A (Z-2013/061360), het verkopen 

van consumentenvuurwerk;
- Duikerstraat 10 (Z-2013/061556), het tijdelijk plaatsen 

van een schaftwagen;
- Gemaalstraat 1 (Z-2013/062073), het tijdelijk plaatsen 

van een schaftwagen;
- Mr. Jac Takkade 40 (Z2013/061820), het tijdelijk aanleg-

gen van een parkeerterrein voor festivals;
- Zeemanhof 21 (Z-2013/061912), het plaatsen van een 

nieuw kozijn met dubbele deur in de berging;
- Zwarteweg 161A (Z-2013/062809), het bouwen van een 

bedrijfspand.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Legmeerdijk 313 (Z-2013/062277), het slopen van kanto-

ren 035 en 136;
- Legmeerdijk 313 (Z-2013/062678), het slopen van een 

betonnen tribune;
- Stommeerkade 27 (Z-2013/061781), melding brandveilig 

gebruik.

officiële mededelingen
5 december 2013

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

openingstijden Balie Burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woens-
dag 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 uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen 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 vergun-
ningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen 
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

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

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

serVicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of 
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat stre-
ven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. 
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan 
dat uw klacht of melding is opgelost.

serVicepunt BeHeer en uitVoering 
proVincie noord-Holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

VerkeersBesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.
officielebekendmakingen.nl.

Verleende omgeVingsVergunningen, 
reguliere procedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Aalsmeerderweg (Z-2013/050007), het vervangen van het 

bestaande dek inclusief gedeelte van landhoofden (ver-
zonden 29 november 2013);

- Aalsmeerderweg 249i (Z-2013/051652), het realiseren van 
vuurwerkopslagplaatsen (verzonden 3 december 2013);

- Edisonstraat 4A (Z-2013/058738), het realiseren van een 
jongeren ontmoetingsplek (verzonden 3 december 2013);

- Gemaalstraat 1 (Z-2013/062073); het tijdelijk plaatsen 
van een schaftwagen (verzonden 3 december 2013);

- H. Bierlingstraat 14 (Z-2013/053546), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde (verzonden 29 november 
2013);

- Noordpolderweg 17, 2e fase, (Z-2013/049265) het oprich-
ten van een bedrijfsgebouw met kantoor (verzonden 29 
november 2013);

- Oosteinderweg 559a (Z-2013/051317), het overkappen 
van een paardenbak (verzonden 3 december 2013);

- Zijdstraat 28A (Z-2013/054205), het plaatsen van een 
bouwkeet en steiger (verzonden 28 november 2013).

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 11:30 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te 
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via 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.

ingetrokken aanVragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Duikerstraat 10 (Z-2013/061556), het tijdelijk plaatsen 

van een schaftwagen (verzonden 27 november 2013).

geaccepteerde (sloop)melding(en)

- Meervalstraat 25 (Z-2013/059643), het verwijderen van 
asbest (verzonden 28 november 2013);

- Uiterweg 94 (Z-2013/060813), het verwijderen van asbest 
en het slopen van een ark (verzonden 27 november 2013).

Geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk

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 bestuurs-
secretariaat. 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 portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

inspreken in Het Beraad oVer een geagendeerd 
onderwerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de 
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk 
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het 
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad 
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. 
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp 
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is 
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van 
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd 
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen 
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich 
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl  
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van 
de vergadering 12.00 uur.

oVerige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

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

commissie ruimtelijke kwaliteit 
(VoorHeen welstandscommissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commis-
sie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de 
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert 
op de woensdagmiddagen in de even weken. Op de agenda 
staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevings-
vergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.

Robert van Rijn lijsttrekker
Kandidatenlijst van VVD 
Aalsmeer definitief
Aalsmeer - Op dinsdag 26 novem-
ber heeft VVD Aalsmeer haar kan-
didaatstellingsvergadering gehou-
den voor de top 9 van de lijst (de 
zogenaamde verkiesbare plaatsen). 
Bij de samenstelling van de lijst is 
gekeken naar een goede samen-
stelling van ervaren kandidaten en 
(jong) talent, expertise en vaardig-
heden. Zowel continuïteit als ver-
nieuwing zijn uitgangspunten ge-
weest bij de totstandkoming van de 
lijst. VVD Aalsmeer kiest met deze 
lijst voor een duidelijke koers: in-
houd, ervaring, talent en afspie-
geling van de Aalsmeerse en Ku-
delstaartse maatschappij. De focus 
op speerpunten als economie (in-
clusief water en toerisme) en ar-
beidsmarkt, financiën op orde en 
goede zorg sluit aan bij de brede 
kwaliteiten van de kandidaten en 
op de forse vraagstukken die de ge-
meente Aalsmeer heeft en op zich 
af ziet komen. Huidig fractievoorzit-
ter Robert van Rijn is gekozen als 
lijsttrekker. Robert brengt een bre-
de werkervaring en expertise mee. 
Hij heeft zich de afgelopen jaren be-
wezen op talloze dossiers, maar ook 
in de rol van voorzitter. Jan Bouw-
meester, huidig fractie-assistent en 
deskundig op het gebied van on-
der meer financiën, afkomstig uit 
Kudelstaart bekleedt plaats 2. Mar-
janne Vleghaar is de eerste vrouw 
op de lijst (3). Marjanne is een be-
kend gezicht in Aalsmeer-Centrum 
en haar ervaring ligt op het terrein 
van zorg, welzijn en jeugd. Op plaats 

4 staat ondernemer Teun Treur, die 
momenteel woordvoerder is op eco-
nomische zaken. De eerste nieuw-
komer is Nanda Hauet op plaats 5, 
een ervaren manager in de zorg en 
deskundig op gebied van commu-
nicatie. Vervolgens staat Dirk van 
der Zwaag, geen onbekende als 
voormalig directeur Rekenkamer in 
Aalsmeer, op plaats 6. Dirk brengt 
expertise op het gebied van ge-
meentefinanciën en ruimte mee. De 
plaatsen 7, 8 en 9 worden respec-
tievelijk ingevuld door nieuwe ge-
zichten in de Aalsmeerse politiek: 
Jason Pijnaker (7) is de jongste van 
de fractie met 18 jaar en heeft een 
passie voor onderwijs en jeugd. Erik 
Abbenhues (8) is een ervaren ma-
nager in het bedrijfsleven, die des-
kundigheid op vastgoed en ruim-
telijke ordening meebrengt. Mike 
Kerkhoven (9) is na Jason het twee-
de jonge talent in de fractie en af-
komstig uit Kudelstaart. Mike heeft 
ook een brede interesse en is net als 
Jason een goed debater. 

De verdere lijst: 10. Willem Kees-
sen, 11. Robert Uytenbogaardt, 12. 
Remko Rietveld, 13. Marc Vergoos-
sen. 14. Piet Harting, 15. Annemie-
ke Treur-van den Broek, 16. Jan Ro-
zendaal, 17. Emile de la Haye en 18. 
Dick de Geus. Wim Spaargaren en 
Berry Nijmeijer zijn respectievelijk 
onverkiesbaar en lijstduwer. Zij ne-
men in maart 2014 beiden afscheid 
van de lokale politiek na vele jaren 
van enorme inzet.

Team Molema wint weer!
Aalsmeer - De donderdagavond in 
The Beach stond weer in het teken 
van het financiële bedrijven toer-
nooi! De winnaar voor de 2012 edi-
tie, Johan Molema advies mocht de 
organisatie van het evenement voor 
dit jaar op zich nemen in samenwer-
king met The Beach. 

Het team van Johan Molema wisten 
afgelopen jaar in de finale te win-
nen van het team van de ABN AM-
RO. Dit jaar waren beide teams weer 
van de partij en lieten zij in de voor-
rondes al snel zien dat ze weer voor 
de winst gingen strijden! Ondanks 
de sterke concurrentie van onder 
andere Signum Notariaat, Alfa ac-
countants en de Westeinder advies-
groep wisten beide teams weer de 
finale te bereiken. In de finale ging 
het lang gelijk op, maar uiteinde-

lijk trok het team van de ABN AM-
RO toch aan het kortste end. Johan 
Molema advies wist voor de tweede 
keer op rij het toernooi te winnen. 
Wil jij volgend jaar met jouw be-
drijf mee doen? Ga dan naar www.
beach.nl voor meer info of stuur een 
mail naar info@beach.nl.

Beach Tennis Wintertour
Zaterdag 14 december gaat de 
Beach Tennis Wintertour voor het 
eerst plaats vinden in The Beach 
aan de Oosteinderweg 247a. De 
Beach Tennis wintertour wordt ge-
speeld in poules die ingedeeld wor-
den met behulp van de beach tennis 
ranglijst. Iedereen is welkom, begin-
ners, gevorderden, mixed-, dames- 
en heren dubbel. Wil jij meedoen 
aan het toernooi? Surf dan snel naar 
de website.

Een feest voor jong en oud
“Dag Sinterklaas: Tot volgend jaar!”
Aalsmeer - Wat maakt het Sinter-
klaasfeest in Aalsmeer nu zo uniek 
dat ook kinderen dat uit omliggende 
gemeenten zoals Uithoorn, Amstel-
veen en Hoofddorp massaal naar de 
intocht van Sinterklaas komen kij-
ken? Jos van der Wal en Joost de 
Vries hoeven hier geen seconde over 
na te denken. “De aanraakbaarheid! 
Sinterklaas komt aan met de stoom-
boot en loopt dan met de vele Pieten 
door de Zijdstraat. Iedereen kan de 
Sint een hand geven, iets aan hem 
vertellen, hij maakt voor alle kinde-
ren tijd. Er worden door de tientallen 
Pieten honderden zakjes snoep uit-
gedeeld, gekke grappen gemaakt, 
en iedereen mag met Sinterklaas op 
de foto. Dat maakt het tot een echt 
spontaan kinderfeest. Als je de re-
acties hoort van de kinderen tijdens 
het feest in het Gemeentehuis, echt 
geweldig! En al die blije gezichten. 
Daarom is het ook zo leuk om te 
doen.” 
Het duo Jos en Joost is al zeker 
twintig jaar betrokken bij de intocht. 
Vroeger georganiseerd door de win-
keliersvereniging en sinds vier jaar 
een stichting met een eigen be-
stuur waarin ook Henk van Leeu-
wen (hoofd Sinterklaas), Mike van 
der Laarse (tweede Sinterklaas), 
Dirk Box, Armand Brouwer, Sven 
Müller, Peter Sparnaaij (de Pieten) 
deel van uitmaken. Allemaal man-
nen met drukke banen en een groot 
netwerk, die in hun schaarse vrije 
tijd zich voor 100% inzetten om sa-
men met de 90 vrijwilligers het Sin-
terklaasfeest tot het mooiste kinder-
feest van het jaar te maken. Zo be-
gin september komt het bestuur in 
de brandweerkazerne bijeen, van-
af dat moment het ‘Kasteel’ van 
Sinterklaas, waar heel wat gere-
geld moet worden. De eerste boe-
kingen van bedrijven, verenigingen 
en particulieren binnen. Het thema 
van het jaar wordt besproken: Dit 
jaar was het liedjesboek verdwenen. 
De taken worden verdeeld, want 
op hoogtijavonden legt Sinterklaas 
wel 12 bezoeken af. De inkomsten 
gaan in de kas en daarvan wordt 
de schmink, de pakken, de 500 ki-
logram pepernoten ingekocht. En 
binnenkort moet de baard van Sin-
terklaas worden vervangen. “Wist je 
dat het kapwerk van de baard al 300 
euro kost?”

Sinterklaasbingo
Hilarisch is de verleden jaar in het 
leven geroepen Sinterklaasbin-
go. Het succes was zo overweldi-
gend dat afgelopen vrijdag Leo van 
Erp van De Oude Veiling weer twee 
Sinterklazen en hun gevolg verwel-
komde. Hoofdpiet Jos en zijn assi-
stent maakten er met hun grap-
pen en grollen een dolle boel van. 
De winkeliers lieten zich niet onbe-
tuigd en zorgden voor de vele prij-
zen. Het is wel duidelijk, Sinterklaas 
is ook leuk voor boven de achttien. 
Morgen, wanneer Sinterklaas is af-
gereisd naar Spanje, keert de rust 
weer. Dan gaan de Pieten en Sinter-
klaaspakken naar de stomerij, wordt 
de baard geonduleerd en alles vei-
lig opgeborgen tot volgend jaar als 
het grootse festijn weer van voren 
af aan begint. Want Sinterklaas is en 
blijft een heerlijk Hollands feest!

Janna van Zon

Gelijk spel dammers K&G
De Kwakel - Afgelopen zater-
dagmiddag speelde K&G in ’t Fort 
De Kwakel tegen de dammers van 
Oosterend uit Texel. Omdat de bei-
de teams zeemijlen ver uit elkaar 
liggen, kon deze wedstrijd niet ’s 
avonds plaatsvinden. Samen met 
Purmerend deelde Oosterend de 
koppositie in de hoofdklasse van 
de provincie Noord-Holland. Op het 
kopbord bond gelegenheid kopman 
Rene de Jong de strijd aan met een 
van de sterkste dammers van deze 
klasse. Rene raakte van slag toen 
hij een damcombinatie toestond. Hij 
had de dam met gelijkspel kunnen 
vangen, maar dat overzag hij waar-
door Rene een schijf achter kwam. 
Tegen zo een topper zeker dodelijk 

en K&G kwam met 0-2 achter. Ge-
heel onverwacht begon het twee-
de bord te rammelen, er vlogen vele 
schijven tegelijk van het bord. Wim 
Keessen had namelijk met een zes-
klapper toegeslagen en liet een ver-
bouwereerde tegenstander met le-
ge handen achter, 2-2. Piet van der 
Poel en Adrie Voorn waren toen 
nog in de strijd. Piet stond iets be-
ter en Adrie iets slechter. Adrie kon 
zijn partij nog de veilige haven in-
loodsen, 3-3, alle ogen werden ver-
volgens gericht op Piet. Zijn aanval 
sloeg jammer genoeg net niet door, 
zodat beide teams op een 4-4 gelijk-
spel bleven steken. Een mooi resul-
taat voor de Kwakelse toppers die 
vrijdagavond tegen Den Ilp spelen. 

Kerstfair zondag
Rijsenhout - Zondag 8 december 
wordt een Kerstfair in de Vluchtheu-
vel georgaiseerd. Op de markt ko-
men tal van leuke kramen te staan 
met kerst- en cadeau artikelen. Ook 
worden allerlei activiteiten georga-
niseerd voor kinderen en kunnen 
zij met de Kerstman op de foto. Er 
zal live muziek zijn. De Kerstfair is 
van 11.00 tot 17.00 uur, de toegang 
is gratis. Adres is Aalsmeerderweg 
753 in Rijsenhout.

Klaverjassen Des
Rijsenhout - Op donderdag 12 de-
cember staan klaverjassen en do-
mineren op het programma van 
buurtvereniging Door Eendracht 
Sterk. Er wordt gekaart vanaf 19.30 
uur in dorpshuis De Reede aan de 
Schouwstraat. Kaartliefhebbers zijn 
welkom. Het klaverjassen op 14 no-
vember is gewonnen door Nico de 
Jong met 5540 punten, op twee An-
neke Boll met 5187 punten en op 
drie is Jannie v/d Haar geëindigd 
met 5115 punten. De hoogste eer bij 
het domineren is behaald door me-
vrouw Bronsdijk met 7 schrappen. 
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Muziek/Film/Theater
T/m 12 december:
* Diverse films voor alle leeftijden in 
ochtend, middag en avond in Crown 
Cinema, Van Cleeffkade. 
Vrijdag 6 december:
* Live optreden zangeres Lee Ann 
v/a 17.30u. en Trojka White party met 
dj Henkie v/a 22u. in café de Praam, 
Zijdstraat.
Zaterdag 7 december:
* Estafettemiddag 16.30-19.30u.met 
Jas Q en Praamparty v/a 22u. met dj 
Henkie in de Praam, Zijdstraat. 
* Jazzkwartet Zandscape in Bac-
chus, Gerberastraat v/a 21.30u.
7 en 8 december:
* Concert en cd-opname David Ol-
ney in Oude Veiling, Marktstraat. 
Zaterdag v/a 20u. en zondag 15u.
Zondag 8 december:
* komedie Purper Ladies in Crown 
Theater Aalsmeer v/a 15u.
* Kerstconcert van Bindingkoor in 
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat, 16u.
* Jean Paul Rena met band live in 
The Shack, Schipholdijk 253, Oude 
Meer v/a 16u.
Vrijdag 13 december:
* Kersttheater Herman Boon in 
Levend Evangelie Gemeente te 
Aalsmeerderbrug v/a 20u.
* Kerstconcert Karmelkoor en koor 
Aurora in Karmelkerk, Stommeer-
weg v/a 20u.
* Kerstconcert Davanti in St. Jan 
Kerk, Kudelstaart v/a 20u.
Zaterdag 14 december:
* Cabaret van René van Meurs ‘Voor 
de Storm’ in Bacchus, Gerberastraat 
v/a 21u.
* Feestavond met zanger Rick van 
der Kroon in Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 15 december:
* Kerstconcert koor Song of Joy in 
De Spil, Bilderdammerweg, 19.30u.
Donderdag 19 december:
* Loud: Dance Experience in Crown 
Theater, Van Cleeffkade v/a 20u.

Exposities
5 t/m 8 december:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Tevens eerste 
zondag van de maand. Werk van Dik 
Box en Heidi Wallheimer.
Zaterdag 7 december:
* Crash Museum in fort Aalsmeer in 
Aalsmeerderbrug open. Iedere za-
terdag van 11 tot 16u. 
7 en 8 december:
* Huiskamermuseum met Mokum 
collectie open. Iedere eerste week-
end van de maand, zaterdag en zon-
dag 12-17u. Van Cleeffkade 12a.
T/m 5 januari:
* Expositie in galerie Sous-Terre, 
Kudelstaartseweg. Sculpturen en 
schilderijen van Marianne en Hans 
Houtkamp. Open iedere zaterdag en 
zondag 13 tot 17u.
Vanaf 3 december:
* Schilderijen van Jan Faber in ge-
meentehuis, Raadhuisplein. Te be-
zichtigen tijdens openingstijden.
Tot en met 8 december:
* Expositie ‘De Kwekerij’ met beel-
den en schilderijen in Oude Raad-
huis in Dorpsstraat 9. Open donder-
dag t/m zondag 12-17u. 

Diversen.
Donderdag 5 december:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
Vrijdag 6 december:
* Speelavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Spiritueel café in Bacchus, Gerbe-
rastraat v/a 21u.
Zaterdag 7 december:
* Blind koppeltoernooi bij dartclub 
Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart. 
Inschrijven tot 20u.
7 en 8 december:
* Olifant kerstmarkt met alles van en 
over olifanten in Studio’s Aalsmeer. 
Zaterdag en zondg 10-17u.
Zondag 8 december:
* Kerstmarkt op de kinderboerderij 
in Hornmeer, 11-15u.
* Kerstfair met kramen en activitei-
ten in de Vluchtheuvel Rijsenhout, 
Aalsmeerderweg 753 van 11 tot 17u.
* Kunstmarkt in het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat, 15-17u.
Maandag 9 december:
* Veiling en bingo bij Postzegel-
vereniging in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat v/a 20u.
* Pakjesavond bij Film- en Videoclub 
in ‘t Anker, Oosteinderweg 372a 
vanaf 20u.
Dinsdag 10 december:
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelmi-
nastraat 55 v/a 20u.
Woensdag 11 december:
* Inloop Oost-Inn in Mikado, Catha-
rina Amalialaan 66, 9.30-11.30u.
* Koffie in ‘t Baken, Sportlaan 86 van 
10 tot 11.30u. Elke dinsdag.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat /a 14u.
* Dia’s van oud-Aalsmeer bij OVAK 
in buurthuis Hornmeer, Roerdom-
plaan 3 v/a 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Kerstbingo bij BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Donderdag 12 december:
* Kaartmiddag 55+ in Middelpunt, 
Wilhelminastraat v/a 14u.
* Kerstmiddag PCOB in grote zaal 
zorgcentrum, Molenpad v/a 14.30u.
* Netwerkbijeenkomst BorrelAals-
meer in The Club in studiocomplex 
Van Cleeffkade. Inloop v/a 17u.
* Kaartavond DES in De Reede, Rij-
senhout v/a 19.30u.
* Sjoelen bij BV Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Kerstkien bij Vogelvereniging in 
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 
3 v/a 20u.
Zaterdag 14 december:
* Kerstmarkt in dorpshuis De Reede, 
Rijsenhout, 10-15.30u.
* Feestelijke bijeenkomst Cultuur-
punt Aalsmeer in bibliotheek in 
Marktstraat van 11 tot 15u.
Dinsdag 17 december:
* Kerstkaarten bij BV Oostend in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Donderdag 19 december:
* Kerstmarkt in het Kloosterhof, Cle-
matisstraat van 14.30 tot 17u.

Vergaderingen
Donderdag 12 december:
* Wijkoverleg Hornmeer in buurthuis 
Roerdomplaan 3 v/a 19.30u.
Donderdag 19 december:
* Bijeenkomst Beraad en Raad in 
raadszaal, gemeentehuis, Raadhuis-
plein v/a 20u.

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

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

DÉ VIOOLSPECIALIST

Snarenset 
klassieke gitaar 
‘Boston’                                € 5,-

Keyboardstatief
‘Boston’ 
                               € 15,95

Discobollen
‘20 en 30 cm’ 
vanaf                    € 12,95

Professionele koptelefoon
‘DAP Audio’ 
DH150                                € 29,95

Nieuw:Nieuw:

Weekendaanbieding:Weekendaanbieding:Weekendaanbieding:Weekendaanbieding:Weekendaanbieding:Weekendaanbieding:

Feesttip:Feesttip:Feesttip:Feesttip:

Koopje:Koopje:

Laatste weekend vriendenexpositie
Kerstcadeaumarkt zondag- 
middag in Oude Raadhuis
Aalsmeer - De expostie van de 
zes kunstenaars Karin Beek, Miep 
Maarse, Willy Belinfante, Laetitia de 
Haas, Barbara de Clerq en Hendrik-
Jan Visser wordt zondagmiddag 8 
december afgesloten met een klei-
ne kunstmarkt. Van 15.00 tot 17.00 
uur zijn de kunstenaars aanwe-
zig om een toelichting te geven op 
hun werk. Er is een map met grafiek 

waaruit de mooiste etsen in kleur 
gekozen kunnen worden en er zijn 
kleine beeldjes van dieren te koop. 
Iedere belangstellende is van har-
te welkom in het Oude Raadhuis in 
de Dorpsstraat 9. De expositie nog 
gaan bekijken kan ook vandaag, 
donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 
7 december tussen 14.00 en 17.00 
uur. De toegang is gratis.

Voor bouw ziekenhuis baby-olifantjes

VvdO Olifant-kerstmarkt 
dit weekend in Studio’s
Aalsmeer - De stichting Vrienden 
van de Olifant organiseert op zater-
dag 7 en zondag 8 december een 
sfeervolle Olifant-Kerstmarkt in de 
Studio’s Aalsmeer. Er staan kraam-
pjes vol met olifantbeeldjes en arti-
kelen met een olifantafbeelding. Er 
wordt een workshop georganiseerd 
waar een leuke olifanten-kerstkaart 
gemaakt kan worden. Vrienden van 
de Olifant (VvdO) steunt onder an-
dere het olifantjesweeshuis op Sri 
Lanka. Wanneer door mens-olifan-
ten conflicten een baby-olifantje al-
leen komt te staan, heeft het ge-
luk als het gevonden wordt en naar 
het weeshuis wordt gebracht. Hier 
wordt het verzorgd en begeleid tot-
dat het dier na enkele jaren zelf-
standig genoeg is om terug naar 
de natuur gebracht te worden. He-
laas redt één op de drie baby-oli-

fantjes het alsnog niet, omdat het 
weeshuis onvoldoende faciliteiten 
heeft. Er komen dikwijls olifantjes 
binnen die zwaar ondervoed en uit-
gedroogd zijn. Deze olifantjes heb-
ben een zeer slechte weerstand en 
kunnen aan het geringste overlij-
den. Gecompliceerde verwondin-
gen kunnen niet behandeld worden, 
omdat daar geen apparatuur voor 
is. Om deze diertjes te helpen is de 
bouw van het ziekenhuis noodza-
kelijk. VvdO zet zich in om de bouw 
van het ziekenhuis te kunnen reali-
seren, waardoor deze baby-olifant-
jes een nieuwe kans krijgen. 
De opbrengst van de kerstmarkt 
gaat dan ook volledig naar de bouw 
van het ziekenhuis. De beurs is zo-
wel zaterdag als zondag geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang 
is gratis.

Diverse films in Crown Cinema
Nieuw: ‘Soof’ en ‘The Hobbit, 
The Desolation of Smaug’
Aalsmeer - Nieuw en op dinsdag 
10 december te zien in Crown Cine-
ma Aalsmeer de komedie ‘Soof’. De 
film gaat over Sophie, die de 40 na-
dert en heeft alles wat ze ooit wilde: 
drie leuke kinderen, een klein cate-
ringbedrijfje, een lieve man Kasper 
en een heerlijk huis. Tot ze zich op 
een dag afvraagt: Is this all there is? 
Als Soof tijdens een etentje chore-
ograaf Jim tegen het goddelijke lijf 
loopt en de verbouwing van Soofs 
tuinhuis tot professionele keuken 
zijn tol eist, dringt de vraag zich 
langzaam op of Kasper nog wel die 
woest aantrekkelijke man is, waar 
Soof ooit voor viel. Aanvang dinsdag 
20.45 uur. Ook nieuw en twee keer 
te zien op woensdag 11 decem-
ber: The Hobbit: The Desolation of 
Smaug. De tweede film van Oscar-
winnaar Peter Jackson gebaseerd 
op de trilogie van het nog steeds 
immens populaire meesterwerk The 

Hobbit van J.R.R. Tolkien. In The 
Hobbit: The Desolation of Smaug 
vervolgt hoofdpersoon Bilbo Ba-
lings zijn avonturen. Samen met de 
tovenaar Gandalf en dertien dwer-
gen, aangevoerd door Thorin Eiken-
schild, is hij op weg naar de Eenza-
me Berg in het verloren dwergenrijk 
Erebor. De fantasiefilm duurt 161 
minuten en hiervoor gaat het licht 
woensdag uit om 16.45 en om 20.30 
uur. Verder filmprogramma in de 
avonduren: Donderdag ‘Night Train 
to Lissabon’ om 20.00 uur, vrijdag 
‘Intouchables’ om 20.00 uur, zater-
dag ‘Mannenharten’ om 18.45 uur, 
‘Daglicht’ om 20.00 uur en ‘Hun-
ger Games: Catching Fire’ om 20.45 
uur en zondag ‘Spijt!’ om 20.00 uur. 
Adres is Van Cleeffkade 15. Kaar-
ten reserveren kan door te bel-
len naar 0297-753700 of mail naar  
info@crowncinema.nl. Voor meer 
informatie: www.crowncinema.nl. 

Zangeres Lee Ann en Trojka 
White Party in de Praam
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
28 november heeft de Praam haar 
eerste Ultimate Ladies Night ge-
houden, de opkomst was enorm! 
Een zeer sfeervolle en feestelijke 
avond met voor ieder wat wils! Bij 
binnenkomst een welkomsdrank-
je, een heerlijke shopavond voor 
de feestdagen, tweemaal een mo-
deshow verzorgd door diverse kle-
dingzaken uit het Centrum en tus-
sendoor een lekker drankje, hapje 
en dansje op de muziek van DJ Mi-
chael! Menigeen kijkt nu al uit naar 
de voorjaarseditie! Maar eerst gaat 
de Praam aan de slag voor de or-
ganisatie van een Special Men’s 
Night! Datum volgt zeer binnen-
kort. De gehele maand december is 
er weer live entertainment, elke vrij-
dag van 18.30 tot 21.30 uur trakteert 
de Praam op een optreden van een 
zanger of zangeres. Zangeres Lee 
Ann komt morgenmiddag 6 decem-
ber zingen en natuurlijk wordt ge-
hoopt op een gezellige start van het 
weekend. Vrijdagavond introduceert 
de Praam vanaf 22.00 uur de Troj-
ka White Party met DJ Henkie. Za-
terdagmiddag 7 december is Jasper 
van Zweeden, alias JasQ, van 16.30 
tot 19.30 uur. Gast DJ! Kom gezel-

lig langs. Zaterdagavond wacht 
Praam’s Partynight met DJ Marco 
weer op ieders komst. 

Kerstbingo
Alvast om in de agenda te zetten: 
Donderdag 12 december vindt de 
kerstbingo van de Praam. Lijkt het 
je leuk om hier aan mee te doen? 
Meld je dan aan via een email naar 
info@cafedepraam.nl of stuur een 
berichtje naar de facebookpagina 
zodat je op de gastenlijst gezet kan 
worden.

Lancering nieuwe cd Sweet Poison
2 Concerten David Olney 
en Sergio Webb in ‘Ouwe’
Aalsmeer - Op zaterdag 7 decem-
ber lanceert David Olney zijn nieu-
we live-cd ‘Sweet Poison’ in De Ou-
de Veiling. En hij treedt ‘s avonds op 
samen met gitarist Sergio Webb. Op 
zondagmiddag 8 december verzorgt 
het duo nog een tweede concert in 
De Oude Veiling. 
De optredens met grotendeels ver-
schillend repertoire zullen worden 
gefilmd voor een toekomstige dvd, 
die zal worden uitgebracht door een 
Nederlands label.
De inmiddels 65-jarige David Olney 
staat op nummer 38 in de vorige 
maand door toonaangevende mu-

ziekblad Heaven gepubliceerde lijst 
van de vijftig beste singer en song-
witers van de wereld. Zijn oeuvre 
is gigantisch en kwalitatief hoog-
staand. Zijn liedjes kenmerken zich 
vaak door een bijzondere invals-
hoek, zoals het door Linda Rond-
stadt en Emmylou Harris adembe-
nemend gecoverde 1917, waarin de 
verschrikkingen van de Eerste We-
reldoorlog verteld worden. 
Het concert van David Olney en Ser-
gio Webb begint zaterdagavond om 
20.00 uur, het optreden zondag start 
om 15.00 uur ‘s middags. Beiden in 
De Oude Veiling in de Marktstraat.

Zondagmiddag live in The Shack
Jean Paul Rena met band 
Oude Meer - Voor wie van lekke-
re gitaarmuziek in combinatie met 
een goede, doorleefde stem houd, 
is The Shack aanstaande zondag 8 
december het adres! Jean Paul Re-
na komt ‘s middags met zijn band 
optreden. Natuurlijk, er zal altijd 
een Stevie Ray Vaughan, een Al-
bert King, een Hendrix en een Mud-
dy Waters zijn, maar Jean Paul Rena 
doet het allemaal op zijn eigen ma-
nier! Als hij een nummer als ‘Hoo-
chie Coochie Man’ speelt, brengt hij 
dit op zijn eigen fantastische manier 
en ook bij een nummer als ‘Voo-
doo Chile’ mixt hij muzikale historie 
met zijn eigen ingrediënten tot een 
heerlijke vette ‘stampot’. Jean Paul 
klinkt net zo groots als hij zelf is, 
hij martelt zijn snaren, pakt de aan-
dacht van het publiek en laat deze 
gedurende het optreden niet meer 
los! Als zoon van een schilder, op-
gegroeid in Scheveningen, maakt 
hij muziek overal en met iedereen, 
of het nou Duitse mijnwerkers zijn, 
staalbewerkers in Amerika of loka-
le muzikanten uit Portugal en Span-
je. Altijd weer weet hij sfeer te ma-
ken met zijn heerlijke muziek. Jean 
Paul is een combinatie van totale 
toewijding en kwaliteit. Het is dan 
ook niet voor niets dat hij het podi-
um heeft gedeeld met de zoon van 

Muddy Waters, Big Bill Morganfield, 
Evan Johns en de Australische Da-
ve Hole en op uitnodiging van Ste-
vie Ray Vaughan een prachtig ge-
sprek heeft gehad over de grote hel-
den in deze muziek. Jean Paul Re-
na op vocals, guitars, dobro, man-
doline en slide guitar staat op het 
Shack-podium met Francis Ogier op 
drums en vocals en Ruben Byther 
op bassguitar. The Shack is zondag 
geopend vanaf 15.00 uur en het op-
treden van Jean Paul Rena en Band 
begint om 16.00 uur. Entree is 5 eu-
ro Vrijdag 6 en zaterdag 7 december 
is The Shack gesloten.Voor alle info: 
www.the-shack.info. Adres is Schip-
holdijk 253b in Oude Meer.  

KCA Jazz trakteert
‘Zandscape’ in Bacchus
Aalsmeer - KCA Jazz trakteert za-
terdag 7 december op een concert 
van het kwartet Zandscape in Bac-
chus. Mark Zandveld was al vele 
malen in het culturele café als vas-
te begeleider van de befaamde zan-
geres Deborah J. Carter. Zaterdag-
avond komt hij naar Bacchus met 
zijn eigen kwartet, dat behalve bas-
sist Mark Zandveld bestaat uit vi-
brafonist Gunnar Graafmans, gita-
rist Jeen Rabs en drummer Jurjen 
Bakker. ‘Zandscape’ maakte al eer-
der een zeer lovend besproken al-
bum met originele stukken die al-
lemaal door Mark geschreven zijn. 
Het kwartet heeft een unieke sound, 
niet alleen door de minder gebrui-
kelijke instrumenten, maar ook door 
de frisse variatie aan composities. 

Elk nummer heeft een eigen karak-
ter. De muziek is zowel melodieus 
als avontuurlijk en doet soms den-
ken aan Chick Corea, Gary Burton 
en Pat Metheny, maar dan met een 
eigentijds sausje à la Steps of Yel-
lowjackets. Met dit originele materi-
aal in de hand nemen deze ervaren 
topmusici de bezoekers mee op een 
trektocht door een muzikaal land-
schap waar interessante harmonie-
en, verrassende grooves, fijngevoe-
lige ballads en inventieve improvi-
saties elkaar tegenkomen. Het KCA 
jazzconcert in Bacchus aan de Ger-
berastraat begint op zaterdagavond 
om half tien. Toegang: uw gift. In-
lichtingen Pierre Tuning, tel. 0297-
360355 en Reinoud Staps, tel. 0297-
325304.

Zondag: Purper Ladies
Aalsmeer - De Purper Ladies ko-
men aanstaande zondag 8 decem-
ber optreden in Crown Theater 
Aalsmeer. Aanvang is 15.00 uur. Vier 
totaal verschillende vakvrouwen die 
bij elkaar klinken als een klok. Met 
een enorme dosis zelfspot, grappi-
ge sketches en diverse liedjes we-
ten de dames het publiek in te pak-
ken. Zo komen er in een rap tem-
po vele meningen en lachwekken-
de liedjes over de dagelijkse gang 
van leven aan bod, maar ook weten 
ze het publiek te ontroeren met hun 

mooie chansons. De vier diva’s doen 
voor elkaar niet onder en zo hebben 
ze allemaal hun eigen specialiteiten. 
Purper Ladies is een show met per-
fect samenspel en staat garant voor 
een leuke middag uit. Nog twijfels? 
Niet doen, kom op zondag 8 decem-
ber om 15.00 uur naar het Crown 
Theater Aalsmeer. Kaartjes zijn te 
koop voor 25,50 euro. Ook zijn er 
dinerarrangementen te verkrijgen. 
Boeken kan via de vernieuwde web-
site: www.crowntheateraalsmeer.nl 
of bel: 0900-1353. 

Tropical après skifeest en 
disco classics in De Bok
Aalsmeer - Feesterij De Bok is 
zich druk aan het voorbereiden 
voor het Tropical Après skifeest ko-
mend weekend. De hele hut is vol 
met zand, zodat een lekker tropisch 
sfeertje is ontstaan. Met acht kuub 
zand, strandballen van Coca Co-
la en de koelkasten gevuld met Al-
mdudler, gecombineerd met de no-
dige aankleding, wordt een te dik 

Après ski weekend georganiseerd. 
Tevens wordt een ‘Disco Classics 
Beach Party’ georganiseerd. Van-
af 19.00 uur neemt DJ Jochem van 
Leeuwen plaats achter de draaita-
fels. En het mooiste van alles: Ook 
hier is de entree geheel gratis. Wil je 
op de hoogte blijven van alle evene-
menten? Ga dan naar www.feeste-
rijdebok.nl of kijk op facebook.

Cabaret ‘Voor 
de storm’
Aalsmeer - Op zaterdag 14 decem-
ber is het podium van cultureel ca-
fé Bacchus voor de cabaretier Re-
né van Meurs. ‘Voor de storm’ heet 
het programma van deze intelligen-
te grappenmaker en taalkunstenaar. 

In hoog tempo vuurt hij zijn verhaal 
op het publiek af. Hij zet aan tot la-
chen en gniffelen, maar weet ook te 
ontroeren. Aangeraden wordt alvast 
kaarten te reserveren en dit kan via 
www.cafebacchus.nl of bel na 18.00 
uur: 0297-342657. ‘Voor de storm’ op 
14 december begint om 21.00 uur 
in Bacchus in de Gerberastraat en 
kaarten kosten 11 euro per stuk.
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Van politiek orgaan tot vriend aan huis

Presentatie boek 125 jaar 
De Nieuwe Meerbode 

Aalsmeer - De Nieuwe Meerbo-
de is een begrip in Aalsmeer. El-
ke week staat de krant boorde-
vol lokaal nieuws, van de plaatse-
lijke politiek tot berichten over het 
rijke Aalsmeerse verenigingsleven. 
Wat tegenwoordig nog maar weinig 
mensen weten, is dat het weekblad 
ooit begon als politiek orgaan. In de 
eerste zeventig jaar van bestaan, 
was de krant niets minder dan een 
antirevolutionair bolwerk dat in de 
wijde omgeving werd verspreid en 
gelezen. Bij het 125-jarig bestaan 
van de Nieuwe Meerbode is de ge-
schiedenis van de oudste nog be-
staande Aalsmeerse krant in kaart 
gebracht. In opdracht van de krant 
heeft journalist Constantijn Hoff-
scholte een boek geschreven dat 
de historie belicht vanaf de oprich-
ting in 1888. Het is een verhaal over 
idealen en confrontaties, over het 
hoofd boven water houden onder 
moeilijke omstandigheden en over 
bekende medewerkers als mees-
ter Folkert Roosjen, Anton Bernard 
Roosjen, Chris van den Heuvel, Ka-

rel Wesselius en Jan Goulooze. Al-
len zijn langdurig als directielid bij 
de krant werkzaam geweest. En na-
tuurlijk is het ook een verhaal over 
Aalsmeer, het dorp waar De Nieuwe 
Meerbode al 125 jaar onlosmakelijk 
mee verbonden is.

Volgende week in burgerzaal
Het boek is getiteld ‘Van politiek or-
gaan tot vriend aan huis’, wat de 
ontwikkeling door de jaren heen 
treffend weergeeft. De gebonden 
uitgave telt 132 pagina’s op A4-for-
maat en is rijkelijk geïllustreerd. Vrij-
dag 13 december vindt de boekpre-
sentatie plaats in de burgerzaal van 
het gemeentehuis en wordt het eer-
ste exemplaar aangeboden aan bur-
gemeester Jobke Vonk-Vedder. 
Deze boekpresentatie en fees-
telijke jubileumreceptie is van 
17.00 tot 19.00 uur en belang-
stellenden zijn van harte wel-
kom. Vanaf zaterdag de 14e is het 
boek over de Nieuwe Meerbode 
voor 25 euro te koop bij het Boek-
huis in de Zijdstraat in het Centrum. 

De medewerkers van de Nieuwe Meerbode zijn afgelopen donderdag 28 no-
vember uit eten geweest. Er is heerlijk gegeten, gezellige gepraat en alvast 
geproost op de boekpresentatie ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van 
de krant die je pakt. Het boek over de historie van de Nieuwe Meerbode, ‘Van 
politiek orgaan tot vriend aan huis’, wordt op vrijdag 13 december tijdens een 
receptie officieel gepresenteerd. Het eerste exemplaar gaat overhandigd wor-
den aan burgemeester Jobke Vonk-Vedder. Directeur Luuc van der Ouw gaat 
deze dag opnieuw uitdelen, het etentje voor alle medewerkers was namelijk 
zijn jubileum cadeautje voor het personeel. De presentatie is openbaar en ie-
dere belangstellende is 13 december van harte welkom van 17.00 tot 19.00 uur 
in de burgerzaal van het gemeentehuis.

Een foto ‘uit de oude doos’, zo maar willekeurig. In het kantoor van de redac-
tie van de Nieuwe Meerbode staan veilig achter de kastdeur dozen van ja-
ren foto’s maken voor de krant die je pakt. Uiteraard zijn er foto’s van histori-
sche waarde, maar er zijn ook veel kiekjes van inwoners, op de ijsbaan, in de 
gymzaal, op de kinderboerderij, in de klas, met een prijs en noem maar op. 
Kom snuffelen tijdens de boekpresentatie ter gelegenheid van 125 jaar Nieu-
we Meerbode in de burgerzaal van het gemeentehuis. Wie zichzelf op een fo-
to herkent, mag de kiek mee naar huis nemen!

BorrelAalsmeer in The Club
Aalsmeer - Na een geslaagd 1 ja-
rig bestaan met meer dan 350 gas-
ten, staat dit keer de volumeknop tij-
dens de netwerkbijeenkomst Borrel-
Aalsmeer weer zachter. In The Club 
in Studio’s Aalsmeer kan dit keer in 
kerstsfeer genetwerkt worden. De bij-
eenkomst is voor iedereen toegan-
kelijk. Ook mensen die op dit mo-
ment geen baan hebben. Iedereen be-
schikt over een netwerk aan contac-
ten. Inmiddels weten ook onderne-
mers, mkb en werknemers buiten de 

regio Haarlemmermeer en Amstelland 
de borrel te vinden. Zanger Lou Prin-
ce neemt de deelnemers alvast mee 
naar een White Christmas, Mika Kunst 
exposeert vier schilderijen en Marlies 
Geervliet neemt de fotografie dit keer 
voor haar rekening. Onder alle aanwe-
zigen wordt onder andere een sfeervol 
verlichtingingspakket, een sushi work-
shop en een kleurenadvies verloot. In-
loop op donderdag 12 december vanaf 
17.00 en het officiële programma start 
om 18.15 uur in Studio’s Aalsmeer.

Inmiddels een traditie!
Kerstproefavond C1000 
Aalsmeer - Op dinsdag 10 decem-
ber organiseert C1000 Koster in de 
Ophelialaan de zevende kerstproef-
avond op rij. Meer dan dertig proe-
verijen, muzikale hoogstandjes, een 
topkok die de heerlijkste gerechten 
demonstreert. Dat allemaal in een 
winkel in betoverende kerstsfeer. De 
voorgaande jaren waren er meer dan 
500 bezoekers, die inspiratie op kwa-
men doen voor de kerstdagen. Het 
team van de supermarkt heeft alles 
uit de kast gehaald om de klanten te 
kunnen inspireren voor het aanko-
mende kerstmenu. In het hart van de 
winkel staat een prachtige kersttafel 
met allerlei gerechten, die bereid zijn 
door een professionele horecakok. 

Deze staat de hele avond klaar om 
de vragen van klanten te beantwoor-
den. Ook zijn diverse goede doelen 
benaderd met de vraag zich te pre-
senteren op de kerstproefavond. Zij 
verkopen artikelen waarvan de op-
brengst naar hun goede doel gaat. 
Dit jaar wordt de avond komisch op-
geluisterd door het professionele im-
provisatieduo Leuke Gasten. Ook 
vermeldenswaard is de grote uitstal-
ling van prachtige kerststukjes. Op 
dinsdag 10 december sluit de winkel 
om 19.00 uur. Vanaf 20.00 uur is ie-
dereen dan weer van harte welkom 
voor de proeverij, die tot 22.00 uur 
duurt. Er is geen gewone verkoop, 
behalve de kerststukjes. 

Pietenspelletjes voor kids
Aalsmeer - Allerlei spelletjes on-
der leiding van Zwarte Pieten ston-
den afgelopen zaterdag 30 novem-
ber op het programma in de Op-
helialaan. De jongens en meisjes 
konden cadeautjes gooien, peper-
nootjes en wortels vangen en onder 
andere over smalle ‘daken’ lopen. 
Hulp werd geboden door Zwarte 
Pieten, die natuurlijk ook zelf graag 
aan de gang wilden en gingen. Het 
werden heel gezellige momenten, 
waar de kinderen zichtbaar van ge-
noten. Er is heel veel gelachen, ook 
handen geschud, Zwarte Piet kom 
je tot slot niet elke dag tegen, en 

bij het Sintfeest hoort strooigoed. 
De Pieten waren gekomen met zak-
ken vol pepernoten en ander lekker 
snoepgoed. Een leuke actie van de 
ondernemers in de Ophelialaan en 
dit vonden niet alleen de kinderen, 
maar ook hun ouders en alle ande-
re bezoekers. Vanavond, donderdag 
5 december, is het pakjesavond en 
zal in heel veel huizen “Dank je wel, 
Sinterklaas” klinken. En daarna is 
dit gezellige kinderfeest weer voor-
bij. De Sint vertrekt met zijn Pieten 
naar Spanje. Tot volgend jaar! Op nu 
naar het Kerstfeest. 
Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Directeur Ger de Jong en Groene Piet. Eigen foto de Meerlanden.

Sneeuwballenmaker en bioscoopkaarten

Groene Piet op bezoek bij 
milieustraat Meerlanden
Rijsenhout - Groene Piet heeft af-
gelopen zaterdag de bezoekers van 
de milieu-straat van Meerlanden in 
Rijsenhout verrast. Samen met al-
gemeen directeur Ger de Jong heeft 
Groene Piet inwoners van Haarlem-
mermeer en Aalsmeer opgeroe-
pen na pakjesavond oud elektrisch 
speelgoed of andere afgedankte 
elektrische apparaten in te leveren 
bij de milieustraat van de Meerlan-
den zodat het gerecycled kan wor-
den. Groene Piet heeft tijdens zijn 
bezoek cadeaus achtergelaten. De 
eerste 100 bezoekers die vanaf 6 de-
cember oud elektrisch speelgoed, 

andere afgedankte elektrische ap-
paraten of kapotte spaarlampen in-
leveren bij de milieustraat van de 
Meerlanden krijgen een Wecycle-
sneeuwballenmaker cadeau. De 
eerste 500 inleveraars maken verder 
ook kans op vier bioscoopkaarten. 
Groene Piet is onderdeel van de Sin-
terklaascampagne van Wecycle. Het 
doel is om het inleveren van elek-
trische apparaten en energiezuini-
ge lampen bij milieustraten te stimu-
leren. Op pakjesavond krijgen veel 
kinderen nieuw elektrisch speelgoed 
van Sinterklaas. Een nieuwe spel-
computer, walkietalkie of tablet staat 

Feestweek Dorcas groot succes!
Aalsmeer - Het was een feestelij-
ke week bij de 10-jarige Dorcaswin-
kel en heel veel klanten hebben dat 
met de vrijwilligers meegevierd. Spe-
ciaal voor het jubileum was de Dor-
caswinkel eenmalig op vrijdagavond 
geopend. Er werd een heel specia-
le modeshow gehouden. Vele mo-
dellen showden voor een groot pu-
bliek combinaties van tweedehands 
kleding. Zo kon een ieder zien dat 
kleding vaak nog een tweede le-
ven verdient. Op zaterdag was er 
een veiling met bijzondere stukken, 
die daar speciaal voor apart gehou-
den zijn. Omdat men de stukken al 
een week in de winkel kon bekijken, 
waren er mensen die speciaal voor 
één bepaald stuk kwamen. Hierdoor 
werd er bij enkele stukken behoor-
lijk tegen elkaar op geboden. De vei-
ling werd door burgemeester Jobke 
Vonk-Vedder geopend. In een korte 
toespraak zei ze trots te zijn op de 
Dorcaswinkel en roemde zij het werk 
van de vele vrijwilligers. Daarna veil-
de zij het eerste stuk van de veiling, 
een prachtige vaas. Daarna nam vei-

lingmeester Gert Ubink het van haar 
over. De opbrengst van de veiling 
en de winkel tijdens deze feestweek 
is zoals altijd, weer voor het goede 
doel. Het Dorcasproject dat speci-
aal voor de jubileumweek is geko-
zen, is: Landbouw en voedselzeker-
heid in Kangi, Zuid Soedan. Het gaat 
hier om een gebied dat jaren is ge-
teisterd door oorlog. Doordat er veel 
landmijnen lagen, was men bang om 
het land te bewerken. Hierdoor raak-
ten vooral veel kinderen ondervoed 
of kregen veel te eenzijdige voeding. 
Dorcas gaat, samen met lokale part-
ners, de boeren helpen weer voed-
sel te verbouwen. Het feest is weer 
voorbij en in de winkel gaat men 
weer over naar de orde van de dag. 
De winkel is weer helemaal klaar 
voor de kerst. En als u een cadeau-
tje, iets voor de kerst of gewoon iets 
nuttigs, koopt bij de Dorcaswinkel 
dan steunt u daarmee automatisch 
een project van Dorcas. Welk pro-
ject? Dit is te lezen in de winkel en 
kan natuurlijk gevraagd worden aan 
een van de vrijwilligers. 

Alleen maar powervrouwen 
bij Sylt Support
Aalsmeer - Kirsten Verhoef is een be-
zige bij. Zij is de drijvende kracht ach-
ter Sylt Adminstratie en Sylt Support. 
Omdat ze andere bezigheden heeft 
ten tijde van het interview, wordt de-
ze afgenomen met één van haar werk-
neemsters Marije. Naast Marije wer-
ken er nog vijf vrouwen en ze kunnen 
stuk voor stuk allemaal powervrou-
wen genoemd worden, want zijn over-
al inzetbaar. Sabina en Alexandra zit-
ten achter hun computers aan de ad-
ministratie, Marilyn is ingedeeld bij de 
receptie en oproepkrachten Cindy en 
Rosalin konden vandaag thuisblijven. 
De dames werken allen parttime of 
als oproepkracht. Hoe het snelgroei-
ende bedrijf ontstaan is vertelt Marije: 
“In augustus 2010 is Kirsten begonnen 
met haar administratiekantoor. Zij richt 
zich vooral op het midden- en kleinbe-
drijf en ZZP-ers. Waarbij persoonlijke 
aandacht een van de speerpunten zijn. 
Sylt is gedreven om ervoor te zorgen 
dat de ondernemer zich vooral kan 
bezighouden met zijn of haar kernac-
tiviteiten. De bijkomende administratie 
neemt Sylt uit handen en kan op kan-
toor of op locatie worden uitgevoerd. 
Kirsten merkte dat haar opdrachtge-
vers, naast de boekhouding, soms te-
gen dingen aanliepen en steeds meer 
vragen begonnen te stellen als ‘Stel 
je ook arbeidscontracten op?’, ‘Kun je 
mijn website bijhouden of zelfs bou-
wen?’, ‘Wil je mijn online marketing 
doen?’ en ‘Zou je eventueel een eve-
nement voor me kunnen verzorgen?’ 
Eigenlijk kwam zodoende van het één 
het ander en is Sylt Support ontstaan. 
Dit bedrijf levert personal assistants en 
gastvrouwen, bouwt websites en web-
shops, verzorgt de promotie voor be-
drijven en doet coaching en begelei-
ding in de breedste zin van het woord.” 
Ook voor sales, marketing, organisatie 
en ondersteuning bij bedrijfsfeesten 
en evenementen bent u bij Sylt Sup-
port aan het goede adres. Uiteraard 
blijft Sylt Administratie bestaan voor 
het opmaken van de jaarrekening, het 
doen van belastingaangiftes en de da-
gelijkse administratie of een gedeel-
te daarvan. De zeven powervrouwen 
pakken alles aan bij Sylt. “En dat moet 
ook wel in deze tijd. We kunnen met 
enige trots zeggen, dat we het eigen-
lijk best wel druk hebben met onze af-
wisselende baan. Zo stond ik laatst 
nog te assisteren bij een modeshow 
in brasserie Oevers, dan weer neem ik 
plaats achter de receptie.” Aldus Ma-
rije, die zich verder vooral bezighoudt 
met de grafische kant van Sylt. 

Ladies Night met film Soof
Sylt is vanaf september dit jaar geves-

tigd in de Crown Business Studio’s. 
Afgelopen donderdag hadden ze een 
drukbezochte Ladies Night om de the-
atervoorstelling Powervrouwen heen 
gebouwd (hoe toepasselijk). Vóór de 
revue werd een theatermenu in Res-
taurant Down Town Diner geserveerd 
en er stonden negentien kraampjes 
waar lokale ondernemers hun waar 
aanboden, zoals kleding, accessoires, 
lingerie, voedingsmiddelen, schoon-
heid, speelgoed, fotografie, enzovoort. 
Aansluitend aan de voorstelling had 
Sylt een DJ geregeld, een paar fijne 
cocktailshakers met ontblote boven-
lijven en een zangeres die kwam op-
treden. Marije: “Deze geslaagde avond 
vroeg om een herhaling. Vandaar dat 
we aanstaande dinsdag 10 december 
een soortgelijke avond hebben geor-
ganiseerd. Dit keer draait het om de 
film ‘Soof’, die dan net in première is 
gegaan. We noemen het wederom een 
Ladies Night, maar we houden zeker 
rekening met mannen hoor. Er zal een 
speciale mannenhoek in de Sportsbar 
worden gecreëerd, waar een lekker 
biertje wordt geschonken onder be-
geleiding van gezellige muziek. Als je 
gebruik wilt maken van het arrange-
ment, wat bestaat uit een kaartje voor 
de film, inclusief een driegangenmenu 
dan betaal je slechts vijfentwintig eu-
ro, maar je kunt de avond tevens zon-
der bioscoopbezoek of diner bezoe-
ken. Daarnaast kun je ook nog shop-
pen, wat wil een vrouw nog meer?” 
Reserveren kan via kirsten@syltsup-
port.nl 

Laatste werkdag
Op 22 december zal er door de dames 
van Sylt Support in samenwerking met 
en in het Westeinder Paviljoen de ge-
zellige Aalsmeerse Kerstborrel worden 
georganiseerd vanaf een uur of vier. 
Voor livemuziek wordt gezorgd. Op de 
laatste werkdag, maandag 30 decem-
ber, zijn de Studio’s opnieuw the pla-
ce to be, want dan maakt de topband 
Jamento zijn opwachting in Down 
Town Diner, dat voor deze gelegen-
heid wordt omgetoverd tot een grand 
café. Vanaf twee uur in de middag is 
iedereen welkom. De toegang is gra-
tis. Marije tot slot: “Wij weten hoe we 
een feestje moeten bouwen en er is 
bij Sylt Support heel veel mogelijk. Wij 
denken graag mee met onze klanten, 
kijken waar de klant assistentie nodig 
heeft en proberen daar zoveel moge-
lijk in te voorzien. Sowieso is álles be-
spreekbaar!” Voor meer informatie kijk 
op de website www.syltsupport.nl of 
bel Marije 06-42350067 Bezoekadres: 
Van Cleeffkade 15.
Door Miranda Gommans

hoog op de verlanglijstjes voor Sin-
terklaas. Deze cadeautjes vervan-
gen vaak oud elektrisch speelgoed. 
Van al het elektrisch speelgoed dat 
wordt afgedankt, wordt minder dan 

een kwart ingeleverd. Driekwart 
komt bij het gewone afval terecht, 
zo’n 1,5 miljoen kilo. Wecycle zamelt 
jaarlijks ongeveer een half miljoen 
kilo elektrisch speelgoed in.

Kerst en demonstraties bij 
‘Groeipassie’ deze zondag
Leimuiden - Komende zondag 8 de-
cember organiseert ‘Groeipassie’ in 
samenwerking met Boretti, Roje Bon-
bons uit Leimuiden en Wijn-moment 
een kerstbomen en kerstartikelen ver-
koop vanaf 10.00 uur. Vanaf het mid-
daguur komt een kok van Boretti meer 
vertellen over de bereiding op de bui-
tenkeuken. En naturlijk laat hij de ge-
rechten ook proeven! Een tip voor de-
genen die na de demonstratie een bui-

tenkeuken of barbecue van Boretti he-
lemaal zien zitten: Er wordt deze zon-
dag 15% korting gegeven op deze pro-
ducten van Boretti. Uiteraard is ‘Groei-
passie’ ook hét adres voor de aankoop 
van kerstbomen van A-kwaliteit. ‘Groei-
passie’ is te vinden aan de Herenweg 
21 in Leimuiden en is zondag geopend 
van 10.00 tot 16.00 uur. Kijk voor meer 
informatie op de website of bel 0172-
506440.
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Ha Ha Ha Powervrouwen!
Aalsmeer - Hilarisch, humoristisch, 
herkenbaar. Dat was ‘De Revue van 
nu’ van de Powervrouwen afgelopen 
donderdag in het Crown Theater. In 
een flink gevulde zaal werd er hard 
gelachen en genoten van alles wat 
er te zien was op het podium. Zang, 
dans en sketches. Zo kwam er on-
der andere een kwebbelzieke vrien-
din voorbij die werkelijk naar nie-
mand luisterde, een vrouw van mid-
delbare leeftijd die een contactad-
vertentie formuleerde, een gestres-
te huisvrouw in de bijstand met een 
paar onhandelbare kinderen. Er was 
een sketch over een kledingparty en 
onenigheid bij een huisvrouwenver-
eniging. De zes actrices en zange-
ressen, waarvan de stemmen goed bij 
elkaar kleurden en waarvan er twee 

ook nog eens viool konden spelen, 
stalen werkelijk de show. En dat alles 
werd begeleid op piano door de enige 
man in het gezelschap. Entertainment 
van de bovenste plank. In de Studio’s 
werd voorafgaand en aansluitend na 
de show een Ladies Night georgani-
seerd met stalletjes waar geshopt kon 
worden. Zangeres Lilian Jackson (van 
Spargo) zong in de New York Sports-
bar en er was een DJ. Het bleef gezel-
lig tot de laatste uurtjes. Aanstaande 
zondagmiddag 8 december is in het 
Crown Theater wederom een vrou-
wengezelschap dat acte de présen-
ce geeft. Er kan genoten gaan wor-
den van de Purper Ladies. Er zijn nog 
kaartjes te bestellen via www.crown-
theateraalsmeer.nl. 
Door Miranda Gommans

Kleding tijdens de Powervrouwen. Foto: Raymond van Olphen.

recensie

Vrolijk en opzwepend 
concert van CCC Inc.
Aalsmeer - Het publiek kon afge-
lopen zondag maar nauwelijks op 
de stoelen blijven zitten tijdens het 
concert van CCC Inc. in de boven-
zaal van De Oude Veiling. “Al onze 
nummers gaan over seks”, zei vio-
list Joost Belinfante. Maar dan wel 
over seks in de breedste zin van 
het woord: liefde, melancholie over 
mislukte kansen, opwinding en ‘the 
crazy hand jive’. Kortom, genieten! 
CCC Inc, dat al ruim 45 jaar be-
staat, speelde voor een uitverkochte 
zaal. Het publiek (gemiddelde leef-
tijd rond de vijftig) had duidelijk zin 
in het optreden van deze vitale ve-
teranen uit Kralingen, die enthou-
siasmerende muziek spelen uit het 

zuiden van de Verenigde Staten. De 
bekende rasmuzikanten Joost Bel-
infante, Jaap van Beusekom, Ernst 
Jansz, Jan Hendriks, Richard Wal-
lenburg en Huib Schreurs wisten 
het publiek een feestelijke zondag-
middag te bezorgen met hun folk- 
americanamuziek. Daarnaast ver-
tolkte publiekslieveling Ernst Jansz 
een liefdesliedje van Bob Dylan, 
the girl from the Red River shore, 
dat nooit door Dylan is uitgebracht. 
Een cadeautje! Dit was echter voor-
lopig het laatste optreden van CCC 
Inc. 2013 Was een erg druk jaar voor 
de band en de muzikanten hebben 
daarom besloten na deze tournee 
een sabbatical te nemen. 

Workshop portret tekenen 
Aalsmeer - Zaterdagmiddag 14 de-
cember organiseert stichting De 
Werkschuit van 13.30 tot 17.30 uur 
een workshop portret tekenen of 
schilderen. Er gaat gewerkt worden 
naar een foto. Het begint met de op-
zet van het portret: wat is de hoofd-
vorm en de globale plaats van ogen, 
neus, mond, nek en schouders? 
Daarna steeds verder detailleren. Wat 
zijn daarbij de valkuilen? Hoe bepa-
len licht en donker de vorm? Als je 
gaat schilderen, hoe meng je dan de 
huidkleuren? Waar kun je ‘los gaan’ 
in je kleurgebruik en waar moet je 
precies zijn? Veel tips en trucs dus 
in deze workshop. Neem zelf potlo-
den en papier mee, of koop een vel 
papier bij de Werkschuit. Als je wilt 
schilderen, neem dan zelf ook acryl-
verf mee en eventueel een schilders 
doekje. Inlichtingen via de website 

www.gklein.org/wsa of telefonisch bij 
Margot Tepas 06-12459347 of Mari-
on Buckert 06-11864861.

Pakjesavond bij Filmclub
Aalsmeer - Maandagavond 9 de-
cember staat het programma van 
de Film- en Videoclub Aalsmeer in 
het teken van een pakjesavond. Alle 
clubleden krijgen dan de gelegen-
heid om hun beste of mooiste vi-
deofilm te vertonen. Als ieder club-
lid nu eens een film meeneemt dan 
belooft het een bijzondere interes-
santer clubavond te worden. Maan-
dagavond 16 december is het al-
weer de laatste clubavond van de 
F&VA in 2013. Op deze avond wor-
den dan de resultaten van de re-
clameopdrachtfilm bekeken en be-
sproken. 

De F&VA is nog steeds op zoek naar 
nieuwe leden. Mensen die geïnte-
resseerd zijn in het filmen met een 
videocamera zijn van harte welkom 
op een van de komende clubavon-
den. Bij de videoclub kan men ook 
altijd te rade gaan bij een van de 
deskundige clubleden bij proble-
men met filmen of monteren. 
De clubavonden van de Film- en Vi-
deoclub Aalsmeer worden gehou-
den in gebouw ’t Anker aan de Oos-
teinderweg 372a en beginnen om 
20.00 uur. Informatie over de F&VA 
via 023-5284564 of www.videoclub-
aalsmeer.nl. 

Postzegelveiling en bingo
Aalsmeer - Maandagavond 9 de-
cember houdt Postzegelvereniging 
Aalsmeer haar maandelijkse bijeen-
komst in het Parochiehuis aan de 
Gerberastraat 6. Na de korte toe-
spraak door de voorzitter en vooraf-
gaand aan het Zwarte Pieten Spel is 
er nog een kleine veiling met 155 ka-
vels. Daarin, naast Nederlandse ze-
gels, enkele postzegelboekjes (voor-
loper van de hangmapjes), zegels 
uit België, Zwitserland, Italië, Nieuw 
Zeeland en Duitsland. Iedereen is 

van harte welkom na 19.00 uur om 
de kavels van deze avond te bekij-
ken. Na afloop van de kleine veiling 
wil het bestuur met de aanwezige 
leden (en hun aanhang) nog enke-
le ronden kienen. Geen interesse in 
kienen maar wel in postzegels verza-
melen? Kom maandagavond naar het 
Parochiehuis. Aanvang is 20.00 uur. 
Alle activiteiten van de vereniging en 
vele scans van de veiling staan even-
eens vermeld op de site: www.post-
zegelverenigingaalsmeer.nl

Met spelletjes en bezoek kerstman
Kerstmarkt op terrein van 
kinderboerderij zondag
Aalsmeer - Op zondag 8 decem-
ber vindt op het terrein van kinder-
boerderij Boerenvreugd een uit-
gebreide kerstmarkt plaats. Meer 
dan 15 kraampjes vol met ambach-
telijk gemaakte artikelen voor in 
en om het huis presenteren zich 
aan het Aalsmeerse publiek. Er is 
een stroopwafelkraam, glühwein 
en warme chocolademelk. Mu-
ziekschool Spelenderwijs uit Ku-
delstaart zorgt voor een muzikale 
omlijsting en er zijn leuke spelletjes 
voor de kinderen. Ook de kerstman 

komt langs. Op de knutseltafel zijn 
mooie decoraties te maken en hier-
bij worden helpende handen ge-
boden door leden en docenten van 
stichting De Werkschuit. Het Kerst-
feest begint om 11.00 uur en eindigt 
om 15.00 uur. De markt is groten-
deels overdekt, dus ook bij minder 
weer gaat alles door. 
Meer informatie via facebook.com/
boerenvreugd of www.boeren-
vreugd.nl. Adres van Kinderboerde-
rij Boerenvreugd is Beethovenlaan 
118 in de Hornmeer.

Cadeaucheque voor mevrouw Gerlach

Ladies Night bij Sparnaaij 
Aalsmeer - Op dinsdagavond 20 
november is in de juwelier in de 
Zijdstraat een Ladies Night geor-
ganiseerd. Dit was onder ande-
re om twee gerenommeerde mer-
ken eens extra onder de aandacht 
te brengen. Het betrof Bron Juwe-
len en R&C. Bron staat bekend om 
zijn kleurstenen. Vrouwen met ge-
voel voor stijl kiezen vaak een ju-
weel van Bron om hun persoon-
lijkheid te accentueren en letterlijk 
kleur te geven. Het merk R&C staat 
garant voor sieraden van de hoog-
ste kwaliteit in alle fonkelende ma-
terialen die de natuur voor handen 
heeft; platina, goud, zilver en na-
tuurlijk diamant. Beiden merken zijn 
overigens van Nederlandse makelij. 
Op de drukbezochte avond was ook 
het atelier geopend, zodat mensen 
de liefde voor het product met eigen 
ogen konden ervaren. Op de avond 
is tevens een loterij gehouden. Uit 

alle deelnemers is afgelopen week 
een winnares getrokken. Op de fo-
to rechts naast medewerkster Toos 
Deen staat de Aalsmeerse mevrouw 
Gerlach. Zij won een cadeaucheque 
ter waarde van maar liefst tweehon-
derdvijftig euro, vrij te besteden bij 
juwelierszaak Sparnaaij. De trouwe 
klant was blij verrast en riep verrukt 
uit dat ze het ontzettend leuk vond, 
temeer, omdat ze nog nooit iets had 
gewonnen. Eigenaar Jan Sparnaaij 
is zeker van plan om van de Ladies 
Night een terugkerend evenement 
te maken. Hij wil graag het prach-
tige ambacht en het vakmanschap 
dat daarbij komt kijken, aan zoveel 
mogelijk mensen laten zien. Op de 
website, met doorlinking naar de 
sociale media én de webwinkel, kan 
in de gaten gehouden worden wan-
neer er weer iets soortgelijks wordt 
georganiseerd: www.sparnaaij-ju-
weliers.nl.

Vanaf 15e in bakkersbranche
Nominatie voor Bakker 
Gerard uit Hoofddorp
Aalsmeer - Gerard de Schrijver, 
oftewel Bakker Gerard uit Hoofd-
dorp is één van de drie genomineer-
den voor de ondernemingsprijs van 
Haarlemmermeer 2013. Een hele 
prestatie op zich al. Bakker Gerard, 
geboren en getogen in Aalsmeer, is 
op zijn vijftiende al begonnen in de 
bakkersbranche, begonnen bij Mar-
tin Vooges in Aalsmeer waar hij de 
bakkersopleiding volgde en diverse 
cursussen. Daarna ging hij werken 
bij Dick Jansen in Amstelveen om 
vervolgens 13 jaar geleden zijn ei-
gen zaak te beginnen in Hoofddorp. 
Bakker Gerard heeft heel veel vaste 
klanten, die gerust een gratis kopje
koffie bij hem kunnen drinken. De 
winkel oogt gastvrij. Dat is precies 
wat Bakker Gerard wil uitstralen. Al-
les wordt hier vers gebakken door 
de bakker. Een bakker in hart en 
nieren. Bakker Gerard is niet alleen 
een brood- en bankelwinkel annex 
bakkerij. Daarnaast is er de afde-
ling catering, want ze leveren beleg-
de broodjes, drank, fruit, yoghurt tot 
complete luxe lunches aan bedrij-
ven. Via een geavanceerd compu-
terbestelsysteem kunnen de klan-
ten digitaal hun bestellingen door-
geven. Drukke tijden komen er weer 
aan voor de kerst. Bakker Gerard 
is er helemaal klaar voor. Speciaal 

voor bedrijven heeft Bakker Gerard 
supergrote kerstbroden van maar 
liefst 80 centimeter met of zonder 
bedrijfslogo. Elk jaar zijn de reac-
ties weer heel erg leuk. Wie weet is 
het iets voor uw bedrijf? En dan als 
laatste moeten natuurlijk de heer-
lijk verse oliebollen niet vergeten 
worden. Direct vers gebakken in de 
speciale oliebollenhut buiten. Heeft 
u een groot aantal nodig, dan is het 
handig om deze even van tevoren 
te bestellen en uiteraard worden ze 
bij u op kantoor bezorgd. Adres is 
Hoofdweg 730a. Meer weten? Kijk 
op www.bakkergerard.nl.

Recordbedrag van bijna 27.000 euro

Steun Supportersclub voor 
Kudelstaartse verenigingen
Kudelstaart - De Supporters Ver-
eniging Kudelstaart heeft in seizoen 
2012/2013 een record bedrag van 
26.874 euro aan Kudelstaartse ver-
enigingen geschonken. Dankzij de 
constante kiloprijs van het oude pa-
pier heeft de S.V.K. weer een goed 
financieel seizoen achter de rug. 
Voor de S.V.K. is, naast de kaart- en 
kienavonden, het oude papier de 
belangrijkste bron van inkomen. Op 
de kienavonden staat er voor in de 
zaal een rij tafels vol met fantasti-
sche prijzen en aan het einde van de 
avond is er een hoofdprijs ter waar-
de van 125 euro. Op de altijd gezelli-
ge kaartavonden zijn ook volop prij-
zen te winnen in zowel de einduit-
slag als in de loterij. Deze avonden 
vinden plaats in het dorphuis t’ Po-
dium in Kudelstaart. Maar liefs zes 
steeds groter wordende kraakwa-
gens rijden op de eerste vrijdag-
avond van de maand door het dorp 
om het oude papier op te halen. Ge-
middeld wordt dan ruim 40.000 ki-
lo opgehaald. Het bestuur van S.V.K. 

bedankt bij deze alle inwoners van 
Kudelstaart voor het verzamelen van 
het oude papier en zeker niet te ver-
geten de Kudelstaartse verenigin-
gen voor het ophalen van het ou-
de papier. 

Vijftien verenigingen hebben het af-
gelopen seizoen de volgende bedra-
gen mogen ontvangen: Sportvereni-
ging RKDes 6.550 euro, Korfbalver-
eniging VZOD 6.250 euro, Tennis-
vereniging Kudelstaart 2.900 eu-
ro, Show- en Jachthoorncorps Ku-
delstaart 1.821 euro, IJsclub VZOD 
1.600 euro, Handboogvereniging 
Target 1.500 euro, Muziekvereniging 
Flora 1.350 euro, Schaatstrainings-
groep VZOD 1.288 euro, Turnvereni-
ging Omnia 1.200 euro, Skeelerbaan 
Kudelstaart 1.050 euro, Dorpshuis 
t’Podium 400 euro, Ouderdensoos 
Kudelstaart 400 euro, Damesvereni-
ging Kudelstaart 300 euro, Schaak-
club ‘t Kalende Pionnetje 200 euro 
en Carnavalvereniging de Pretpeu-
ders 55 eurO.

Kaarten vanaf dinsdag te koop
Kerstwijding de Binding
Aalsmeer - Een groep jongeren tus-
sen de 15 en 25 jaar is weer hard aan 
het werk voor het kerstspel 2013 van 
stichting de Binding in samenwer-
king met de Doopsgezinde Gemeen-
te. Al eind augustus kwamen de eer-
ste club enthousiastelingen bij elkaar 
om te brainstormen over een mooi 
stuk. In de maanden daarna werd er 
fanatiek geschreven, geschrapt en 
weer bij geschreven. Inmiddels ligt er 
een definitief script en is de spelers 
gevraagd de teksten uit hun hoofd 
te gaan leren. De eerste oefenses-
sies zitten er al op en het belooft weer 
een memorabel toneelstuk te worden. 
Het toneelstuk wordt uitgevoerd op 
dinsdag 24 december in de Doops-
gezinde kerk in de Zijdstraat 55. Er 
zijn twee voorstellingen. De middag-
voorstelling start om 16.30 uur en de 
avondvoorstelling om 20.30 uur. Een 
half uur voor aanvang van de voor-
stelling gaan de deuren open. Na-
tuurlijk willen de jongeren nog niet te 
veel prijs geven over de inhoud van 

het stuk, daarvoor zult u moeten ko-
men kijken! Wat zij al wel kunnen ver-
tellen is dat het geen standaard kerst-
verhaal wordt, maar een verhaal over 
het vinden van kracht en inspira-
tie in een wereld waarin dit niet al-
tijd even makkelijk is. Het stuk wordt 
begeleid door een tenminste 8-kop-
pige live band, speciaal samenge-
steld voor deze voorstelling. Ook de 
band is al weken aan het oefenen 
om de voorstelling een extra dimen-
sie mee te kunnen geven in de vorm 
van live-muziek. Nieuwsgierig gewor-
den? Kaarten zijn te bestellen via in-
fo@debinding.nl vanaf 10 december 
9.00 uur. Reserveringen die vóór deze 
datum en tijd binnen komen, worden 
niet in behandeling genomen. Kaar-
ten zijn gratis. Na afloop van de voor-
stelling wordt een collecte gehouden. 
De helft van deze collecte zal worden 
gedoneerd aan een nog nader te be-
palen goed doel, de andere helft komt 
ten goede aan het jeugd- en jonge-
renwerk van stichting de Binding. 

Optreden: Van alles wat 
Aalsmeer - Afgelopen zaterdagavond 
30 november verzorgde de Aalsmeerse 
band ‘Van Alles en Nog Wat’ een op-
treden in een volle Oude Veiling. De 
vijf muzikanten en twee zangeressen 
deden hun naam eer aan: Ze speel-
den inderdaad van alles wat. Nummers 
van bekenden als Bruno Mars, Miss 

Montreal en Kings of Leon werden ten 
gehore gebracht. Juist in het spelen 
van allerlei muzieksoorten hebben de 
leden allen veel plezier. Ze vinden het 
leuk en zaterdag deelden Angele, Ma-
rije, Pieter, Bas, Wouter, Nico, Hans en 
(af en toe) Bas dit met succes met het 
in groten getale gekomen publiek. 

Kerstconcerten 
en activiteiten
Aalsmeer -  Uit een divers aan 
kerstconcerten kan de komende 
weken gekozen worden. Ook staan 
tot de kerstdagen diverse leuke win-
terse activiteiten op het programma. 
Nu alvast in de agenda zetten:
* Kerstconcert en cd-presentatie 
vrouwenkoor Davanti met dirigente 
Alice Roes op vrijdag 13 december. 
Het concert wordt gegeven in de St. 
Jan Kerk in Kudelstaart en begint 
om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 
uur. Kaarten kosten 10 en 5 euro 
voor resp. volwassenen en kinderen 
en zijn te bestellen via 06-30155387 
en davanti@hotmail.nl. 
* Op zondag 15 december geeft 
vocaal ensemble Cappella Nova 
uit Amsterdam een concert in de 

Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat. 
Het ensemble bestaat uit veertien 
vocalisten waaronder dirigent Jurj-
en Vis. Het concert, dat om 12.00 
uur begint, is geheel gewijd aan de 
kerstvespers van Monteverdi. De 
toegang is uw gift.
* Op donderdag 19 december wordt 
in zorgcentrum ‘t Kloosterhof in de 
Clematisstraat een kerst- en winter-
markt gehouden. Allerlei kerstspul-
letjes en cadeaus zijn hier te koop, 
evenals handwerkjes van de bewo-
ners. De markt is vrij toegankelijk 
van 14.30 tot 17.00 uur. 
* Mannenkoor Con Amore en 
Aalsmeers Harmonie geven sa-
men een kerstconcert op zondag 
22 december in de Open Hof kerk 
in de Ophelialaan 247. Medewerking 
wordt verleend door soliste Charlot-
te van Tielrooij. Het concert begint 
om 15.00 uur en de toegang is uw 
gift.
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Nieuw Radioprogramma een feit
Sint drukt op startknop 
voor Vrijdagavondcafé!
Aalsmeer - Afgelopen vrijdagavond 
even na 21.00 uur gaf Sinterklaas 
in goed gezelschap van zijn zwarte 
Pieten een druk op de knop van het 
mengpaneel van Radio Aalsmeer en 
opende daarmee het nieuwe pro-
gramma van Ron Leegwater en Li-
sette Schipper. Het programma ‘Vrij-
dagavondcafé’ kon daarna van start 
gaan. Natuurlijk gebeurde dit op 
een hilarische manier met veel hu-
mor. In deze eerste uitzending wa-
ren diverse gasten in de studio en 
aan de telefoon voor een interview 
. Ook schoof twitter-specialist Debo-
rah aan met haar tweewekelijkse ru-
briek over social media en vertelde 
wat haar opviel onder de twitteraars 
in Aalsmeer. 

Wil je ook aanschuiven met een 
verhaal, gebeurtenis of iets vertel-
len over een evenement of activiteit 
dat binnenkort gaat plaatsvinden in 
Aalsmeer of Kudelstaart? Bel tijdens 
de uitzending de studio via 325858 
of laat het nu alvast weten via Twit-
ter @Vrij_avondcafé of via Face-
book: Vrijdagavaondcafé. Ook mor-
genavond staat weer een leuk pro-
gramma op stapel met onder ande-
re de rubriek Marc’s Culinaire Kook-
wekker, de Twitter Hit, er worden 
weer twee vrijkaarten weggegeven 
voor Crown Cinema in Aalsmeer en 
natuurlijk lekkere muziek! Vrijdag-
avondcafé wordt iedere vrijdag uit-
gezonden van 21.00 tot 23.00 uur. 

In de ether en Door de Mangel
Op zaterdag 7 december is de jaren 
tachtig band Tower live te beluiste-
ren in ‘Met Peter in de ether’. Mari-
an en Cor maakten begin jaren tach-
tig furore met de band Tower. Ze zijn 
sinds 2012 weer bij elkaar en heb-
ben een nieuw nummer opgenomen 
met de titel ‘Show me’. Zaterdag zul-
len zij ongetwijfeld uitgebreid ingaan 
op hun comeback en zal ook het 
nieuwe nummer te horen zijn. Afge-
lopen maandag waren er weer twee 
zeer uiteenlopende personen te gast 
in de studio van Radio Aalsmeer. 
In ‘Door de Mangel’ was architect 
en politicus Joop Kok de dertien-
de gast en hij sprak uitgebreid over 
zijn werk, privéleven en hobby’s. In 
de editie van maandag 9 december 
is journalist Han Carpay de gast. In 
de ‘Top 10 van’, het programma dat 
daarop volgt, was de favoriete mu-
ziek van Sven Müller te horen. Ko-
mende maandag geeft Dick de Kuij-
er, directeur van Exploitatie Sportac-
commodaties Aalsmeer (ESA), een 
kijkje in zijn muziekvoorkeuren. ‘Met 
Peter in de Ether wordt om de week 
uitgezonden op zaterdag van 17.00 
tot 19.00 uur. ‘Door de Mangel’ en 
‘De Top 10 van’ worden uitgezonden 
om respectievelijk 19.00 en 20.00 
uur op maandag. Radio Aalsmeer is 
te beluisteren op 105.9 FM en de ka-
bel op 99.0 FM. Voor alle informatie: 
www.radioaalsmeer.nl. Bezoekadres 
is Van Cleeffkade 15.

Sint drukt op de startknop bij nieuw programma van Ron en Lisette.

M iranda’s
omentenm

Oud Aalsmeer en OVAK
Aalsmeer - Op woensdag 11 de-
cember vanaf 14.00 uur zal de heer 
Wim Rodenburg, die ongelooflijk veel 
weet van Oud Aalsmeer, in buurthuis 
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 
prachtige dia’s vertonen. Hij zal de-
ze natuurlijk mondeling toelichten. 
De OVAK hoopt op een hele mooie 
middag over Oud Aalsmeer en hoopt 
weer veel leden te mogen begroeten. 
Op 28 november heeft wethouder 
Ad Verburg, ondersteunt door amb-

tenaar de heer Sonnenberg, een in-
leiding gehouden over de toekomst 
van de Zorg in Aalsmeer. Ongeveer 
zestig mensen hebben deze zeer in-
teressante middag bezocht. Er zijn 
nogal wat vragen blijven liggen en 
de wethouder heeft toegezegd vol-
gend jaar, in april, terug te komen 
om dan het vervolg te kunnen vertel-
len. Misschien is er dan meer duide-
lijk is over de ontwikkelingen van de 
Zorg in Aalsmeer. 

Lions cheque van 1000 euro 
voor Stichting Meer Armslag
Aalsmeer - Afgelopen donder-
dag 28 november is een cheque van 
1000 euro uitgereikt aan de Stich-
ting Meer Armslag Aalsmeer. Dit be-
drag is een deel van de opbrengst 
van de golfdag die beide Lionsclubs 
in Aalsmeer, LC Aalsmeer Ophelia en 
LC Aalsmeer, begin oktober organi-
seerden. Tijdens de clubavond nam 
voorzitter Mike van der Laarse van de 
Stichting Meer Armslag de cheque 
graag in ontvangst. In zijn dankwoord 
vertelde Mike over de activiteiten van 
deze Stichting, die financiële onder-
steuning biedt aan zwemmers met 
een beperking. Deze gehandicap-

te zwemmers krijgen vaak te ma-
ken met extra kosten om trainingen 
te kunnen volgen en deel te kunnen 
nemen aan wedstrijden. In het ver-
leden hebben Mirjam de Koning en 
Lisa den Braber bij de start van hun 
zwemcarrière financiële ondersteu-
ning ontvangen. Dat heeft er mede 
toe bijgedragen dat zij zeer succesvol 
waren bij de Paralympics van 2008 en 
2012. Momenteel worden vijf talent-
volle zwemmers ondersteund door 
de Stichting Meer Armslag. Ook de-
ze zwemmers hebben een droom die 
‘Paralympics’ heet en de Stichting wil 
hen helpen die te verwezenlijken.

Lion Cees de la Haye (r) overhandigt de cheque aan Mike van der Laarse.

WijnManShow met Harold 
Hamersma in bibliotheek
Amstelveen – Eindelijk een wijn-
kenner die duidelijke taal spreekt, 
Harold Hamersma. Hij brengt al ja-
renlang de fameuze Wijnalmanak 
met de beste wijnen onder de vijf 
euro. Zijn devies is: “Over wijn moet 
je niet ingewikkeld doen, het wordt 
immers ook gewoon door boeren 
gemaakt.” Wat niet wil zeggen dat 
je er daardoor minder van zou ge-
nieten. Als je Harold een glas wijn 
ziet drinken weet je dat niets min-
der waar is. Na een avond met Ha-
rold neem je je voor minder te haas-
ten, te geloven in je eigen talent, al-
leen nog te doen wat je leuk vindt 
en vooral: om nooit meer vieze wijn 
te drinken. 

Hamersma heeft een unieke ma-
nier van vertellen. Over “vol en rond; 
een beetje Karin Bloemen maar dan 
zonder de cholesterol” en “rijpe tan-
nines, die als een ingelopen kokos-
matje lichtjes de smaakpapillen ras-
pen.” Aansluitend op de WijnMan-
Show in de bibliotheek gaat Harold 
Hamersma mee naar de begane 
grond voor een gezellige wijnproe-
verij. Kaarten zijn online te bestellen 
via www.debibliotheekamstelland.nl 
of verkrijgbaar in een van de vesti-
gingen van de bibliotheek. De Wijn-
ManShow met Harold Hamersma is 
op dinsdag 10 december van 20.15 

tot 22.00 uur in de bibliotheek op 
het Stadsplein van Amstelveen.

Schrijven voor Kerst
De workshop van Hetty Kleinloog op 
woensdag 11 december biedt voor 
iedereen die van schrijven houdt, 
zowel de beginnende als gevorder-
de schrijver, inspiratie en handvat-
ten. Op woensdag 11 december is 
het thema Kerst. Maak indruk met 
uw eigen verhalen voor onder de 
boom, kerstkaarten met een per-
soonlijke tekst en creatieve kerst-
menukaarten. Samen met u zal Het-
ty Kleinloog dit schrijfseizoen fees-
telijk afsluiten. Hetty Kleinloog 
schrijft vanaf 2000 televisiedrama 
en werkt als dialoogschrijver, sto-
ryliner en eindredacteur mee aan 
tv-series als ONM, Lotte en Span-
gaS. Met SpangaS won zij in 2008 
De Gouden Stuiver, de Televisierring 
voor het beste jeugdprogramma. 
In 2009 schreef ze in opdracht van 
de NCRV de scholenmusical ‘Zin in 
morgen!’ en werkt zij eveneens als 
schrijver en tekstdichter bij Ti-ta-
tovenaar (AVRO). Kaarten voor de-
ze workshop zijn eveneens online te 
bestellen of in een van de vestigin-
gen van de bibliotheek verkrijgbaar. 
De workshop is van 19.30 tot 22.00 
uur in de bied op het Stadsplein in 
Amstelveen.

Kerstbingo bij 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Op woensdag 11 de-
cember organiseert buurtvereni-
ging Hornmeer weer haar overbe-
kende kerstbingo met heel veel prij-
zen in de kerstsfeer. 

Maar ook de zeer gewilde bood-
schappenmand, deze keer gevuld 
met kerstartikelen, behoort weer 
tot het prijzenpakket. Ook de ‘dure’ 
ronde met geldprijzen staat weer op 
het programma. Iedereen is van har-
te welkom. De kerstbingo begint om 
20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de zaal 
van het buurthuis in de Roerdom-
plaan 3 open en de toegang is gratis. 

Weer succesvolle Ouderendag 
Aalsmeer - Zaterdag 23 november 
was weer de jaarlijkse Ouderendag 
in de burgerzaal van het gemeente-
huis. De zaal zou om half drie open 
gaan, maar om twee uur stond al 
een hele rij ouderen buiten te trap-
pelen om binnen te mogen. Tegen 
half drie was de zaal zo goed als vol 
met ruim 250 mensen. Om half drie 
deed de voorzitter Dirk van Leeuwen 
de aftrap door iedereen van harte 
welkom te heten. Daarna sprak bur-
gemeester Jobke Vonk de zaal toe. 
Ze vertelde waar ze vandaan komt 
en wat haar achtergrond is. 

Ze is zelf dochter van een teler en 
haar man is zelfstandig ondernemer. 
Inmiddels heeft ze al heel wat be-
zoeken afgelegd en zei nu blij te zijn 
kennis te kunnen maken met zoveel 
ouderen in de gemeente. De bur-
gemeester bleef tot aan de brood-
maaltijd en heeft tussendoor met 
heel wat mensen even een praatje 
kunnen maken. Het programma be-
gon met ‘La Musiquete’ die net als 
vorig jaar vrolijke liederen ten ge-
hoor bracht uit opera’s, operettes en 
musicals. Zo begonnen ze met de 
‘Weense konditorei’, vervolgden met 
‘Tausend Rosen’, en zongen uit de 
musical over Don Quichote. Verder 
nog liederen uit de operette Gre-

vi, de musical Peter Pan en onder 
andere een aria uit ‘Komt sieg an’. 
De dames en heren hadden steeds 
prachtig aangepaste kledij aan. Tus-
sendoor en erna was er pauze waar-
in koffie, thee of een ander drankje 
genuttigd kon worden. Daarna was 
er een rondje bingo waarbij mooie 
prijzen gewonnen konden worden. 
Voor een tweede ronde was echter 
geen tijd meer. Na de broodmaaltijd 
was het podium voor het Residen-
tie Revue gezelschap uit Den Haag. 
Deze groep heeft al eerder opgetre-
den tijdens de Ouderendag en het 
was opnieuw een groot succes. Af-
wisselend was er een programma 
vol zang, dans, sketches en een il-
lusionist. Veel Nederlandse lied-
jes werden ten gehore gebracht. 
Ook deze groep was steeds prach-
tig aangekleed. De balletdames met 
prachtige gekleurde veren, de zan-
gers en zangeressen in glimmend 
rood, zwart en blauw. Al met al was 
de Ouderendag weer een groot suc-
ces en ging iedereen om negen uur 
met een tevreden gevoel naar huis. 
De Ouderendag was mede een suc-
ces door de bijdrages van verschil-
lende sponsoren en de vele vrijwilli-
gers die weer twee dagen druk be-
zig geweest zijn in de burgerzaal 
van het gemeentehuis. 

Kerstkienavond 
Vogelvereniging

Aalsmeer - Op donderdag 12 de-
cember organiseert Vogelvereni-
ging Aalsmeer haar jaarlijkse kerst-
kienavond, waarin vele mooie prij-
zen te winnen zijn. In totaal worden 
vijf rondes gekiend en elke kienron-
de kent een grote jackpot prijs. Tus-
sendoor is er een grote loterij waar-
mee ook leuke prijzen zijn te win-
nen, waaronder een fraaie hoofd-
prijs. Breng vrienden en kennissen 
mee, iedereen is welkom. De kerst-
kien is in het Wellantcollege aan de 
Linnaeuslaan 2 en de aanvangstijd 
is 20.00 uur. Voor inlichtingen: G. 
Goeijenbier, tel. 06- 10666878.

December, ‘feel-
good-maand’
Aalsmeer - Een onderwerp vinden 
voor mijn column lijkt heel simpel. 
Dat is het meestal ook, maar in dit 
geval ligt het nogal voor de hand om 
het bijvoorbeeld over discriminatie 
te hebben of de (in)tolerantie in ons 
land. Maar dat doe ik niet. De Zwar-
te Pieten discussie hebben we zo on-
derhand wel gehad en wat maakt het 
uit wat ik daar allemaal van vind. Ook 
Gordon is meer dan uitgekauwd en 
genoeg uitgejouwd. Ik persoonlijk 
denk dat hij het echt niet zo bedoeld 
heeft maar ook hier geldt; lekker be-
langrijk, die mening. Dan is er nog 
de jongen die niet aangenomen is 
op grond van zijn huidskleur. Tja, de 
ene keer is het kleur, dan om het feit 
dat het een man moest zijn in plaats 
van een vrouw, vervolgens is de leef-
tijd weer aan de beurt en dan bedoel 
ik dus te oud.. Er is altijd wel wat te 
zeuren. En nee, ook hier wil ik heus 
niet goedpraten wat er is gebeurd, 
maar om zo’n bedrijf nu tot de grond 
toe af te branden in de media… Mijn 
onderwerp is van veel luchtiger aard. 
Het betreft de kalendermaand waarin 
we zitten. En dan niet over het weer 
hoor.. Het kan vriezen en dooien, re-
genen en sneeuwen, bewolkt zijn of 
zonnig, maar who cares? We moeten 
het er toch mee doen. Ik ben trou-
wens blij dat mijn winterbandjes on-
der mijn tuut zitten, maar dat terzij-
de. Vorig jaar had ik ze niet en met 
die gladheid.. brrr. Goed, de donke-
re dagen dus voor Kerst en over de 
Sinterklaastijd die bijna achter de rug 
is, al dan niet met oorringloze Zwar-
te- en/of gekleurde Pieten.. Een en 
al gezelligheid in het Dorp met meer 
dan geslaagde optredens van (stich-
ting) Sinterklaas en zijn gevolg. En nu 
dan dus de kerstboom halen en het 
huisje nog sfeervoller maken. Hoe-
veel lichtjes gaan we weer ophan-
gen en wie maakt er weer de mooiste 
kunstwerken in de vorm van kerst-
stallen, windlichten en tafeldecora-

ties? Ik vind het altijd zo gezellig om 
in deze tijd langs de huizen te fiet-
sen of te lopen en te zien hoeveel 
werk een ieder er weer van heeft ge-
maakt. Wij halen dit jaar de kerst-
boom denk ik bij de Gamma en ik ga 
mee om hem uit te kiezen. Voor de-
genen die mijn column van vorig jaar 
hebben gelezen over de boom waar-
van minstens de helft af moest, om-
dat manlief dacht dat we in een villa 
woonde, gaat me geen tweede keer 
gebeuren. Een boompje van hooguit 
anderhalve meter en lekker breed zal 
het gaan worden en ik ga hem op-
tuigen met mijn zoon onder muzikale 
begeleiding van een Kerst-CD. Voor 
mijn man heb ik vervolgens voor als 
ie thuiskomt lekker een biertje klaar-
staan om de kerstsfeer in huize Gom-
mans nog wat kracht bij te zetten. Ja, 
zo gaan wij het doen deze keer. ‘Wat 
ga jij doen met Kerstmis?’ Die vraag 
komt meestal ergens in november. 
Nou wij gaan op Kerstavond eens 
kijken in de Binding naar een optre-
den, als er tenminste kaartjes voor-
handen zijn, met eerste Kerstdag ge-
zellig naar de familie en tweede met 
ons eigen gezinnetje onder de boom 
cadeautjes uitpakken. Het mag ook 
best wit zijn buiten, maar hé alleen 
die paar dagen hè. Ik moet zeggen, 
ik heb er nu al zin in! Enorm veel zin 
zelfs. Die lichtjes, dat sfeertje, lekke-
re hapjes, dito drankjes. Ik kan niet 
wachten. De berg waar sommigen 
tegenop zien, die heb ik nog nooit 
beklommen. Oké, ik heb misschien 
makkelijk praten, want er is geen ar-
moede om mij heen. Hopelijk kan ik 
daarom op de volgende manier een 
bijdrage leveren aan mensen die 
de voedselbank nodig hebben in 
Aalsmeer. Voor iedere ‘Like’ schenk 
ik namelijk één euro aan die organi-
satie, zodat de minderbedeelden ook 
iets extra’s hebben. Ga hiervoor naar 
mijn website www.tekstenkantoor.nl, 
neus even rond, klik vervolgens on-
deraan op het Facebook icoontje en 
like mijn pagina. Ik weet, ik ben geen 
Trijntje dus zo’n treinvaart zal het niet 
lopen, maar voor de zekerheid bouw 
ik een marge van honderd in. De tel-
ler staat nu op honderdzevenenze-
ventig likes, daarna zien we verder.. 
Maar een ding staat vast: Ik gun en 
wens iedereen een gezellige ‘feel-
good-maand’ toe! 

Miranda Gommans 

Groot aantal vogelvariëteiten op 
tentoonstelling van Rijsenvogel 
Rijsenhout - Op vrijdagavond 29 
november opende voorzitter Adri de 
Waal om precies acht uur de 28ste 
onderlinge tentoonstelling van vo-
gelvereniging de Rijsenvogel in 
dorpshuis de Reede. Na een korte 
toespraak maakte hij de winnaars 
van de tentoonstelling bekend. 
Hierna kon een ieder de door de le-
den zelf gekweekte vogels in al hun 
pracht bewonderen. En dat waren 
er genoeg, want de 40 ingeschreven 
leden hadden in het totaal 520 vo-
gels ingebracht die allemaal door de 
keurmeesters van de Nederlandse 
Bond van Vogelliefhebbers gekeurd 
zijn. En keurmeester word je niet zo 
maar. Eerst moet je een groot aan-
tal jaren je sporen op het gebied van 
vogelkweken verdiend hebben en 
daarna nog heel veel cursussen vol-
gen ter specialisatie. Er waren dan 
ook verschillende keurmeesters ter 
keuring van de kanaries, parkieten 
en papagaaien. En dat is maar goed 
ook, want zoveel variëteiten kan een 
enkele keurmeester nooit aan. En 
variëteiten genoeg afgelopen week-
end in Rijsenhout. Er waren bijvoor-
beeld zeven ara’s ingezonden van 
een meter groot, maar ook een tro-
pisch goudbuikje van enkele centi-
meters, en daar tussenin kanaries, 
dwerg papagaaitjes, kleine en gro-
te parkieten. Vanaf het begin van de 
show was het gezellig druk en kon 
een ieder genieten van al de mooie 
vogels die de leden na een jaar van 
kweken en goede verzorging op de-

ze show hadden gebracht. En na-
tuurlijk is men trots als de vogel 
waar je veel tijd in hebt gestoken 
een prijs in de wacht sleept. Geluk-
kig zijn in de vereniging veel vrijwil-
ligers actief waar door het mogelijk 
is om zo’n grote show neer te zetten. 
Ook de sponsors doen gelukkig een 
duit in het zakje om dit soort leu-
ke shows mogelijk te maken. Daar-
om kunnen het bestuur en de leden 
terug kijken op een zeer geslaagd 
weekend en kan iedereen weer aan 
de slag om zich al weer voor te be-
reiden op volgend jaar. Aan de ten-
toonstelling was een grote loterij 
verbonden waarbij de prijzen op de 
volgende lotnummers zijn gevallen: 
193, 554, 621, 714, 1194, 1379, 1502, 
1541, 1556, 1656, 1716, 2153, 2328, 
2405 en 2460. De prijzen zijn na te-
lefonische afspraak op vertoon van 
het desbetreffende lot af te halen bij 
Peter Pellicaan op het Rijshornplein 
5 in Rijsenhout, tel. 0297-323192. 

Foto: www.kicksfotos.nl. 

‘Volle bak’ bij Club Liberty
Aalsmeer - De nieuwe nachtclub 
Club Liberty opende afgelopen za-
terdag 30 november voor het eerst de 
deuren in het studiocomplex aan de 
Van Cleeffkade. De sfeervol ingerich-
te locatie trok gelijk ‘volle bak’. In New 

Yorkse clubsfeer met prachtige licht-
shows werd door de vele bezoekers 
tot in de late uurtjes gedanst op de 
muziek van de beste dj’s van Neder-
landse bodem, waaronder Shermano-
logy, Yellow Claw en Kid Vicious.
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Veel schade na 
inbraak bedrijf

Aalsmeer - Op dinsdag 26 no-
vember is tussen half acht en 
acht uur in de avond ingebro-
ken in een bedrijf aan de Noord-
polderweg. Vier mannen hebben 
met grof geweld de toegangsdeur 
geopend. Ook binnen zijn diver-
se deuren ingetrapt. De schade is 
groot. Via de buitencamera is ge-
zien dat de inbraak is gepleegd 
door vier mannen met een don-
kere huidskleur. Ze zijn wegge-
reden in een zwarte BTW Station. 
Nog niet bekend is of er goederen 
zijn ontvreemd. Het onderzoek is 
nog in volle gang. 

Aanhouding na 
knokpartijtje

Aalsmeer - Om kwart over een 
in de nacht van zaterdag 30 no-
vember op zondag 1 december 
is ruzie ontstaan tussen meerde-
re personen in de Gerberastraat. 
Na een feestje was er onenig-
heid over spullen en ontstond 
een knokpartijtje. Om de gemoe-
deren te sussen, is de politie ge-
alarmeerd. Agenten hebben twee 
jongens van 16 jaar uit De Kwakel 
en Uithoorn aangehouden, laatst-
genoemde voor belediging. Er is 
aangifte gedaan van mishande-
ling door een Aalsmeerder. Het 
onderzoek loopt.

2200 Euro boete 
voor rijfraude

Aalsmeer - Op vrijdag 29 no-
vember rond half vijf in de mid-
dag heeft de verkeersdienst van 
de politie een controle gehouden 
in de Lakenblekerstraat. Onder 
andere is een vrachtwagen uit de 
Litouwen tot stoppen gemaand. 
Al snel bleek dat de rijtijden-
wet overtreden was. De schijf in 
de tachograaf gaf aan de chauf-
feur een rustpauze had. Er is over 
deze fraude contact opgenomen 
met de inspectiedienst. Deze leg-
de een direct te betalen boe-
te van 2.200 euro op. De 25 ja-
rige chauffeur uit Litouwen heeft 
het bedrag betaald. Mocht hij de 
boete niet hebben kunnen beta-
len, dan was de vrachtwagen aan 
de ketting gelegd tot voldaan was 
aan de bekeuring.

Aanrijding met 
drank op

Aalsmeer - Op woensdag 27 no-
vember heeft om drie uur in de mid-
dag een aanrijding plaatsgevon-
den tussen een auto en een fiet-
ser op de hoek Van Cleeffkade met 
de Zijdstraat. De fietser wilde van-
uit de winkelstraat de Stationsweg 
oprijden. Tegemoet kwam een auto, 
die linksaf de Uiterweg opdraaide. 
De twee kwamen licht met elkaar 
in botsing. De fiets had slechts een 
scheef zadel, de auto enkele die-
pe krassen. Geen van beide weg-
gebruikers heeft letsel opgelopen. 
Omdat agenten alcohol roken, is de 
47 jarige automobiliste uit Aalsmeer 
gevraagd te blazen. De test was po-
sitief. Tijdens de ademanalysetest 
in het politiebureau stokte het ap-
paraat bij 365 Ugl. De inwoonster 
kreeg een rijverbod en er is proces-
verbaal opgemaakt.

Fiets gestolen
Aalsmeer - Op woensdag 27 
november is tussen vier uur in de 
middag en half acht in de avond 
een fiets gestolen uit de Ophelia-
laan. Het betreft een Batavia Tour 
Malet, blauw van kleur. Het regi-
stratienummer eindigt op 970.Boksbeugel 

op zak
Aalsmeer - Om vier in de nacht 
van vrijdag 29 op zaterdag 30 
november is in de Faunalaan in 
Uithoorn een 16 jarige man uit 
Aalsmeer door de politie gecon-
troleerd. In de buurt was net een 
inbraak gepleegd en de man ge-
droeg zich volgens agenten ver-
dacht. Met de inbraak had de 16 
jarige niets te maken, maar er is 
wel proces-verbaal opgemaakt. 
De jongen had een boksbeugel 
op zak en had cocaïne en magic 
mush rooms in zijn bezit. De spul-
len zijn in beslag genomen.

Oog in oog met 
inbrekers

Kudelstaart - Op zaterdag 30 no-
vember is ingebroken in een wo-
ning in de Schweitzerstraat. Toen 
de bewoners rond kwart voor ne-
gen in de avond thuis kwamen, 
hoorden zij gestommel op de bo-
venverdieping. Plots holden twee 
mannen al schreeuwend naar be-
neden en stonden de bewoners 
oog in oog met twee inbrekers. 
De mannen, met een buitenlands 
accent, hebben via de achterzijde 
het huis vervolgens snel verlaten. 
De bewoners hebben direct de 
politie gebeld en er is groot mate-
riaal ingezet. Met vijf wagens en 
de politieheli is gezocht naar de 
inbrekers. Helaas zijn de dieven 
niet aangetroffen. Ontvreemd is 
een sieraad. De mannen hadden 
een fors postuur en waren onge-
veer 1.80 meter lang. Wie meer 
informatie heeft, wordt verzocht 
de politie te bellen via 0900-8844 
of anoniem 0800-7000.

Winkeldieven weg 
met 40 blikken 
babyvoeding

Aalsmeer - Op zaterdag 30 no-
vember rond half vier in de mid-
dag zag de wijkagent in de Zijd-
straat voor hem twee duistere fi-
guren lopen. Er werd assisten-
tie gevraagd van collega’s. Toen 
de twee mannen weg wilden rij-
den in hun auto, hebben de agen-
ten een controle gehouden. Op de 
achterbank zagen zij enkele blik-
ken met babymelkpoeder liggen, 
maar hier werd verder geen aan-
dacht aan geschonken. Tot dat 
een telefoontje kwam van een ma-
nager van een bedrijf in de win-
kelstraat. Er waren zeker veertig 
blikken met babymelkpoeder ge-
stolen met een waarde van zo’n 
500 euro. De mannen van 19 en 
23 jaar waren toen helaas al op 
weg naar hun woonplaats Gou-
da. In Aalsmeer zijn ze niet meer 
gezien. Het kenteken van de auto 
staat geregistreerd. Het onderzoek 
gaat verder.

Onwel op 
N196

Aalsmeer - Om negen uur in de 
ochtend op Vrijdag 29 november 
is in een auto op de N196 een 
bijrijder onwel geworden. De be-
stuurder wist zijn auto te stop-
pen op de rijstrook voor rechtsaf 
richting Van Cleeffkade. De poli-
tie en de GGD zijn ter plaatse ge-
weest. De 40 jarige man uit Am-
sterdam had trillingen en leek 
buiten bewustzijn te raken. Hij is 
met spoed vervoerd naar het zie-
kenhuis.

Boetes betalen!
Aalsmeer - Op vrijdag 29 no-
vember om tien uur in de ochtend 
heeft de politie in samenwerking 
met de douane een inwoner uit 
Uithoorn getraceerd op de Leg-
meerdijk die nog openstaande 
boetes had voor een bedrag van 
546 euro. De Uithoornaar heeft 
deze alsnog afgerekend. Ook is 
een bezoek gebracht aan een in-
woner in de Hornmeer, die nog 
voor een bedrag van 1.250 euro 
gesignaleerd staat. Hij dient ook 
zijn schulden te voldoen.

Nieuwe Aalsmeerderlaan op lager 
niveau en met drie kruispunten
Aalsmeer - Het college van burge-
meester en wethouders heeft beslo-
ten akkoord te gaan met het aanpas-
sen van de Nieuwe Aalsmeerderlaan, 
ook wel de Noordvork genoemd. Het 
voorstel wat het college nu aan de 
gemeenteraad voorlegt is om de 
aanleg van de Nieuwe Aalsmeerder-
laan op drie punten aan te passen. 
Zo wordt de weg aangelegd langs 
het Bielzenpad op een lager niveau 
dan eerst was gepland, krijgt de weg 
tussen de Burgemeester Kastelein-
weg en de Stommeerkade en Ophe-
lialaan drie kruispunten en wordt de 
fietsroute op het Spoorlijnpad ver-
bonden door een vrijliggend fiets-
pad langs de Nieuwe Aalsmeerder-
laan naar de Burgemeester Kaste-
leinweg. In de afgelopen jaren is de 
nieuwe N201 gerealiseerd, de plan-

ning is dat deze medio 2014 hele-
maal klaar is. Door deze omlegging 
zal de verkeersveiligheid, leefbaar-
heid en luchtkwaliteit in Aalsmeer 
verbeteren. Ook is er een aanpas-
sing van de lokale wegenstructuur 
nodig om dit allemaal in goede ba-
nen te leiden. In het uitvoeringspro-
gramma van het Aalsmeers Verkeer 
en Vervoerplan staan deze ingrepen 
al opgenomen.

Minder geluidsoverlast
Eén van de belangrijkste infrastruc-
turele aanpassingen in Aalsmeer is 
de aanleg van de Nieuwe Aalsmeer-
derlaan. Een nieuwe gebiedsont-
sluitingsweg van ruim één kilome-
ter lang die het lokale verkeer om de 
wijk Stommeer heen zal leiden. De 
Nieuwe Aalsmeerderlaan krijgt een 

belangrijke verkeersfunctie en zal de 
verschillende wijkdelen en woonker-
nen met elkaar verbinden. De Nieu-
we Aalsmeerderlaan sluit aan op de 
Burgemeester Kasteleinweg en ont-
sluit nieuwe woonlocaties (Polder-
zoom) en werkgebieden (Parkmeer). 
Bij de kruising met de Stommeerka-
de en de Aalsmeerderweg wordt een 
nieuwe verbinding gemaakt waar-
door er een directe aansluiting op de 
nieuwe N201 via de Middenweg mo-
gelijk wordt. Deze kruising wordt de 
‘Zevensprong’ genoemd. Wethouder 
Rik Rolleman: “De Nieuwe Aalsmeer-
derlaan levert straks een belangrijke 
bijdrage aan de verkeersafwikkeling 
in en rond de woonkern Aalsmeer. 
Doordat de weg nu lager wordt ge-
realiseerd zal de Stommeer straks 
minder geluidsoverlast hebben van 

de weg. Ook is rekening gehouden 
met de wensen uit de participatie-
groep over het fietspad. Op 9 janu-
ari zal de gemeenteraad dit voorstel 
behandelen in het beraad en daarna 
wordt het in de gemeenteraad be-
sloten. De datum hiervoor is nog niet 
vastgelegd. De planning is dat be-
gin 2014 gestart wordt met de aan-
leg van de Nieuwe Aalsmeerderlaan. 
Gestart wordt met opruimen en het 
voorbelasten met zand op het tracé 
van de Nieuwe Aalsmeerderlaan.”

Kostenbesparing en subsidie
De aanpassingen zijn overigens een 
versobering van het eerste ontwerp 
en zorgen voor een aanzienlijke kos-
tenbesparing. Daarnaast heeft de 
stadsregio positief gereageerd op 
een subsidie aanvraag voor de Nieu-
we Aalsmeerderlaan die samen de 
Middenweg gezien wordt als regio-
nale ‘inprikker’ op de nieuwe N201. 
De aanleg van de nieuwe Aalsmeer-
derlaan is een voorwaarde voor de 
realisatie van woningbouw in het ge-
bied ‘Polderzoom’.

Grote opkomst bij meedenkavond
Wandelen en ‘s nachts vissen 
in nieuwe Groenzone?!
Aalsmeer - Dinsdag 26 november 
vond van 16.00 tot 20.30 uur een 
brede ontwerpsessie over de in-
richting van de Groenzone plaats. 
De Groenzone is het gebied dat 
precies in het verlengde ligt van 
de Aalsmeerbaan van Schiphol en 
wordt ook wel ‘Sloopzone’ genoemd. 
Deze zone doorkruist de Oostein-
derweg ter hoogte van nummer 141 
en de Aalsmeerderweg. Dit stuk van 
Aalsmeer krijgt een nieuwe bestem-
ming. In totaal waren ruim 70 men-
sen naar The Beach gekomen om 
mee te denken over de invulling de 
Groenzone. Om het geheel in goede 
banen te leiden was de bijeenkomst 
in vier onderdelen van een uur ge-
knipt. Zo konden inwoners mee-
denken over de thema’s: educatie-
ve mogelijkheden in het gebied, be-
langen direct omwonenden, moge-
lijke wandelrondjes Aalsmeer Oost 
en toerisme en vrije tijd. Bij het the-
ma gedeelte over de wandelroutes 
Aalsmeer Oost is vooral gekeken 
naar mogelijkheden en oplossin-
gen. Bij de aansluiting van de Hoge 
Dijk op de Aalsmeerderweg is het 
nog een uitdaging om hier een goe-
de oversteek te maken voor wan-
delaars omdat hier ook de nieuwe 
Noordvork wordt gerealiseerd. Over 
het terrein van Aalsmeerderweg 57 
ligt op dit moment een informeel 
wandelpad wat volgens de eigenaar 
gebruikt kan worden als doorsteek 
tussen de Hogedijk en de Aalsmeer-
derweg. Het laatste gedeelte van de 
bijeenkomst ging over de moge-
lijke vaarroutes en recreatie in het 
gebied. De Bovenlanden willen zo-
veel mogelijk het natuurlijke karak-
ter van het gebied behouden. Door 
de visvereniging Aalsmeer werd de 
kans ingebracht om nachtelijk vis-
sen mee te nemen. Hierdoor moet 
het terrein ook s’ nachts toeganke-

lijk zijn. Dit botst met de wens van 
de bewoners om s’ nachts het ge-
bied af te sluiten. Ook gaan kano-
vaarders, wandelaars en honden-
uitlaaters vaak niet samen met vis-
sers. De komende tijd wordt onder-
zocht welke onderdelen het meest 
kansrijk zijn en waar deze een plek 
krijgen in het ontwerp. Voor de uit-
werking van de inrichting van de 
Groenzone is een bureau voor land-
schapsarchitectuur ingehuurd. Dit 
bureau gaat het gebied in deelpro-
jecten uitwerken. Als eerste wil-
len ze kijken naar de inrichting van 
het kerngebied rond sloopzone aan 
Oosteinderweg. 

Daarna willen zij in het aangren-
zende gebied in de Bovenlanden de 
wandel(beleef’)routes en een vaar-
route uitwerken. Vervolgens krijgt 
de sloopzone aan de Aalsmeerder-
weg een invulling en tenslotte wordt 
de wandelronde ‘Aalsmeer Oost’ uit-
gewerkt. De input van deze bijeen-
komst verwerken zij in een concept 
ontwerp. Daarna wordt er in janu-
ari een tweede en eventueel nog 
een derde meedenkavond georga-
niseerd. Wethouder Rik Rolleman: 
‘Het is goed om te zien dat er zoveel 
mensen geïnteresseerd zijn om mee 
te denken over de invulling van de 
Groenzone. We gaan met elkaar van 
een ‘Sloopzone’ een mooie ‘Groen-
zone’ maken. De planning is dat het 
concept ontwerp in februari 2014 
klaar is. Om dit hele plan te reali-
seren heeft de gemeente Aalsmeer 
2,8 miljoen subsidie gekregen van 
Stichting Leefomgeving Schiphol. 
De volgende bijeenkomst is gepland 
voor januari 2014. Iedereen die aan-
wezig wil zijn is van harte welkom. 
Opgeven kan bij Anouk van der Vel-
den via 020-5404507 of via a.van.
der.velden@amstelveen.nl. 

PACT trakteert burgemeester 
op een ‘duurzame’ rondrit
Aalsmeer - Burgemeester Job-
ke Vonk-Vedder is afgelopen vrij-
dag 29 november als gast een mid-
dag op stap geweest met de frac-
tie van PACT Aalsmeer. De progres-
sieve combinatiepartij van PvdA, 
D66 en GroenLinks liet haar ken-
nismaken met instellingen en be-
drijven die elk op hun manier wer-
ken aan duurzaamheid. Ook kan-
didaat-raadsleden van PACT wa-
ren mee op het werkbezoek om zich 
te laten informeren. Het gezelschap 
ging langs bij de AM Groep, stich-
ting De Bovenlanden en het indoor-
sport- en eventcenter The Beach. 
De AM Groep in Hoofddorp stond 
als eerste op het programma, on-

der de noemer sociale duurzaam-
heid. Het is een regionaal samen-
werkingsverband voor begeleiding 
van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Doel is ze te helpen 
om een zo regulier mogelijke baan 
te vinden. Stichting De Bovenlanden 
beijvert zich voor het behoud van 
de unieke natuur en landschappe-
lijke waarde van het bovenlanden-
gebied. Volgens PACT zetten be-
stuur en vrijwilligers zich voor hon-
derd procent in om de flora en fau-
na van Aalsmeer voor de komende 
generaties te behouden. Bij evene-
mentencentrum The Beach stapten 
de PACT’ers en burgemeester Vonk 
twee werelden binnen. Aan de ene 

Burgemeester Jobke Vonk-Vedder en de PACT-delegatie in gesprek met de 
bestuurders van Stichting De Bovenlanden. 

Anton van den Hoed, directeur van de AM Groep geeft uitleg aan een deel van 
de PACT delegatie en burgemeester Jobke Vonk-Vedder. 

kant de nog bestaande entourage 
van de voormalige veiling Bloemen-
lust, een rijksmonument waarin The 
Beach sinds 1996 huist. Aan de an-
dere kant de dynamische, moder-
ne wereld van (beach)sporten, be-
drijfsevents en familiefeesten. Het 

was een geslaagde middag waar-
op de PACT’ers en de burgemeester 
veel enthousiaste verhalen te ho-
ren kregen. Ze werden overal har-
telijk onthaald en uitstekend bege-
leid door de betreffende medewer-
kers en directies.

Harry Stokman PACT-raadslid
(Be)Raad in vogelvlucht
Aalsmeer - In verband met het over-
lijden van Joop van Dam werden de 
geloofsbrieven onderzocht van Har-
ry Stokman alvorens tot benoeming 
en beëdiging tot raadslid van PACT 
Aalsmeer kon worden over gegaan. 
De onderzoekscommissie bestaande 
uit drie leden van de raad zag geen 
obstakels om tot benoeming over te 
gaan. Een aantal onderwerpen uit 
het Beraad hoefde niet tot besluitvor-
ming op 19 december aanstaande te 
wachten. Dat geldt voor aanleg van 
twee speelterreinen in het projectge-
bied Dorpshaven waarbij instemming 
moet worden verleend voor het ont-
trekken van een bedrag van 57.700 eu-
ro aan de reserve herstraten en na-
zorg nieuwbouw en dit toe te voegen 
aan het project Dorpshaven. Besluit-
vorming ondervond later op de avond 
geen weerstand. De behandeling ge-
richt op het instemmen met de be-
stuurlijke transitie van Stichting AURO 
(Aalsmeer, Uithoorn, De Ronde Venen) 
en de daarbij behorende stukken: de 
Statuten en het Convenant werd la-
ter op de avond ‘gehamerd’ en dat 
gold ook voor het onderwerp benoe-
ming leden Raad van Toezicht Stich-
ting AURO en het jaarverslag 2012 
en het goedkeuren van de begrotin-
gen 2013 en 2014, alsmede het ken-
nisnemen van de meerjarenbegroting 
2013 tot 2017. Het voorstel van het col-
lege om het krediet van 3.909.000 eu-
ro met 862.000 naar 4.771.000 euro te 
verhogen voor de aankoop van gron-
den in De Bovenlanden werd na be-
handeling in eerste termijn rijp genoeg 
geacht om later op de avond besluit-
vorming te kunnen laten plaatsvinden, 
waarbij alle fracties de neus in dezelf-
de richting hadden staan. De behan-
deling in eerste termijn gericht op het 
instemmen met een wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling Stads-
regio Amsterdam en de richting van 
de doorontwikkeling van de regiona-
le samenwerking naar het niveau van 
de Metropoolregio Amsterdam lever-
de eveneens voldoende steun op om 
later op de avond besluitvorming te la-
ten plaatsvinden. Het nieuwe Textiel-
beleidsplan leverde in eerste termijn 
ook voldoende aanknopingspunten op 

om besluitvorming te laten plaatsvin-
den. De behandeling van het rapport 
‘Haalbaarheidsonderzoek Fort Ku-
delstaart’ en het onderschrijven van de 
collegeambitie scenario 3 ‘Zeilfort’ en 
de ambitie om van het Fort een icoon 
voor watersport in Aalsmeer te ma-
ken door de beleefbaarheid te vergro-
ten en de cultuurhistorie te versterken, 
heeft meer tijd nodig. Het college heeft 
het verzoek meegekregen om samen 
met marktpartijen een plan te ontwik-
kelen dat voldoet aan de geformuleer-
de functionele en ruimtelijke rand-
voorwaarden en dat voldoet aan een 
integrale gemeentelijke visie. Het plan 
dient verder ook werkbaar te zijn voor 
de andere marktpartijen. Ten behoeve 
van de plannen werd een voorberei-
dingskrediet van 50 duizend euro ge-
vraagd. Echter de fracties concludeer-
de dat het nog te vroeg was nu al een 
besluit te nemen. Er is om behande-
ling in een tweede termijn gevraagd. In 
het Beraad op 19 december aanstaan-
de komt deze tweede ronde aan bod. 
De belastingverordeningen voor het 
belastingjaar 2014 krijgt eveneens een 
vervolg op donderdag 19 december. 
De fracties verwachten nog een over-
zicht zodat duidelijk is wat de nieuwe 
bedragen worden. 

Wijkoverleg in 
de Hornmeer
Aalsmeer - Donderdag 12 december 
houdt het wijkoverleg in de Hornmeer 
haar laatste vergadering in dit jaar. De 
afgelopen maand is er een onderzoek 
gedaan naar het wateroverlast onder 
de woningen in de vogelwijk waar-
door er meer inzicht komt in een al 
jaren slepende kwestie. Ook wil het 
bestuur de wensen formuleren die 
er leven over het Hornmeerpark. De-
ze suggesties zullen bij de gemeen-
te kenbaar worden gemaakt alvorens 
de plannen voor het park worden uit-
gewerkt. Al met al interessante on-
derwerpen voor een zinvol wijkover-
leg. De avond begint om half acht in 
het buurthuis aan de Roerdomplaan.

Aalsmeer - Tijdens de raadsver-
gadering afgelopen donderdag 28 
november hebben de fracties ge-
zamenlijk een motie ingediend om 
steun te verlenen aan de Filipij-
nen. AB, CDA, PACT Aalsmeer en 
VVD hebben het college opgeroe-
pen een bijdrage te leveren aan de 
hulp voor de slachtoffers van de ty-

foon op de Filipijnen in de vorm van 
het beschikbaar stellen van een be-
drag van 5.000 euro aan de Samen-
werkende Hulporganisaties. Naast 
de fracties was ook het college una-
niem. Genoegd bedrag gaat over-
gemaakt worden. Het bedrag wordt 
ten laste gebracht van de post on-
voorzien 2013.

Raad en college voor Filipijnen
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Willeke Alberti na afloop bij Bob & Gon. Foto: www.kicksfotos.nl. 

Willeke Albert sluit Crown 
Theater in haar hart
Aalsmeer - Een middag van herin-
neringen, zo noemde Willeke Alber-
ti haar optreden zondag 1 decem-
ber in het Crown Theater. Zodra de-
ze vakvrouw op de planken staat 
gebeurt er iets bijzonders met het 
publiek dat lijkt op verering, devo-
tie en bewondering. Wanneer zij er-
gens halverwege haar performance 
bekent zo blij te zijn met alle aan-
wezigen, vervolgens van het podi-
um stapt en de hele zaal door loopt 
om handen te schudden lijkt het wel 
alsof men in extase raakt. Willeke 
wordt, neen, is één van hen! Haar 
nieuwe theatershow waarmee zij de 

komende maanden door het land 
trekt, zit goed in elkaar en door de 
gekozen teksten waarin de liefde en 
heimwee naar het verleden centraal 
staan, is het wellicht het meest per-
soonlijke optreden ooit. 
“De teksten komen vanuit mijn ziel”, 
verklaart zij na afloop tegen haar 
tientallen fans die haar omringen tij-
dens de meet en greet gehouden in 
het intieme theater Exclusief bij Bob 
& Gon. Hoe populair deze voor velen 
zo hartverwarmende vrouw is blijkt 
wel aan de drommen mensen die 
haar willen spreken en aanraken. 
Willeke genoot zichtbaar. Wanneer 

Lezing Nieuwe Tijds Kinderen
Spiritueel café in Bacchus
Aalsmeer - Op vrijdaga 6 december 
vindt het eerste Spirituele Café van 
Amstelland plaats in Bacchus. Initi-
atiefnemers Iris, Ton en Martin we-
ten al langer dat er onder de men-
sen een steeds groeiende behoefte 
bestaat om meer aan de weet te ko-
men over zogenaamde moderne spi-
ritualiteit. Er is behoefte aan infor-
matie over spiritualiteit, die niet bin-
nen de reguliere religieuze stromin-
gen gevonden kan worden. De eer-
ste avond zal gaan over Nieuwe Tijd-
Kinderen, de dragers van een ande-

re toekomst. De avond zal voor ve-
len nieuwe inzichten opleveren over 
onderwerpen, die ook henzelf aan-
gaan, zoals persoonlijke ontwikke-
ling en de groei van bewustzijn. 
Maak tijd en kom op 6 december 
naar cultureel café Bacchus in de 
Gerberastraat en maak kennis met 
de Nieuwe Tijds Kinderen, een in-
teractieve lezing van en door Martin 
Spaargaren. De avond in Bacchus 
in de Gerberastraat begint om 21.00 
uur, open vanaf 20.15 uur, en de toe-
gang bedraagt 5 euro per persoon.

Lars blij met uitwerking van 
speeleiland Proosdij-Noord
Kudelstaart - Lars Hoogveld heeft 
twee jaar geleden een winnend 
schetsontwerp gemaakt voor de 
avontuurlijke speeltuin in Proos-
dij-Noord. Zijn schetsontwerp heet-
te: Beboste Beesten Speeleiland. 
Dit najaar is de speeltuin naar ont-
werp van de tekening van Lars, aan-
gelegd door de projectontwikke-
laar. Het groen rondom het speel-
eiland wordt nog in een later sta-
dium aangebracht. De speeltuin is 
een cadeautje van de projectontwik-
kelaar voor de inmiddels afgeronde 
wijk Proosdij-Noord. Lars Hoogveld 
is nu 12 jaar en gaat naar school op 
het Kaj Munkcollege in Hoofddorp. 
Lars zegt, het speeleiland overziend: 
“Ik ben nu zelf een beetje te oud ge-
worden om hier nog te spelen, maar 
het is wel uitgevoerd zoals ik het 
bedoeld had. Lekker veel water en 
ruig. Ik zie hier ook wel veel kinde-
ren naar toegaan.” Wethouder Gert-
jan van der Hoeven: “Ik ben blij dat 
de wijk Proosdij-Noord voorlopig is 
afgerond. Een paar jaar geleden zag 

het er nog niet zo rooskleurig uit. De 
uitvoering van de laatste fase van het 
plan heeft heel wat voeten in de aar-
de gehad. De bouwontwerpen zijn 
wel twee of drie keer bijgesteld en 
tot overmaat van ramp ging de aan-
nemer ook nog eens failliet. Al met 
al ziet het er nu toch uit als een vol-
tooide woonwijk, waar het bovendien 
goed wonen is.” De wijk Proosdij-
Noord is nu zo goed als opgeleverd. 
Het openbaar gebied is ingericht, de 
speeltuin is aangelegd en er is een 
wegbrengparkje (gescheiden afval-
bakken) geplaatst. De Doelstraat, de 
waterpartijen en het fietspad langs 
de Hoofdweg zijn afgemaakt en er 
zijn parkeervakken en lantaarnpa-
len bijgekomen. Er zijn nog wel en-
kele braakliggende terreinen, waar 
oorspronkelijk huizenbouw was ge-
pland. Door de verslechterde wo-
ningmarkt zullen de terreintjes voor-
lopig nog wel leeg blijven. Ze zijn in-
middels wel tijdelijk ingericht als 
voetbalveld, multifunctioneel bloe-
menveld of hondenuitlaatveldje.

Lars Hoogveld met zijn ontwerptekening van het Beboste Beesten Speeleiland 
bij de uitvoering van het speeleiland in Proosdij-Noord. 

Feestelijke ingebruikname wooncomplex

Van bouwput naar Mijnsheerlijckheid
Kudelstaart - Vrijdag 29 november 
was er alle reden voor veel blije ge-
zichten. Het wooncomplex Mijns-
heerlijckheid kon na de nodige te-
genslagen feestelijk worden ge-
opend. De vele belangstellenden 
kregen waar voor hun geld. Want 
er werden maar liefst drie officiële 
openingen verricht op een en de-
zelfde locatie. De Koningslinde, om-
ringd door een fraai hekwerk, ‘het 
lijkt wel een groot sieraad’, werd ge-
plant door de wethouder Ad Ver-
burg bijgestaan door de leerlingen 
van de Graankorrel. Het karwei was 
snel geklaard en er werd afgesloten 
met het lied ‘bewegen is gezond’. 
Op de vrolijk klinkende melodie kon 
lustig worden gedanst, terwijl kleu-
rige ballonnen het hogerop zoch-
ten. Aan mevrouw T. Verschueren- 
Stevens de eer om de naam van het 
naar haar echtgenoot, Ad Verschue-
ren (wethouder van 1978 tot 1994), 
vernoemde plein te onthullen. Ge-
holpen door haar twee kleinkinde-
ren trok zij met een kloek gebaar de 
rood fluwelen doek van het blauwe 
bord. 

In een sneltreinvaart, passend bij 
de storm van de middag, werd door 

middel van het doorknippen van een 
lint, het steun- en ontmoetingspunt 
geopend. In de daarbij behorende 
speech refereerde de wethouder in 
vogelvlucht aan 2010. “Toen er nog 
slechts een bouwput zichtbaar was 
en de problemen zich opstapelden.” 
Met veel wijsheid, diplomatie en sa-
menwerking van AG Architecten, 
Zorgcentrum Aelsmeer, Bouwmaat-
schappij De BAM, de klankbord-
groep en de gemeente staat er in 
2013 een complex waarop Aalsmeer 
trots kan zijn: 36 koop- en 93 huur-
woningen. In het project zijn ver-
schillende woningen gerealiseerd, 
die in de woonvisie van de gemeen-
te staan. Woningen voor zowel star-
ters als ouderen, een mix van socia-
le huur, gewone huur- en koopwo-
ningen voor de verschillende doel-
groepen. De woningen zijn levens-
loopbestendig, er zijn geen drem-
pels en alle etages zijn bereikbaar 
met een lift. De deuropeningen en 
gangen zijn ruim, zodat de wonin-
gen ook rolstoeltoegankelijk zijn. 
Alles bedoeld om zo lang mogelijk 
zelfstandig te kunnen wonen. Ook 
aan het milieu is volop gedacht met 
door de aanpassing van moderne 
energiebesparende warmtepomp-

technieken. De wethouder wens-
te de bewoners tot slot een heerlij-
ke tijd in de nieuwe woonomgeving 
en hoopte dat dit bijzondere com-
plex ook door alle Kudelstaarters in 
hun hart wordt gesloten. 

‘Voor Elkaer’
De laatste spreker: de heer Jan 
Drechsler, directeur van Zorgcen-
trum Aelsmeer, was misschien wel 
de meest gelukkige van deze fees-
telijke middag. “Wij beginnen aan 
een nieuw avontuur. Kudelstaart 
loopt met dit project voorop, dit is 
ouderenzorg nieuwe stijl! Het is een 
schoolvoorbeeld hoe je met, voor 
en door elkaar veel kunt bereiken 
en voor elkaar kunt betekenen. Zo 
was er geen geld voor de inrich-
ting en toch het kwam deze er. Ar-
chitect Anouk Vermeulen gaf advies 
op hoog niveau. Een andere toege-
voegde waarde is de kunst aan de 
muur waar wij allemaal van kunnen 
genieten. Dagelijks wordt er door de 
kok van het Zorgcentrum Aelsmeer 
vers gekookt, waar vind je dat nog? 
Vooral de erwtensoep vindt gretig 
aftrek. Op de eerste etage huist de 
thuiszorg en op de tweede etage 
woont een zorgverlener, zodat er 24 

uur per dag zorg aanwezig is. Dan 
zijn er de gastvrouwen, die er voor 
zorgen dat iedereen zich op zijn 
haar gemak kan voelen. Ouder wor-
den betekent hier geen getob, maar 
gewoon genieten.” Weken was er 
nagedacht over een naam voor het 
steunpunt. De keuze viel op: ‘Voor 
Elkaer’ en gezien luide applaus was 
iedereen het daarmee eens. “Eigen-
lijk is ‘Voor Elkaer’ gewoon een een-
voudiger woord voor participatiesa-
menleving”, verklaarde Dreschler. 
“Het gaat om het samenspel, maak 
gebruik van de mogelijkheden die 
er zijn en kom met ideeën. En ver-
geet niet, er zijn drie dingen die be-
langrijk zijn om gezond oud te wor-
den: Bewegen, Gezonde voeding en 
sociaal contact.” 

Het architecten echtpaar Anouk 
Vermeulen en George Polman van 
AG architecten en verantwoorde-
lijk voor het gehele complex en de 
inrichting van ‘Voor Elkaer’ zijn zeer 
tevreden over het uiteindelijke re-
sultaat. “Zoals wij het hebben be-
dacht en op papier hebben ge-
zet is het ook uitgevoerd. Daar zij 
wij blij mee.” Gastvrouwen en on-
dersteunend personeel roemen de 
werksfeer. “Het is hier heel prettig, 
je bent er echt voor elkaar.” De be-
woners, genietend van een drankje 
en de lekkere hapjes, kwamen una-
niem tot de zelfde conclusie. “Het is 
hier fantastisch wonen.” Een inspi-
rerende middag en ik ga zeker mee-
helpen met het opzetten van cultu-
rele middagen. Een leesclub bij-
voorbeeld of een operamiddag, ach 
ik heb genoeg ideeën”, besluit Jan-
na van Zon haar verhaal.

Veel te vroeg en veel te jong
“Gemeenteraad zal Joop 
van Dam oprecht missen”
Aalsmeer - In een speciale bijeen-
komst van de gemeenteraad sprak 
burgemeester Jobke Vonk-Ved-
der in verband met het plotselin-
ge overlijden van Joop van Dam 
(PACT Aalsmeer) op 61-jarige leef-
tijd zij echtgenote Sophie, de kinde-
ren Guido en Eric en verdere familie 
en vrienden van Joop donderdag 28 
november toe. “Joop van Dam, een 
sterk sociaal bewogen lid van de ge-
meenteraad, is vorige week zéér on-
verwacht overleden en om hem te 
gedenken staan we hier vanavond 
bij zijn overlijden stil. 
Het college en de gemeenteraad van 
Aalsmeer condoleren Sophie, Joop’s 
vrouw, en zijn twee zonen Guido en 
Eric en hun gezinnen. Maar ook zijn 
vele vrienden en kennissen hebben 
nu een goede vriend verloren. Voor 
ons allen hier geldt: met het overlij-
den van Joop van Dam verliest de 
gemeente een man met een groot 
sociaal rechtvaardigheidsgevoel. 
Joop van Dam, de afgelopen dagen 
op verschillende plaatsen beschre-
ven als een PvdA’ er in hart en ziel, 
is 61 jaar geworden. Veel te jong, 
veel te vroeg moeten we hem hier 
misen en moeten jullie hem thuis 
missen. Vanuit de fractie van PACT 
Aalsmeer hoorden we al dat nooit te-
vergeefs een beroep op Joop werd 
gedaan. Hij was er gewoon altijd, zei 
niet snel ‘nee’. Joop hoefde je eigen-
lijk nooit voor iets te vragen, hij deed 
het gewoon al. Dit soort mensen zijn 
bijzonder waardevol voor een par-
tij, een club, een organisatie, een 
raad. Eén dag voor hij overleed red-
de hij met zijn EHBO-diploma het le-
ven van iemand door een succesvo-
le reanimatie. Een vreemd toeval of 
was Joop nou eenmaal een gebo-

ren redder in tijden van nood. Feit is 
dat Joop door mensen die hem erg 
goed kennen niet wordt omschre-
ven als een kopman in het peloton, 
maar wel als meesterknecht die de 
kopman uit de wind hield. In stil-
te deed hij zijn werk, stug doordou-
wend, zo betrouwbaar als de die-
selmotor van een zich door het wa-
ter ploegend binnenvaartschip. Ken-
merkend is misschien wel zijn laat-
ste twitterbericht: De tien kandida-
ten zijn oficieel bekend bij @PACT 
Aalsmeer, op naar de verkiezingen 
van maart 2014. U hoort van ons! 
Joop was zelf niet meer verkiesbaar. 
Hij vond het wel mooi geweest, maar 
gunde zijn opvolgers alle goeds. Zijn 
twitterbericht is een erg mooi en gul 
gebaar. Hij kondigde ook de opmaat 
aan naar de verkiezingen. Een demo-
craat in hart en nieren, zo doen we 
Joop van Dam recht als we hier over 
hem spreken. Mooi idee om straks 
in het stemhokje aan hem te denken 
als we dat rode potlood oppakken en 
een vakje aankruisen. Je zou kunnen 
zeggen dat mensen op twitter hun 
leven zo’n beetje samenvatten in en-
kele zelfgekozen headlines. Joop no-
teerde daar in 23 woorden het vol-
gende over zichzelf: Vanaf 1968 bin-
nenvaart en vanaf 1974 streekver-
voer, trotse opa, raadslid, progres-
sief Aalsmeer (PvdA, D66, Groen-
Links), vrijwilliger bij het rode Kruis 
en EHBO Kudelstaart. Hij schrijft 
het zelf het meest duidelijk op: mijn 
werk, mijn familie en mijn vrijwillige 
bijdragen aan de samenleving ma-
ken mijn leven. Een mooie samenvat-
ting. De gemeenteraad van Aalsmeer 
zal Joop van Dam oprecht missen. 
We gedenken hem in ere”, aldus bur-
gemeester Jobke Vonk- Vedder.

House, hiphop en moderne dans

Dance spektakel ‘Loud!’
Aalsmeer - Op donderdag 19 
december is dé Nederlandse 
dansvoorstelling Loud! te zien 
in Crown Theater Aalsmeer. Met 
een fenomenale mix van verschil-
lende dansstijlen, een spectacu-
lair decor met onder andere pro-
jecties die reageren op de dan-
sers én speciaal gecomponeer-
de muziek is Loud! een technisch 
hoogstandje. 

Acht dansers laten het allerbes-
te zien op het gebied van hip-
hop, house, moderne dans, pop-
pin’, locking en jazz dance. Top-
dansers zoals Angelo Pardo, Jes-

sy Kemper, Xisco Riboch en Fabia 
Witkamp dansen voor hun leven 
op de choreografieën van hoofd-
choreograaf en artistiek supervi-
sor Lloyd Marengo en gastcho-
reografen Vincent Vianen en Ed 
Wubbe. Daarnaast danst ook één 
van de dance kids mee. Toppers 
zoals Justen Beer, Luciano Hi-
wat en Noah de Vos zullen over-
weldigen met hun danskwalitei-
ten. Dus ben je fan van SYTYCD, 
dans je zelf, of zoek je nieuwe in-
spiratie? Je kunt het allemaal zelf 
live meemaken bij Loud! Koop nu 
je kaarten via www.crowntheate-
raalsmeer of bel 0900-1343.

Online afspraak maken in 
‘Amstelland’ uitgebreid
Amstelveen - Naast de Polikli-
niek Chirurgie hebben nu ook ou-
ders van patiëntjes op de Polikli-
niek Kindergeneeskunde de moge-
lijkheid om online een afspraak te 
maken. Het afspraak maken via de 
website heeft veel voordelen voor 
de patiënt van Ziekenhuis Amstel-
land. Langzamerhand bieden steeds 
meer poli’s hun patiënten deze on-
line dienst aan. Er zijn veel voorde-
len voor (ouders van) patiënten die 
een afspraak online maken. Ze kun-
nen op elk tijdstip dat het schikt een 
afspraak maken; 24 uur per dag, 7 
dagen in de week. Bovendien kent 
het internet geen wachttijd, waar-
door de patiënt direct wordt gehol-
pen. Daarnaast krijgt de patiënt na 

het maken van de afspraak direct 
relevante patiënteninformatie aan-
geboden, zodat hij goed voorbereid 
naar de afspraak kan komen. Sinds 
augustus dit jaar is deze functiona-
liteit in de website al beschikbaar 
voor patiënten die voor een onder-
zoek of behandeling naar de Polikli-
niek Chirurgie komen. Uit de prak-
tijk blijkt dat steeds meer patiën-
ten hun weg weten te vinden naar 
deze mogelijkheid op de website, 
waar nog veel meer relevante in-
formatie te vinden is. Een afspraak 
maken kan via www.ziekenhuisam-
stelland.nl en klik op de button ‘Af-
spraak maken’. Hier staan de polikli-
nieken vermeld, waarbij het al mo-
gelijk is online een afspraak te ma-

één van haar ‘beschermengelen’ 
haar mee wil tronen naar een rusti-
gere plek lukt dat maar nauwelijks. 
Heel knap dat de jonge Aalsmeer-
se pianist Marc Philippe Verschu-
ren, hij verzorgde de muzikale om-
lijsting in Exclusief bij Bob & Gon, 
zich zo in dit geweld goed staande 
wist te houden. Terwijl Willeke haar 
fans te woord stond, zich liet foto-
graferen, haar cd’s e dvd’s signeer-
de, interviews afgaf aan de lande-
lijke pers, speelde en zong hij een 
leuk repertoire. Er werd zelfs nog 
meegezongen. “Wat een talent zeg”, 
was een veel gehoorde opmerking 
en ook de grote ster van deze mid-
dag was onder de indruk. “Geef mij 
jouw adres eens.” 

Komende optredens 
Zondag 5 januari komt Sven Ratz-
ke terug naar Aalsmeer. Dat is nogal 
uitzonderlijk en complimenteus. Ge-
zien het overweldigende succes dat 
hij heeft in de grote theaters. Maar 

het optreden van vorig jaar, de sfeer 
van het theater en het publiek is al-
le reden voor hem om terug te ko-
men bij Exclusief bij Bob & Gon. De 
reserveringen stromen binnen voor 
dit bijzondere optreden. Zondag 2 
februari worden in het intieme thea-
ter opnieuw bijzondere gasten ont-
vangen: Met de Boogy Woogy story 
zullen Greta Holtrop (zang) en Mar-
tijn Schok (piano) ongetwijfeld de 
bezoekers een heerlijke middag be-
zorgen. Martijn heeft een grote in-
ternationale reputatie en won ve-
le prijzen. Voor zondag 6 april staat 
Jazz meets Gipsy op het program-
ma, Laura Fygi en Danny Malando 
staan hiervoor garant. Met hun op-
zwepende muziek zullen zij de har-
ten van velen veroveren. 

Reserveer dus op tijd of neem een 
abonnement, zodat u verzekerd bent 
getuige te kunnen van deze feeste-
lijke optredens. Voor meer informa-





Aalsmeer - De eerste cross van 
de crosscompetitie op 9 november 
bij AKU in Uithoorn is voor de at-
leetjes van AV Aalsmeer een groot 
succes geworden. Maar liefst 16 top 
tien klasseringen waarvan 7 podi-
umplaatsen. Daarnaast nog eens 
een fiks aantal hele mooie presta-
ties, maakte deze dag tot een top-
dag voor de atletiekvereniging. Bij 
de jongens junioren B was er een 
mooie overwinning voor Corne Tim-
mer, die door een fout van de orga-
nisatie zelfs een ronde teveel liep en 
met zeer ruime voorsprong op zijn 
concurrenten de meet passeerde. 
Toppers van de dag waren de meis-
jes junioren D1. Binnen drie secon-

den van elkaar finishten zij als de 
nummers een, twee en drie. Naomi 
Verhoef, Rachel Aarsen en Nienke 
van Dok tekenden voor deze unie-
ke prestatie. 
Bij de jongens mini lieten Rink Re-
wijk en Tycho Witteveen zich van 
hun allerbeste kant zien, door als 
respectievelijk tweede en derde te 
finishen. Datzelfde gold voor Sven 
Muurling bij de jongen pupillen B. 
In een zinderende eindsprint moest 
hij het net afleggen tegen een con-
current uit Hilversum. Desondanks 
een mooie tweede plaats. Hele 
mooie toptienklasseringen waren er 
voor: Eva van Ee (7e MJA), Grego-
ry ’t Hoen en Justin Heysteeg (5e en 
9e JJD2), Dylan Cordes (10e JJD1), 
Isa vd Laarse (10e mini), Colin Ale-
wijnse (8e JPC), Roanna Geleijn (4e 
MPB), Graeme ’t Hoen (9e JPA2) en 
Sietske de Bruin (5e MPA2). Ook 
prima prestatie voor: Davey Hey-
steeg (15e JJC), Nick Ramdjanam-
singh (19e JJC), Micky Bek (20e 
MJD1), Job Alderden (19e JPC), Ja-
de Wuurman (25e MPC), Gwen Ale-
wijnse en Julie Witteveen (13e en 
14e MPB), Mauro Wuurman, Zeger 
Haspels en Bram Hoep (15e 30e en 
33e JPA1), Jurre Zijlstra (43e JPA2) 
en Gabrielle vd Heuvel (39e MPA2). 
De trainers, trainsters en atleetjes 
keerden met een heel tevreden ge-
voel terug naar Aalsmeer!
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kinder- en jeugdkrant

Aalsmeer - Afgelopen dinsdag en 
woensdag werden bij Binding Ku-
delstaart en Binding Oost films ge-
draaid. De keus was gevallen op de 
film ‘Spijt’ van Carry Slee. Een indruk-
wekkende film die over pesten gaat. 
De kinderen hebben ademloos geke-
ken en waren behoorlijk onder de in-
druk. Natuurlijk stond er ook wat lek-
kers klaar en limonade en thee. Ook 
een keer naar de Binding? Kijk voor 
de agenda en meer informatie op 
www.debinding.nl.

Film kijken bij de Binding

Aanmelden voor 
Storm for Kids
Amstelveen - Op zondag 9 februa-
ri om 15.00 uur is het podium van de 
Kleine Zaal voor aanstormend jong ta-
lent in Storm for Kids, het Open Po-
dium voor de jeugd. Op het podium 
staan in een echt theater? Kinderen 
tussen de 5 en 15 jaar kunnen vast be-

Naomi Verhoef, Rachel Aarsen en 
Nienke van Dok, nummers 1, 2 en 3.

Atletiek
Topklasseringen AVA jeugd 
bij eerste cross in Uithoorn

Sint en Pieten bij jeugdleden RKDES

Trainingen ‘bruut’ verstoord
Kudelstaart - Het waren onrustige 
trainingen voor de hand- en voetbal-
lers van RKDES deze woensdag. De 
handbalsters en handballers waren 
serieus bezig met de training toen 
ze overvallen werden door een groep 
Pieten, niet veel later gevolgd door 
de Sint zelve. Terwijl de Pieten op ei-
gen wijze hun handbalkunsten lie-
ten zien, was de Sint zichtbaar aan-
genaam verrast doordat sommige 
speelsters als Piet uitgedost aan de 
training deelnamen. “Dat is toch wel 
het mooiste compliment, dat ze net 
als wij willen zijn!” zei hij geëmotio-
neerd. Het bliksembezoek werd afge-
sloten met een groepsfoto. Niet veel 
later grote commotie op de voetbal-
velden van RKDES toen de Sint en 
zijn Pieten daar eveneens een bezoek 
brachten. Handen werden geschut, 
pepernoten uitgedeeld en wederom 
lieten de Pieten zien dat ze naast hun 
bekende acrobatische kunsten ook 
zeer behendig met een bal om kun-

nen gaan. Een van de Pieten liet zich 
ontvallen “Ronaldo toch regelma-
tig gepoort te hebben”, wat doet ver-
moeden dat de fluwelen baltechniek 
gedurende de zomer bij de Koninklij-
ke in Madrid opgepoetst wordt. Even 
was er schrik toen de Sint hoofdtrai-
ner Sjaak Kok ervan betichtte niet al-
tijd lief te zijn geweest. De Sint had 
namelijk van zijn Pieten vernomen dat 
Sjaak nog weleens staat te schreeu-
wen. Dit misverstand werd gelukkig 
gelijk rechtgezet door de aanwezige 
spelers: Sjaak is wel lief, maar moet 
gewoon soms heel hard praten zodat 
alle kinderen op de training, en dat 
zijn er nog al wat, hem ook kunnen 
horen! Na de pepernoten en ook hier 
een groepsfoto had de Sint de nodi-
ge moeite om al zijn Pieten weer mee 
te krijgen naar al die andere kinde-
ren. Ze bleven maar voetballen. Uit-
eindelijk vertrokken de Sint en Pieten 
en keerde de rust op de velden héél 
langzaam weer terug.

ginnen met oefenen. Alles kan: spelen 
met een band, een toneelstuk opvoe-
ren, liedjes zingen, dansen of gooche-
len, alleen of met een vriendje. Storm 
for Kids is geen wedstrijd, maar een 
gevarieerde middag met grappige, bij-
zondere en unieke optredens van de 
artiesten van de toekomst. Ieder op-
treden mag maximaal 7 minuten duren 
en aanmelden kan via storm@schouw-
burgamstelveen.nl. Laat het maar eens 
flink stormen in Amstelveen!

F4 van RKDES kampioen!
Kudelstaart - De F4 van RKDES is 
afgelopen zaterdag kampioen ge-
worden. De wedstrijd tegen Allian-
ce 22 werd met liefst 8-2 gewonnen. 
De ‘voetbalpot’ startte met een te-
gengoal voor de mannen. Aanval-
lend waren de spelers goed, maar 
de verdediging mag natuurlijk niet 
vergeten worden. De achterstand 
maakte de jongens nog fanatieker. 
Het was Pim die de 1-1 op het sco-
rebord liet zetten. Vlak daarna wist 
Pepijn de doelman te passeren: 2-1. 
Alliance kwam terug en maakte de 
gelijkmaker. Net voor rust wist goal-
kanon Dinand de 3-2 voor RKDES te 
maken. Na de rust een nog gecon-

centreerder team. Sem, Tijmen en 
Juul droegen zorg voor een strakke 
verdediging en keeper Rik was niet 
van plan zich zomaar meer te laten 
passeren. Hij wist zijn doel schoon 
te houden, want 4-2 werd het door 
Tygo, 5-2 door Jarno, 6-2 door Pe-
pijn, 7-2 door Dinand en tot slot 8-2, 
opnieuw Pepijn. 
Na afloop uiteraard trotse spelers, 
trotse coaches Johan Rooks en Mi-
chiel Pos en natuurlijk trotse ou-
ders. Wat een feest! Er is geproost 
met (kinder)champagne en voor al-
le spelers hadden de coaches een 
prachtige (chocolade) medaille ge-
kocht.

Dressuurwedstrijden jeugd
Zoë Kuintjes 4e in finale 
om Mac Rider Cup
Aalsmeer - De Mac Rider Cup 
is een initiatief Mac Rider waar-
bij er in Nederland en België dres-
suur talenten gescout worden. De 
voorselecties hebben vanaf janu-
ari tot begin oktober door het he-
le land plaats gevonden, waarna er 
in Assen bij Sunrise Stables in het 
weekend van 25 tot en met 27 ok-
tober de 1/8, 1/4 en 1/2 finales heb-
ben plaats gevonden. De Aalsmeer-
se Zoë Kuintjes wist zich met haar 
beide pony’s Gaudy en HMS Mouse 
te kwaificeren de 1/8 finale voor de 
klasse Z en M. Met beide pony’s 
heeft zij zich ook voor de 1/4 fina-
les weten te plaatsen en met HMS 
Mouse behaalde zij een finale plaats 
in de klasse M. 
Op zaterdag 23 november was de 
dag dat alle finalisten, geselec-
teerd uit meer dan 1300 deelne-
mers, moesten strijden door kür op 
muziek te rijden. Deze werd beoor-
deeld door de Mac Rider Cup coa-
ches en een officieel KNHS jurylid. 

Zoë had een kür gemaakt op mu-
ziek van Madonna en wist met een 
score van 69,33% een 4e plaats te 
behalen met haar 7 jarige HMS 
Mouse waarmee ze pas sinds au-
gustus dit jaar een combinatie is.

‘Frozen’ en ‘Mees Kees op Kamp’
Veel nieuwe jeugdfilms in 
Crown Cinema Aalsmeer
Aalsmeer - Een uitgebreid en ge-
varieerd filmaanbod presenteert 
Crown Cinema ieder weekend en op 
woensdag- en vrijdagmiddag voor 
de jeugd. Op zaterdag 7 december 
mag in het pluche plaatsgenomen 
worden voor de nieuwe film ‘Frozen’. 
Deze animatiefilm speelt zich af in 
een vervloekt koninkrijk dat om-
hult is door een strenge en eeuwige 
winter. Om een einde te maken aan 
de ijskoude betovering besluit An-
na, een dromerige en onbevreesde 
optimist, samen te werken met Kri-
stoff, een stoere bergbewoner. Sa-
men maken zij een spannende reis 
om Anna’s zus, de ijskoude sneeuw-
koningin Elsa, te vinden en om zo 
de ijzige vloek over het koninkrijk te 
kunnen opheffen. Tijdens hun avon-
tuur krijgen ze gezelschap van een 
komische sneeuwpop genaamd 
Olaf en samen moeten ze ijskoude 
extreme temperaturen zien te over-
leven en vreemde wezens, trollen en 
andere magie trotseren. Magische 
verrassingen staan op ze te wach-
ten als ze de koude strijd aangaan 
in een race tegen de klok, om zo het 

koninkrijk te redden van ondergang. 
Zaterdag te zien om 14.15 en om 
16.15 uur en woensdag 11 decem-
ber vanaf 13.00 uur. Ook te zien op 
woensdag 11 december (15.00 uur) 
en nieuw: ‘Mees Kees op Kamp’, de 
opvolger van de succesvolste fa-
miliefilm van vorig jaar over Mees 
Kees. In Mees Kees op Kamp wor-
den Mees Kees, Tobias en Sep ge-
volgd tijdens het kamp met de hele 
klas. Wanneer de strenge directrice 
Dreus onverwachts het kamp moet 
verlaten, krijgt Mees Kees de taak 
om alles in goede banen te leiden. 
Maar of dat helemaal goed gaat… 
Ook leuk om met popcorn van te 
gaan genieten: ‘Midden in de Win-
ternacht’ vrijdag om 16.30 uur, za-
terdag om 14.30 uur en zondag om 
14.30 en om 16.30 uur, ‘Turbo 3D’ op 
vrijdag om 12.30 uur, ‘De Sneeuw-
koningin’ zaterdag en zondag om 
12.45 uur en ‘Chimpanzee’ zaterdag 
om 16.30 uur. Adres is Van Cleeff-
kade 15. Kaarten reserveren kan via 
0297-753700 of info@crowncine-
ma.nl. Voor meer informatie: www.
crowncinema.nl. 

Winst voor handbalsters D2
Aalsmeer - Zaterdag 30 november 
moesten de Meiden van de Fiqas D2 
vroeg het bed uit. De meiden waren 
meer dan normaal gespannen, net 
alleen omdat er gehandbald moest 
worden maar ook omdat er na de 
wedstrijd een High Tea gepland was. 
Iedereen had wat lekkers gemaakt of 
geregeld. Voor de wedstrijd werd dit 
alles ingezameld om klaar te staan 
om na de wedstrijd te genieten. Na 
een goede warming up en een klei-
ne pep talk van de coaches Esmeé en 
Judith begon de wedstrijd tegen Vi-

do D1. In de eerste aanval van de te-
genpartij was het al raak, een goed 
schot op doel betekende 0-1 achter. 
Fiqas Aalsmeer D2 was meteen wak-
ker, en viel gelukkig de hele wedstrijd 
niet meer in slaap. Aalsmeer scoorde 
mooie doelpunten, zowel vanaf de cir-
kel als vanaf de tweede lijn. De rust-
stand was 8-1 voor Aalsmeer en uit-
eindelijk wisten de meiden te winnen 
met 19-1. De D2 van Fiqas Aalsmeer 
D2 bestond dit keer uit Kalina, Bente, 
Denise, Denise, Jodi, Kim, Lisa, Maxi-
ne, Nina, Noa en Samantha.

Aalsmeer - De zesjarige Rui volgt 
op woensdagmiddag teken en schil-
derles bij de Werkschuit. Deze week 
kwam hij in pietenpak naar de cur-
sus. Felle kleuren in zijn kostuum, 
maar ook zijn geschilderde draak in 
groen en geel mag er zijn. In januari 
begint weer een nieuwe cursus. Dus, 
ouders van kinderen met tekentalent, 
kijk op de website van de Werkschuit 
voor meer informatie.

Schilderen in pietenpak

Waterpoloclinic voor jeugd
Aalsmeer -  Afgelopen week was 
de afdeling Waterpolo te gast bij de 
recreatie afdeling van Oceanus. Op 
de maandag, dinsdag en donderdag 
werd er tijdens de training een clinic 
gegeven door Edwin, Roland en Jos. 
Er was een pracht van een clinic 
in elkaar gezet met onder andere 
spel uitleg, hoe gooi je de bal, hoe 
zwem je weg bij je tegenstander en 
nog veel meer. De groep kinderen 
werd in drieën verdeeld en na een 
paar minuten draaiden ze door naar 
het volgende element van de cli-
nic. Nadat het circuit was rond ge-
draaid werden er twee teams ge-
vormd waarbij team 1 de witte caps 
op kreeg en team 2 de blauwe caps. 
Beide keepers waren herkenbaar 
aan de rode caps. Het opzetten van 
de caps was nog een hele toer, want 
er zit wel degelijk een voor en ach-
terkant aan. Daarbij vonden een 
aantal jongens en meiden het touw-
tje waarmee je de cap onder je kin 
vast maakte best beklemmend, maar 

het is allemaal goed gekomen. Volop 
aangemoedigd vanaf de kant door 
de trainers werd er fanatiek een pot-
je waterpolo gespeeld, waarbij de 
tijd voorbij vloog. De ouders stonden 
vanuit de kantine volop foto’s te ma-
ken en zagen dat hun zoon of doch-
ter het goed naar zijn/haar zin had. 
Een zeer geslaagde clinic, zo kan 
geconcludeerd worden.

13 Medailles voor turnsters
Aalsmeer - Op zondag 24 november  
werd door het rayon Amsterdam de eer-
ste voorwedstrijd georganiseerd in de 
Turnace Hall of Gymnnastics in Amster-
dam-Sloten. SV Omnia 2000 nam onder 
leiding van Anneke Nap, Mariet Tas, Ilse 
Vergoossen, Gerda Kockelkorn en Erica 
Belandi met 39 turnsters deel  in de vier-
de, vijfde en zesde divisie. Dit was een 
nieuw record! Er was helaas ook nog 
een ander record, want er werden vier 
wedstrijden op één dag georganiseerd, 
waardoor de trainsters van 8.00 tot 20.00 
uur in de turnhal alle meisjes van SV 
Omnia 2000 moesten begeleiden! Ge-
lukkig wel met mooie resultaten. In de 
categorie instap D2 turnden tien meis-
jes, die allemaal hun debuut maakten. 
Ze zaten verdeeld over twee wedstrij-
den, zodat eigenlijk de vergelijking niet 
mogelijk is. Bij de eerste wedstrijd turn-
den dertien deelneemsters en behaal-
den drie Omnia-meisjes een medaille! 
Britt Beelen en Dalia Elhadje eindigden 
resp. op de tweede en derde plaats. Ook 
voor de vierde plaats was een medaille 
en deze ging naar Teddy Kleijberg. Bij de 
tweede wedstrijd turnden wel 32 meis-
jes! Hier wist Suus Huntjes de twee-
de plaats te veroveren en kreeg hier-
voor een zilveren medaille! In de cate-
gorie pupillen 1 D2, waar 20 deelneem-
sters waren, eindigden Robin Sahales-
si en Fleur Snoek beiden op de der-
de plaats en wonnen dus een bronzen 

medaille! In de categorie pupillen 2 D1 
turnden 21 meisjes en hier mocht Isa 
Verzeilberg een medaille voor de vierde 
plaats in ontvangst nemen. In de cate-
gorie jeugd 6e divisie, waarin 13 meisjes 
turnden, kreeg Fabienne Verschueren 
een medaille voor de vierde plaats. In 
de categorie jeugd 5e divisie, waarin 11 
meisjes turnden, eindigde Jasmin Aileen 
op de tweede plaats en Richelle Dek-
kers op de derde plaats. In de categorie 
jeugd 4e divisie, waarin 11 meisjes turn-
den, mocht Guoxin Verhoef de bronzen 
medaille in ontvangst nemen. In haar 
vloeroefening turnde ze voor het eerst 
de salto achterover! In de categorie ju-
nioren 5e divisie turnden 14 turnsters en 
hiervan won Veerle de Jong de medail-
le voor de vierde plaats. Veerle had voor 
het eerst een arabier flick-flack in haar 
vloeroefening geturnd. Bij de senioren in 
de 6e divisie werd Anouk Straathof eer-
ste. Zij turnde, evenals Kirsten Kniep, in 
haar vloeroefening voor het eerst de sal-
to achterover! De complete uitslagen 
zijn te zien op de website van SV Omnia: 
www.svomnia.nl. Al met al kunnen de 
trainsters en turnsters van SV Omnia te-
rugkijken op een succesvolle rayonwed-
strijd met 13 medailles! Alle Omnia-turn-
sters bereiden zich nu voor op de eerste 
wedstrijd van de onderlinge competitie, 
die donderdag 12 december plaats zal 
vinden vanaf 16.30 uur in gymlokaal De 
Baccara in de Baccarastraat.
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Doe mee met vereniging of bedrijf aan de 

Santa Run op 21 december
Aalsmeer - Om 13.00 uur gaat op 
zaterdag 21 december de Santa Run 
van start vanaf de studio’s Aalsmeer 
aan de van Cleeffkade 15. Het be-
looft een ware happening te worden 
bij het zien van honderden kerst-
vrouwen, mannen en kinderen, die 
de Ophelialaan en de Zijdstaat rood 
en wit zullen kleuren. Dit alles zal 
worden omlijst door kraampjes en 
muziek.
Het gaat hierbij vooral om de gezel-
ligheid tijdens de warming-up, de 
wandeltocht en het après-skifeest 
in de studio’s Aalsmeer. Een feest 
waaraan Jan Leliveld zijn medewer-
king verleent. Ook de kinderen wor-
den niet vergeten met een spring-
kussen en versnaperingen.
Prijzen zullen worden uitgereikt aan 

de jongste deelnemer, de origineel-
ste deelnemer of groep van deelne-
mers, de deelnemer met het hoog-
ste sponsorbedrag en het bedrijf, 
instelling, vereniging of club met 
de meeste inschrijvingen. Allen die 
meedoen lopen voor twee goede 
doelen, die te maken hebben met 
moeder en kind. De Aalsmeerse 
Moederverwendag en de Stichting 
Hoogvliegers. Een kerstpak voor 
volwassenen kost 15 euro en voor 
kinderen tot en met 12 jaar 10 euro. 
Afhaalpunten zijn er bij het Boek-
huis in de Zijdstraat, Espago in de 
Ophelialaan en Gall en Gall in win-
kelcentrum Kudelstaart. 
Doe mee op zaterdag 21 decem-
ber en schrijf in via de website: 
www.aalsmeer.rotarysantarun.nl.

Team Aalsmeer 2 dat zilver veroverde op het NK Teamsjoelen.

Vijf persoonlijke records 
bij Sjoelclub Aalsmeer
Aalsmeer - Donderdag 28 novem-
ber is de zevende competitieron-
de van het seizoen gehouden bij 
Sjoelclub Aalsmeer. In de hoofd-
klasse ging Albert Geleijn er met de 
winst vandoor. Cor Franck bezette 
de tweede plaats voor Petra Houwe-
ling. In de A-Klasse won Joke Scha-
gen, voor Mariëtte van der Vlugt 
en Wim van Leeuwen. Pim van der 
Meer won in Klasse B, voor Ka-
rin Geleijn en Theo van Leijden. Wil 
van Leeuwen bezette plek één, voor 

Klaas de Vries en Mirjam van den 
Berg in de C-Klasse.
Deze avond verbeterden vijf sjoe-
lers hun persoonlijke score: Mar-
ja Springin’t Veld met 1415, Theo 
van Leijden met 1386, Bart Feij met 
1323, Pim van der Meer met 1322 
en Mirjam van den Berg met 1192. 
Donderdag 12 december is de laat-
ste competitiewedstrijd van 2013 in 
het Dorpshuis in Kudelstaart, aan-
vang 20.00 uur. Voor informatie zie 
ook www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Zaterdag 7 december:
AALSMEER 
Forum Sport 1 - Aalsmeer 1 14.30 u 
AJAX 3 - Aalsmeer 2 14.30 u
De Germaan 2 - Aalsmeer 3 14.00 u
Aalsmeer 4 – Pancratius 2 14.30 u
Aalsmeer 5 - RAP 9 14.30 u
WV-HEDW 22 - Aalsmeer 6 15.00 u 
Aalsm/RKAV.Vet.1 – Sp.Martinus Vet.2 14.30 u

Vrouwen
Aalsmeer VR.1 – Altius VR.2 14.30 u 
 
RKAV
Aalsm/RKAV Vet.1 – Sp.Martinus Vet.2 14.30 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
SCH’44 A1 - J.A.United A1 14.30 u
J.A.United B1 – Terrasvogels B1 12.00 u
Kon.HFC B2 - J.A.United B2 14.45 u
Velsen B4 - J.A.United B3 14.30 u
J.A.United C1 – Volendam C2 12.30 u
J.A.United C2 – BSM C2 12.30 u 
Odin’59 C4 - J.A.United C3 12.00 u
AMVJ C2 - J.A.United C4 10.45 u

Pupillen
Hoofddorp D2 - J.A.United D1 10.00 u
RKDES D2 - J.A.United D3 9.30 u
J.A.United D4 – Ouderkerk D3 11.15 u
J.A.United D5 - HBC D4 11.15 u
Haarl.Kennemerl. D3 - J.A.United D6  9.30 u
Weesp E1 - J.A.United E1 14.15 u
DIOS E3 - J.A.United E2 10.00 u
Legm.vogels E6 - J.A.United E3 9.00 u 
 J.A.United E4 – Overbos E3 9.30 u
VVC E4 - J.A.United E5 9.30 u
NFC E2 - J.A.United E6 10.30 u
J.A.United E7 - Argon E4 11.00 u
J.A.United E8 – Hoofddorp E8 9.30 u
Ouderkerk E 10 - J.A.United E10 10.00 u
J.A.United E11 – Argin E8 11.00 u
J.A.United E12 – RKAVIC E6 9.30 u
RKDES F1 - J.A.United F1 11.00 u
J.A.United F2 – KDO F1 9.00 u
J.A.United F3 - Kon.HFC F7 9.00 u
Overbos F5 - J.A.United F4 8.45 u 
Abcoude F7 - J.A.United F5 11.00 u
J.A.United F6G - Hillegom F7 9.00 u
Overbos F 11 - J.A.United F7G 8.30 u
 J.A.United F8 – RKDES F5 9.00 u

Meisjes
J.A.United MA.1 – KDO MA.1 12.30 u
Diemen MB.1 - J.A.United MB.1 14.30 u 
SVIJ MC.1 - J.A.United MC.1 14.30 u
DSS MC.3 - J.A.United MC.2 13.00 u
J.A.United MD.1 - Waterloo MD.1 11.00 u

RKDES
Pupillen
Swift D3 - RKDES D1 13.00 u
RKDES D2 – J.A.United D3 9.30 u
DIO D1 - RKDES D3 10.00 u
RKDES D4 – Abcoude D6 11.00 u
RKDES E1 – RCH E1 11.00 u
HBC E3 - RKDES E2 8.30 u
Overbos E4 - RKDES E3 9.00 u
DSS E 10 - RKDES E4 11.30 u
RKDES E5 – Hoofddorp E 11 9.30 u
RKDES F1 – J.A.United F1 11.00 u
CSW F2 - RKDES F2 8.45 u

RKDES F3 – Zuidoost United F3 11.00 u
Badhoevedorp F3 - RKDES F4 10.00 u
J.A.United F8 - RKDES F5 9.00 u
RKDES F6 – Roda’23 F13 9.30 u
RKDES F7 – Badh.dorp F9 9.30 u
RKDES F8 – Legm.vogels F 10 9.30 u

Vrouwen
Quickboys VR.1 - RKDES VR.1 14.00 u

Meisjes
Buitenveldert MB.2 - RKDES MB.1 14.45 u
RKDES MC.1 – Hoofddorp MC.2 11.00 u
RKDES ME.1 – KDO ME.1 11.00 u

SCW
SCW 1 – Sp.Martinus 1 14.30 u
Zuidvogels 4 - SCW 2 14.30 u
Roda’23 2 - SCW 3 12.15 u
SCW 4 – Dindua 2 11.30 u
ZRC/Herenmarkt 4 - SCW 5 10.30 u
SCW Vet.1 – HerculesZaandam Vet.1 14.30 u
AGB Vet.2 - SCW Vet.2 14.30 u
SCW Vet.3 – Kon.HFC Vet.3 14.30 u

Junioren
Sp.Krommenie A1 - SCW A1 12.00 u
DSK B1 - SCW B1 14.30 u
Amstelveen C1 - SCW C1 10.30 u
AMVJ C3 - SCW C2 9.00 u

Pupillen
BSM D2 - SCW D2 11.15 u
SCW E1 – UNO E5 9.00 u
SCW E2 - DIOS E9 9.00 u
Kon.HFC E 16 - SCW E3 10.00 u
SCW F1 – VVC F1 13.00 u
SCW F2 – Pancratius F6 9.00 u
Amstelveen F5 - SCW F3 9.00 u

Vrouwen
SCW VR.1 – ’s Graveland VR.1 12.30 u

Meisjes
SCW MB.1 – CSW MB.1 9.00 u
SCW MC.1 – Spaarnwoude MC.1 10.30 u

Zondag 8 december:
RKAV
RKAV 1 - UNO 1 14.00 u
RKDES 2 - RKAV 2 12.00 u
Legm.vogels 3 - RKAV 3 14.00 u
RKAV 4 – AFC 7 14.00 u
RKAV 5 – Swift 9 14.00 u
RKAV 6 – Ouderkerk 6 11.30 u

RKDES
Zwanenburg 1 - RKDES 1 14.00 u
Legm.vogels 2 - RKDES 2 12.00 u
Buitenveldert 2 - RKDES 3 12.00 u
RKDES 4 – RKAV 2 12.00 u
RKDES 5 – Pancratius 7 14.00 u
RKDES 6 – Sp.Martinus 5 14.00 u
RKDES 7 – KDO 6 12.00 u

Junioren
RKDES A1 – Buitenboys A1 12.00 u
RKDES B1 – AFC B4 11.00 u
RKDES B2 – AS’80 B3 14.00 u
Sloterdijk C2 - RKDES C1 11.00 u
RKDES C2 – Tos Actief C3 12.00 u

Foto van Jaap Maars. 

Wedstrijden Veldvoetbal

Goud, zilver en brons voor 
leden Wassanim op NK
Aalsmeer - Afgelopen zondag na-
men 13 leden van sportschool Was-
sanim deel aan de Nederland-
se Kampioenschappen. Een gewel-
dige prestatie is wederom neerge-
zet. Goud met sparren is gewon-
nen door Jolomi Ayutsede en Ga-
vin Luyendijk Goud, die tevens zil-
ver won met loopvormen. Ook goud 
met sparren voor Kyano Verschra-

gen en Lulu Jiang, die tevens zil-
ver won met loopvormen. Verder 
zilver voor Sem Pater met loopvor-
men, brons voor Joep Sparnaaij met 
sparren, zilver voor Xander van San-
ten met sparren, brons voor Nien-
ke Smit met loopvormen, brons voor 
Berend Kleijn en Roxy Watchman 
met sparren. Meer foto’s en infor-
matie op www.wassanim.nl.

Clubkampioenschappen Oceanus
Geus Bokaal voor snelste 
zwemmers Vincent en Lianne
Aalsmeer - Afgelopen week-
end stonden weer de clubkampi-
oenschappen van zwemvereniging 
Oceanus op het programma. Al-
le zwemsters en zwemmers strijden 
tegen elkaar vanaf de jongsten, 8 
jaar, tot zelfs 61 jarigen om zo goed 
en hard mogelijk te zwemmen en 
dan in spanning af te wachten wie 
de snelste zijn van alle leeftijdscate-
gorieën. De Geus bokaal is voor de 
snelste jongen en meisje waar een 
ingewikkelde formule op de tijden 
word los gelaten. 
De clubkampioenschappen waren 
in twee dagen verdeeld, afgelopen 
vrijdagavond werden twee afstan-
den gezwommen en zondagmid-
dag drie. De mindervalide groep van 
Oceanus streden ook tegen elkaar. 
Vele races waren spannend, want 
wie wil nou niet van zijn clubmaatje 
winnen? Naarmate de zwem-ster-
ren ouder werden kwam er steeds 
meer zwemgeweld in het water, wat 
een explosie wat een kracht. Er zijn 
maar liefst 220 nieuwe persoonlijke 
records gezwommen. De grootste 
verbetering is genoteerd voor Fem-
me Bol. Zij zwom de 25 meter vlinder 
in 20.46. Ruben en Lianne zwom-
men beide nog een NJK-limiet. Ru-
ben op de 100 vlinder en Lianne op 
de 100 rug. Na alle gezwommen se-
ries werden de tijden bij elkaar op-
geteld en berekend wie de kampi-

oenen zouden worden en hoe de 
stand er uit zou zien. In spanning 
werd er in de hal van het zwembad 
gewacht op de uitslag. Erwin Som-
meling van de WZC nam het woord 
om de uitslagen bekend te maken. 
Iedereen kreeg een mooie herin-
neringsmedaille en aan de num-
mers 1 tot en met 3 in de verschil-
lende leeftijdscategorieën is een 
mooie trofee uitgereikt. Clubkampi-
oen word je als je de beste bent van 
twee jaargangen. Dit jaar gingen de 
titels naar Eva v/d Born bij de da-
mes, Femme Bol bij de meisjes on-
der 10, Jane Sommeling bij de meis-
jes onder 12, Lianne Bouwmeester 
bij de meisjes onder 14 en Fabien-
ne Vork bij de meisjes onder 16 jaar. 
Clubkampioenen bij de mannen zijn 
geworden: Vincent Moolhuijsen bij 
de senioren, Jochem van Zanten bij 
de jongens onder 10, Thomas Wee-
ning bij de jongens onder 12, Ru-
ben van Vierzen bij de jongens on-
der 14, Bart Sommeling bij de jon-
gens onder 15 en Wessel de Jong 
bij de jongens onder 18 jaar. Uitein-
delijk kwam de uitslag van de Geus 
bokaal. Bij de mannen is deze fel-
begeerde trofee uitgereikt aan Vin-
cent Moolhuijsen en bij de dames 
aan Lianne Bouwmeester. Deze bo-
kaal geeft weer wie van de vereni-
ging het dichtst bij zijn of haar NK 
limieten zwemt. 

Blind Koppel Toernooi bij Poel’s Eye
Christopher gooit 170 finish
Kudelstaart - De zesde (van de 
vijftien) speelavond van het seizoen 
van de dartclub Poel’s Eye is weer 
gespeeld. Het werd een memorabe-
le avond. Christopher Brouwer gooi-
de namelijk de hoogst mogelijke fi-
nish: 170. Een 170 finish is maar op 
één manier mogelijk, namelijk twee-
maal triple twintig gevolgd door de 
kleinste dubbel, de Bull’s Eye. Het 
was de vijftiende 170 finish in twaalf 
seizoenen bij de Poel’s Eye. De laat-
ste 170 finish was alweer twee sei-
zoenen geleden van Bak. Overigens 
was de 170 finish dáárvoor ook van 
Bak. Bak gooide dan ook het vaakst 
van iedereen een 170 finish, name-
lijk vier keer. Ook twee andere dar-
ters lukte het om meermaals een 170 
finish te gooien. Peter van de Laar-
se en Tom Keijzer flikten dit kunst-
stukje twee keer. De overige darters 
die met gouden letters in de histo-
rie van de Poel’s Eye zijn opgeno-
men (zoals zichtbaar op de website) 
zijn; Daan Broekhuizen, René Kruit, 
Nick van der Linden, Gert Jan van 
de Wolf, Roy de Jong en Asam Mian. 
Komende zaterdag 7 december 
krijgt iedereen weer een kans om 
zijn of haar kunstwerk op het dart-
bord te toveren. Er staat name-
lijk geen gewone speelavond op 
de agenda, maar het Blind Koppel 
Toernooi. Bij het Blind Koppel Toer-
nooi hoeft men niet op zoek naar 

een koppelmaat, maar koppelt de 
computer iedereen willekeurig vijf 
ronden aan en tegen elkaar. Daar-
na gaan de darters met de mees-
te legs vóór naar de Winnaar ron-
de. Het wordt het vijfde Blind Kop-
pel Toernooi ooit. Ook het lijstje win-
naars van dit toernooi is memora-
bel. Wat te denken van voormalig 
Lakeside winnaar (‘the Embassy’) 
Christian Kist! Ook uit het rijtje van 
de ‘170 kunstenaars’ zijn kampioe-
nen van het Blind Koppel Toernooi 
terug te vinden, namelijk Bak, Peter 
van de Laarse, Gert Jan van de Wolf 
en Christopher Brouwer. De overige 
drie winnaars zijn Erik Jan Geelker-
ken, Jeroen van den Helder en Ben-
blokhuizen. De twee laatst genoem-
den werden ook clubkampioen, dus 
het rijtje winnaars is zonder meer 
indrukwekkend te noemen. Hoewel 
winnen altijd leuk is, is er geen toer-
nooi waar de gezelligheid zo groot 
is. Door de wisselende mede en te-
genstanders komt bijna iedereen el-
kaar tegen. Kortom, kom overmor-
gen, zaterdag 7 december, naar het 
Dorpshuis van Kudelstaart. De in-
schrijving sluit om 20.00 uur, deel-
name kost vier euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar. De Poel’s Eye heeft 
een open deuren beleid, lidmaat-
schap of van te voren opgeven is 
niet nodig, iedere dartliefhebber is 
van harte welkom.

Christopher Brouwer de hoogste finish: 170.

Schaakcompetitie
SCA 3 komt net tekort tegen 
de Kennemer Combinatie 8 
Aalsmeer - De ervaren mannen 
van het derde team van Schaak-
club Aalsmeer mochten het de der-
de wedstrijd opnemen tegen de 
jeugd van Kennemer Combina-
tie. Na een voortvarende start werd 
kopman Clemens Koster overmoe-
dig en begon te bluffen. Daarbij wist 
hij fantastische dreigingen te creë-
ren, maar overzag helaas dat er ook 
een zwakte in zat. Dit leverde een 
heftige poging op om een verlies 
te voorkomen. Dat dit mogelijk was 
bleek helaas pas achteraf. Op het 
tweede bord kwam Martin Steinhart 
in een bekende variant, waarin zijn 
jeugdige tegenstander het handig 
speelde. Martin kwam onder druk te 
staan en kwam nauwelijks aan ont-
wikkelen toe. Al na 21 zetten was 
het spel over en uit. Een lichtpunt 
van Arie van Dam op bord 3. Na 
een Italiaanse opening ontstonden 
bij zijn tegenstander twee dubbelpi-
onnen, wat toch een zekere zwakte 
in zijn stelling betekende. De f-lijn 
werd geopend, waarna de jeugdige 
tegenspeler zijn Dame naar de open 
f-lijn speelde en dacht hier mooi te 
staan. Maar Arie kon zijn f-pion op-
spelen en bracht hiermee de Ken-
nemer dame in ernstig gevaar. Uit-
eindelijk wist Arie af te ruilen naar 
een gewonnen stelling en gaf zijn 
tegenstander op. Bij Jan van Wil-

ligen kwam het vertrouwde Scan-
dinavisch op het bord. Lange tijd 
bleef de partij in evenwicht, ook na 
Dame- en Lopersruil. Na enig tac-
tisch geschuif forceerde Jan via c7-
c5 complicaties voor zijn jonge op-
ponent met als gevolg pionwinst. 
Maar door tijdnood geplaagd maak-
te Jan hierna de foute keuzes en 
moest na 81 zetten in een theore-
tische remise berusten. Martin van 
der Laan speelde een bizarre partij. 
Dacht hij eerst tegen een vrouwe-
lijk jeugdtalent te spelen, bleek het 
toch een jongen. Na een benauw-
de partij liet zijn tegenstander, in re-
misestand, met een laatste ondeu-
gende oogopslag die ouwe vent aan 
de overzijde toch nog in een fata-
le paardvork tuinen. Hans Pot was 
het langst bezig op bord 5. Hij speel-
de tegen de enige dame uit het ge-
zelschap. Na een rustige opening 
werd er op de 22e zet remise aan-
geboden. Daar SCA op dat moment 
al met 2-0 achter stond, moest er 
worden doorgespeeld. Direct daar-
na kon Hans een vrijpion op de da-
mevleugel creëren, die oprukte naar 
de 7e rij. Dit gaf zoveel complicaties, 
dat zijn tegenstandster ten slotte 
(de langste partij van de avond) aan 
de vele dreigingen ten onder ging. 
Helaas kon dit het verlies niet meer 
verhinderen. 

Zaalvoetbal ronde zes
Schijf en VVZS aan kop in 
ZABO-competitie 
Kudelstaart – De plaatselijke zaal-
voetbalcompetitie van de ZABO 
Aalsmeer werd afgelopen zaterdag 
30 november voortgezet met de zes-
de speelronde in de Proosdijhal. Ho-
lex boekte een nipte 4-3 overwin-
ning op Amsec Beveiliging. Piller 
Sport tegen La Furia Roja eindigde 
met een 3-3 gelijkspel. Opvallend 
was dat Piller Sport in de laatste vijf 
minuten van de wedstrijd een 0-3 
achterstand wist weg te werken en 
één punt overhield aan dit duel. LE-
MO tegen VVZS stond bij de rust 2-2 

en eindigde met een 3-9 zege voor 
VVZS. Lemo Gaat Los tegen Schijf 
Grondboringen kreeg 1-13 als eind-
uitslag en Heemhorst Watersport 
versloeg Polonia Aalsmeer met 5-2. 
Huidige stand: Schijf Grondborin-
gen 6-16, VVZS 6-16, LEMO 6-12, 
La Furia Roja 6-10, Piller Sport 6-8, 
Heemhorst Watersport 6-7, Holex 
6-7, Polonia Aalsmeer 6-6, Amsec 
Beveiliging 6-3, Lemo Gaat Los 6-1. 
De zevende speelronde staat gepro-
grammeerd op zaterdag 14 decem-
ber in sporthal de Bloemhof.



Bridgeclub Strijd 
en Vriendschap

Aalsmeer - Uitslag speelavond van 
bridgeclub Strijd en Vriendschap.
Lijn A: 
1.  Coby Blom en Piet v. Hoek 58,93
2.  Trees de Jong en Rita Ritzen 58,04
3.  Jaap Geleyn en Jan Geleyn 56,25
4.  Hans Pothuizen en 
 Elly Zandvliet 55,95
5.  Theo Blom en Ko van Es 54,76
Lijn B: 
1.  Jan en Mien Korenwinder 62,50
2.  Alie Verseveld en 
 Tiny van Zijverden 55,36
3.  Anny van Buyten en Tiny Neij-

Biesheuvel 53,93
4.  Nelly Mul en Marry Tulp 52,50
5.  Ria Brockhoff en 
 Ria Kragtwijk 51,43
Lijn C: 
1.  Erna en Pieter Jongkind 62,95
2.  Hans en Lia Vreeswijk 59,90
3.  Annie Visser en Sima Visser 55,73
4.  Maarten en Mary Jongkind 55,21
5.  Atie Doeswijk en 
 Huub Zandvliet 49,55

Sjoelcompetitie 
bij BV Oostend

Aalsmeer - Donderdag 12 decem-
ber is er weer sjoelen in het Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat. 
Om 20.00 uur gaan de stenen rol-
len, maar om 19.30 uur is de zaal al 
open voor koffie of thee. Tijdens de 
vorige sjoelavond op 28 november 
zijn Sinterklaas en zwarte Piet langs 
geweest met voor iedere sjoeler een 
chocoladeletter. Er is deze avond 
ook gesjoeld en er is heel goed ge-
gooid. In de prijzen vielen Thomas 
van Brakel met 130,9, Emmy Schuit 
met 114,6, Tini van der Merbel met 
104,5 en Sjaak Bleeker met 101,4 
gemiddeld over 15 bakken.

Klaverjassen bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Vrijdag 6 december is 
er weer gewoon kaarten bij buurt-
vereniging Hornmeer in het buurt-
huis aan de Roerdomplaan 3. Aan-
vang is 20.00 uur, zaal open van-
af 19.30 uur. Iedereen is van har-
te welkom en, zoals gewoonlijk, de 
koffie en thee staan klaar. Het kop-
pelklaverjassen op 29 november is 
gewonnen door Plony de Langen en 
Martha Zeldenthuis met 5972 pun-
ten, op twee Siem Burgers en Ben 
Johannessen met 5433 punten en 
op drie zijn Wil ter Horst en Ans 
Doeswijk geëindigd met 5030 pun-
ten. De poedelprijs was voor het 
koppel Miep Bloemen en Krijna Ver-
hoef met 4070 punten.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezellige 
avond klaverjassen? Iedereen is ie-
dere woensdag van harte welkom 
bij klaverjasclub De Geluksvogels 
vanaf 20:00 uur in het Dorpshuis.
Op 27 november is het klaverjas-
sen gewonnen door Piet van Klave-
ren met 5495 punten, op twee Ine-
ke Woerden met 5471 punten en Ria 
van ‘t Schip is derde geworden met 
5357 punten. De poedelprijs was 
deze week voor Loes Versteeg met 
3584 punten. 

Riet wint bij 
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Klaver-
jassen en jokeren staan op het pro-
gramma, er is ook gelegenheid voor 
rummicub en hartenjagen. Op don-
derdag 28 november is het klaver-
jassen gewonnen door Riet Pot-
huizen met 5554 punten. Ook twee 
Marry Akse met 5206 punten en 
op drie is Eef van Mourik geëin-
digd met 5057 punten. Bij het joke-
ren behaalde Henny de Wit met 115 
punten de hoogste eer. Voor inlich-
tingen: Mevrouw R. Pothuizen, tele-
foon 0297-340776.

OVAK-soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - De volgende soosmiddag 
van de OVAK is op woendag 11 de-
cember vanaf 14.00 uur in het Paro-
chiehuis in de Gerberastraat. Het kla-
verjassen op 27 november is gewon-
nen door Annie Blauwhoff met 5710 
punten, op twee Joop Biesheuvel met 
5112 punten en op drie is Piet Straat-
hof geëindigd met 5082 punten.

Keuze uit 3 of 5 kilometer
Weer baanloop bij AVA
Aalsmeer - Woensdag 11 decem-
ber kan iedereen meedoen met de 
3 en 5 kilometer baanloop bij AVA. 
Alle dames en heren, jongens en 
meisjes en veteranen zijn van harte 
welkom. Test je conditie door eens 
op recreatieve wijze 3 of 5 kilome-
ter te hardlopen op de baan van At-
letiek Vereniging Aalsmeer. Probeer 
de gekozen afstand te volbrengen 
met lekker rennen in je eigen tem-
po. Bij de finishlijn staan ervaren ju-
ryleden om de juiste tijden te con-

troleren. Het startschot wordt om 
20.00 uur gegeven. Eerder komen 
is raadzaam: om alvast warm te lo-
pen of een kopje koffie te drinken 
in de gezellige kantine van AVA. 
Het sportcomplex is geopend van-
af 19.15 uur en inschrijven kan tot 
15 minuten voor aanvang. 
De kosten bedragen 2 euro voor 
niet-leden van AVA. De atletiekbaan 
is te vinden aan de Sportlaan 43a en 
kleedkamers met douches zijn aan-
wezig.

Na een achterstand toch winst voor VV Aalsmeer. 

Groot feest aan de Dreef!

VVAalsmeer wint met 
3-2 van Alexandria
Aalsmeer - Uit het niets kwam de 
overwinning van Aalsmeer met 3-2 
op Alexandria afgelopen zaterdag. 
Wel op het juiste moment. Zelfs na 
een 0-2 achterstand in de 64e mi-
nuut gaf men het niet op. Enkele 
toeschouwers, die al teleurgesteld 
huiswaarts keerden, konden enke-
le uren later hun ogen niet geloven 
bij het zien van de uitslag. Het zag 

er ook niet naar uit dat Aalsmeer 
met drie punten van het veld zou lo-
pen. De eerste de beste aanval van 
Alexandria ‘ 66 in de 22e minuut 
was meteen een doelpunt (Nicky 
Fortes) en bekroop Aalsmeer weer 
een angstig voorgevoel. Aalsmeer 
werkte hard en had ook het mees-
te balbezit, maar kon voorin geen 
vuist maken. Het was tot aan de rust 

‘middenveldvoetbal’ met veel fouten 
over en weer. De zon was het eni-
ge lichtpuntje op het veld. De twee-
de helft begon met een replica van 
de eerste helft. Aalsmeer wilde wel, 
maar kon niet en Alexandria ’66 
loerde op de counter. 

Toen uit een corner in de 64e mi-
nuut Arnold Mendeszoon 0-2 
scoorde leek het over een uit voor 
Aalsmeer. De wedstrijd kantelde in 
de 65e minuut toen trainer Antho-
ny Servinus Indy van Koert inbracht 
voor de leeggespeelde Nick Duijn. 
Deze snelle en kopsterke speler ver-
anderde het spelbeeld. De slaperige 
achterhoede van Alexandria werd 
ruw verstoord. Een kopbal in de 77e 
minuut van Indy van Koert en in de 
79e minuut van Salih Yildiz brachten 
Aalsmeer weer naast Alexandria. En 
dat allemaal op inzet en karakter. 
Alexandria schrok wakker. 

De corners leverden nog enig ge-
vaar op. Aalsmeer geloofde er weer 
in en de kansen kwamen. Het was 
keeper Lee Cheu-A-Lam die onge-
wild de hoofdrol opeiste. Met een 
fatale blunder (mistrappen buiten 
de 16 meter), pikte Dirk Jan van der 
Meer de bal op. Zijn voorzet schoot 
Indy van Koert in de 92e minuut bin-
nen, 3-2. En was het feest aan de 
Dreef. Komende zaterdag 7 decem-
ber speelt Aalsmeer uit tegen Forum 
Sport, locatie Sportpark ’t Loo, Prins 
Bernhardlaan 242 in Voorburg. Aan-
vang 14.30 uur. Foto: Jaap Maars

Jack van Muijden

Voetbal zondag
Opnieuw winst RKDES
Kudelstaart - De vraag was of RK-
DES haar goede reeks van de laat-
ste weken kon vervolgen tegen de 
promovendus ASV Arsenal. De Am-
sterdammers doen het tot nog toe 
goed en de ranglijst leert dat zij op 
een verdienstelijke vierde plaats 
staan. RKDES staat op een zevende 
plaats, maar de laatste wedstrijden 
laat RKDES zien dat zij een hoge-
re klassering ambiëren. In de thuis-
wedstrijd tegen Arsenal zetten de 
Kudelstaarters een belangrijke stap 
voor een plaats in de subtop. In een 
spannende wedstrijd met veel inzet 
won het team van Hajo Hendriks, 
na een 1-1 ruststand, verdiend met 
2-1. Een fel RKDES zette Arsenal in 
de beginfase onder druk. Dat re-
sulteerde in de 7e minuut voor een 
verdiende voorsprong. Steef Hoog-
werff Kroon veroverde de bal en zet-
te de bal goed voor. Edwin van Ma-
ris stond op de goede plek en scoor-
de eenvoudig 1-0. Na een goed 

kwartier begonnen de Kudelstaar-
ters achteruit te lopen, verloren het 
initiatief en gaven de Amsterdam-
se bezoekers de gelegenheid ge-
vaarlijk aan te vallen. In de 15e mi-
nuut moest verdediger Paul Ver-
burg de bal van de doellijn halen. In 
de 19e minuut maakte Arsenal als 
nog de gelijkmaker. De verdedigers 
van RKDES dachten aan buiten-
spel, maar in de ogen van scheids-
rechter Van Lith was dit niet het ge-
val. Arsenal aanvaller Tom ter Brug-
gen profiteerde handig en scoor-
de de gelijkmaker. In de 40e minuut 
een tegenvaller voor RKDES aanval-
ler Steef Hoofwerff Kroon moest uit-
vallen vanwege een enkelblessure, 
voor hem kwam Dani Calmez in het 
veld. Beide teams probeerden nog 
wel op voorsprong te komen voor 
rust, maar uiteindelijk stond 1-1 op 
het scorebord na 45 minuten. RK-
DES kwam goed uit de kleedkamers 
en zette Arsenal meer en meer on-

der druk. Dat resulteerde in de 58e 
minuut voor een vrije trap. Justin 
de Haan plaatste zijn vrije trap de 
bal op het hoofd op RKDES laatste 
man Mark Schut. De bal verdween 
in de kruising van het doel. Arsenal 
doelman Nick Ruijmgaart had het 
nakijken, RKDES op een 2-1 voor-
sprong. In de 60e minuut was het 
bijna weer raak. Justin de Haan nam 
perfect een hoekschop en weer was 
het Mark Schut die de bal fraai in-
kopte. Nu was de Arsenal doelman 
Ruijmgaart een sta in de weg. RK-
DES probeerde de wedstrijd op slot 
te zetten, maar helaas lukte het niet 
om het overwicht om te zetten in 
doelpunten. In de slotfase werd het 
nog even spannend, vooral omdat 
scheidsrechter Van Lith wel veel ex-
tra minuten toevoegde aan de wed-
strijd. Maar na 97 minuten was de 
verdiende winnaar de thuisclub RK-
DES en nestelt zich in de subtop. 
Een prima teamprestatie. Zondag 
8 december wacht RKDES de uit-
wedstrijd in en tegen Zwanenburg 
1, aanvang 14.00 uur.  

Ad Verburg

RKAV 1 laatste!
Aalsmeer - Zondag bij de laat-
ste thuiswedstrijd van RKAV 1 wil-
len de leden van de Club van 100 
van RKAV op gepaste afscheid ne-
men van de laatste thuiswedstrijd 
van haar eerste elftal van dit jaar. 
Misschien is het ook wel de laat-
ste thuiswedstrijd van RKAV in haar 

Kaartmiddag 
voor 55-plussers

Aalsmeer - Op donderdag 12 de-
cember is weer een kaartmiddag 
voor 55 plussers in gebouw ’t Mid-
delpunt aan de Wilhelminastraat. 
De aanvang is 14.00 uur. De zaal 
is open vanaf 13.30 uur zodat eerst 
genoten kan worden van een bak-
kie koffie of thee. De ouderensoos 
op 28 november is gewonnen door 
M. Van der Vaart met 5004 pun-
ten, gevolgd door de heer Bleeker 
met 4984 en mevrouw Bax met 4976 
punten. Bij het rummicuppen be-
haalde mevrouw Verhoeve de hoog-
ste eer.

Tafeltenniscompetitie
Ruime zege Bloemenlust1
Aalsmeer - Hoewel het kampi-
oenschap Bloemenlust 1 niet meer 
kon ontgaan deden Frans Ra-
vesteijn, Bart Spaargaren, Johan 
Berk en Ed Couwenberg hun spor-
tieve plicht met een 7-3 overwin-
ning op Rapidity 7. Voor de tegen-
standers uit Beverwijk betekende 
dat helaas degradatie. Johan won 
zijn drie partijen, waarbij de laatste 
wel een zware bevalling was met 
11-9 in de vijfde game. Bart verloor 
zijn eerste wedstrijd nipt in 5-en 
met 7-11 in de beslissende game, 
maar herstelde zich daarna met 
twee overtuigende zeges in drie 
games. Frans moest weer even 
warmdraaien na vijf weken afwe-
zigheid, maar kwam in zijn laat-
ste partij gaandeweg steeds beter 
op stoom: 11-8, 14-16, 12-14, 11-6, 
11-2. Reserve Ed mocht opdraven 
voor het dubbelspel en behaal-
de samen met Johan een solide 
overwinning. Bloemenlust 1 mag 
zich gaan opmaken op een terug-
keer in de 3de klasse. Bloemen-
lust 2 verloor in Hoofddorp kans-
loos met 10-0 tegen HTC 13. Irene 

Gerritsma en Horst Krassen wisten 
ieder nog een partij in vijf games 
te spelen, waarbij Irene uiteinde-
lijk met 11-6 verloor en Horst met 
11-9. Philippe Monnier won de he-
le avond helaas maar één game en 
dat was in het dubbelspel samen 
met Horst. 

Bloemenlust 3 heeft zich met 
een 7-3 nederlaag tegen Spor-
ting SDO weten te handhaven in 
de 5de klasse, mede omdat con-
current VDO 6 in Uithoorn maar 
twee punten wist te scoren tegen 
GSV Heemstede 3 (2-8) en daar-
mee degradeert. Wim v.d. Aardweg 
was goed voor twee zeges en had 
ook in zijn derde partij winstkan-
sen tegen de sterkste SDO-er. Wil-
lem Visser won één maal en Dirk 
Piet bleef helaas zonder overwin-
ning, hoewel hij alle tegenstanders 
tot een beslissende vijfde game 
dwong. In het dubbelspel leken 
Willem en Dirk met 7-1 in de vijf-
de game op winst af te stevenen, 
maar moesten zich toch nog ge-
wonnen geven.

Zwemwedstrijden om Lenie 
van der Meer Bokaal zondag 
Aalsmeer - Aanstaande zondag 8 
december vindt het Oceanus zwem-
toernooi om de Lenie van der Meer 
Bokaal 2013 in zwembad De Water-
lelie plaats. Dit is een zwemtoernooi 
voor minder valide en valide zwem-
mers uit heel Nederland. Nagenoeg 
alle valide zwemmers van Ocea-
nus doen mee aan deze wedstrijd. 
De Lenie van der Meer Bokaal is tot 
stand gekomen op initiatief van Ger-
da Stokkel van de afdeling minder 
valide zwemmen van Oceanus die 
samen met de Stichting Meer Arm-
slag (een stichting die financiële on-
dersteuning biedt aan minder vali-
de zwemmers die zwemmen in club-
verband bij Oceanus) de organisa-
tie heeft opgepakt. De naamgeef-
ster van de zwembokaal is Lenie van 
der Meer. Lenie, in het voorjaar van 
2013 overleden, heeft heel veel be-
tekend voor zwemvereniging Ocea-
nus; in het bijzonder voor de min-
der valide zwemmers. Lenie gaf niet 
alleen training aan deze zwemmers, 
ze begeleidde hen ook tijdens wed-
strijden en organiseerde allerlei acti-
viteiten. Lenie was voor zwemvereni-
ging Oceanus een drijvende kracht 
en een waar boegbeeld. Ze was bij-
na elke dag in het zwembad te vin-
den. Ook veel Masters (zwemmers 
van 20 jaar en ouder) hebben van 
Lenie les gekregen om hun zwem-

techniek te verbeteren en zijn daar-
door sneller gaan zwemmen wat 
het plezier in het zwemmen bevor-
derd. Maar Lenie was uiteraard zelf 
ook een goede zwemmer; in het be-
zit van niet alleen vele nationale Mas-
ter records maar ook vele medailles 
van Europese en zelfs Wereldkam-
pioenschappen. Gerda Stokkel over 
Lenie van der Meer en de Lenie van 
de Meer Bokaal: “Het achterliggende 
doel van de Bokaal is het wedstrijd-
zwemmen voor minder valide zwem-
mers te promoten en meer te integre-
ren in de valide wedstrijd zwemsport. 
En natuurlijk ter nagedachtenis aan 
onze Lenie, want het is absoluut een 
hommage aan haar!“. Gerda Stokkel, 
zelf bekend Paralympisch zwemster, 
was ooit de initiatiefneemster van het 
minder valide zwemmen bij Oceanus. 
Lenie hielp haar daar graag bij. Ger-
da, Lenie en nog een heleboel ande-
re vrijwilligers binnen Oceanus heb-
ben het zwemmen voor minder vali-
de zwemmers goed op de kaart ge-
zet. Recente Paralympische top-
pers als Mirjam de Koning en Mar-
lou van Rhijn hebben bij Oceanus 
getraind. Bij Oceanus staat de inte-
gratie, emancipatie en maatschappe-
lijke participatie van haar leden met 
een beperking voorop. Het bewegen 
in het algemeen en het zwemmen 
bij Oceanus vervult hier een belang-

Oceanus zwemmers met geheel links trainster Gerda Stokkel.

rijke rol in. Niet alleen voor de min-
der valide wedstrijd zwemmers, maar 
ook voor de minder valide recreatie-
ve zwemmers. De wedstrijdzwem-
mers doen mee aan de Nationale 
Zwemcompetitie Aangepast Sporten; 
een landelijke competitie voor licha-
melijk en verstandelijk minder vali-
de zwemmers. Daarnaast zijn er veel 
kampioenschappen: de NK, de NJK 
en de NK Sprint die allen plaatsvin-
den in een geïntegreerde vorm, dat 
wil zeggen dat aan het wedstrijdpro-
gramma onderdelen zijn toegevoegd 
voor zwemmers met een beperking. 
De nationale top van het minder va-
lide zwemmen bestaat uit de Para-
lympische Zwemselectie en de Pa-
ralympisch Talentselectie. Bij Ocea-
nus zwemmen momenteel ongeveer 
25 minder valide sporters op de don-
derdagmiddag en de zondagoch-
tend onder leiding van Gerda Stok-
kel en Laura Verdegaal. De opzet van 
de Lenie van der Meer Bokaal is om 
de minder valide en valide zwemmers 
samen in de series te laten zwemmen 
en dan aan het einde van de dag aan 
de hand van een klassementstel-
ling een overall winnaar uit te roe-
pen. Deze winnaar ontvangt de heel 
mooie Lenie van der Meer Bokaal en 
alle deelnemers gaan met een mooie 
herinnering naar huis. De wedstrij-
den beginnen zondag 8 december 
om 14.00 uur in zwembad de Wa-
terlelie aan de Dreef. Eenieder is van 
harte welkom om alle zwemmers en 
zwemsters aan te moedigen en om 
de geweldige sfeer te proeven.

vertrouwde kantine aan de Beetho-
venlaan. Volgende week wordt be-
kend gemaakt wanneer de kantine 
plat gaat. Om 16.30 uur gaan de le-
den even een half uur uit hun dak 
op een bijzonder gezellige wijze en 
het wordt op prijs gesteld wanneer 
hier veel mensen op afkomen. Na-
tuurlijk is de entree gratis, het enige 
wat bezoekers mee moeten nemen 
is een lach en gezelligheid.

1e Voorronde
Quakeltoernooi

De Kwakel - Aanstaande zaterdag-
avond 7 december gaat de 28e edi-
tie van het Quakeltoernooi van start 
op het KDO sportpark aan de Vuur-
lijn. Vanaf 18.00 uur strijden de eer-
ste zes herenteams voor een plaats 
in de finale die op 8 februari plaats-
vindt. En deze openingsronde is er 
gelijk eentje met een aantal zeer 

sterke teams die niet veel voor el-
kaar onder zullen doen en in het 
verleden meerdere malen de fina-
le hebben bereikt. De aftrap van 
het Quakeltoernooi 2011 – 2012 
wordt verricht door Slotstadboys 
en Bal op het dak. Naast deze twee 
teams maken De Beunhazen, De 
Toekomst, BSM en Familie van Rijn 
het zestal vol. De laatste wedstrijd 
van de avond eindigt om 22.00 uur. 
Het complete programma van deze 
avond is te vinden op www.quakel-
toernooi.nl. 

RKAV heel sterk tegen Zuidoost 
United: 2-2
Aalsmeer -  Na de oorwassing van 
vorige week, KDO-RKAV: 5-1, stond 
afgelopen zondag een geheel an-
der ingesteld RKAV op het veld. Een 
team wat na afloop van het gelijke 
duel tegen Zuidoost United dank-
baar het applaus van het weinige 
publiek in ontvangst nam. Al met 
al kwam Zuidoost United nog heel 
goed weg met deze 2-2. Het was een 
wedstrijd waarin de thuisploeg er 
totaal niet aan te pas kwam. RKAV 
heeft afgelopen week de koppen 
goed bij elkaar gestoken en trainer 
Erwin Monnich heeft met deze uit-
slag RKAV weer op de rails gezet. 
Vanaf het begin van de wedstrijd was 
RKAV de boven liggende partij. 

Wat Zuidoost United ook probeerde, 
er was voor hen geen winst wegge-
legd. De speelwijze van RKAV: Vroeg 
druk zetten op de thuisploeg en zo-
doende eventuele kansen in een 
vroeg stadium pakken. Maar dat kon 
wel overgelaten worden aan Fabian 
Waayman en Eric Jansen en consor-
te. Een grote pluim is hier wel op zijn 
plaats. Jammer was eigenlijk dat één 
van de betere spelers er de oorzaak 
van was dat Zuidoost United door 
middel van een strafschop de kans 
kreeg om te scoren. Het was Vincent 
van de Laan die middels een over-
treding, waarin scheidsrechter een 
terechte strafschop in zag, Zuid-
oost United door Mitchel Blanken-
dal op 1-0 zette. Dat was een streep 
door de rekening bij RKAV. Maar met 
man en macht vocht de ploeg voor 
de gelijkmaker. Ook RKAV kreeg een 
strafschop toegewezen. Patrick Mel-
man had een kans om te scoren, 
maar werd onderuit gehaald. En dat 
had scheidsrechter Wulf heel goed 
gezien. Nick van den Broek scoor-
de beheerst uit deze geboden kans: 

1-1. En toen was daar weer het ech-
te ouderwetse Zuidoost United. Aan-
valler Wilson wist de stand weer in 
hun voordeel neer te zetten: 2-1. 
Na de thee was het weer RKAV dat 
heer en meester was op het vijande-
lijk grondgebied. Met man en macht 
werd Zuidoost United constant on-
der zeer grote druk gezet. De 2-2 kon 
op het conto van Robert van Leeu-
wen gezet worden. Hij wist de doel-
man  van Zuidoost United te ver-
schalken en de stand van 2-2 stond 
op het scorebord te zetten. Dik en 
dik verdiend was de mening van het 
merendeel van de bezoekers. RKAV 
bleef zelfs nog vechten voor meer. 
De inzet van Robert van Leeuwen 
werd nog vlak voor tijd door een ver-
dediger met uiterste moeite wegge-
werkt. Jammer. Maar de 2-2 zat in 
de knip en dat geeft goede perspec-
tieven voor komende zondag tegen 
UNO. Deze thuiswedstrijd aan de 
Beethovenlaan begint om 14.00 uur.

Theo Nagtegaal

Sebastiaan 1 
bij darten
Aalsmeer - Het was een spannend 
ogenblik voor Sebastiaan Dolk of Ti-
bor Hogervorst zijn dubbel twee eer-
der uit zou gooien dan hij. Hij had ge-
luk en werd eerste.Tibor moest deze 
keer genoegen nemen met de tweede 
plaats. Op drie wederom Ted van Galen. 
De volgende dartavond is op dinsdag 
10 december om 20.00 uur in ‘t Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat. Van-
af 19.30 uur is de zaal open en kan er 
ingegooid worden. Deelname kost 2,50 
euro per avond.
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