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✆	0297-341900
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✉	 VERkoopAALSmEER@
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Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

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

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

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

vanderwal@fiataalsmeer.nl
www.fiataalsmeer.nl

APK
r19.95

ALL-IN

FIAT DEALER
Van der Wal B.V.

AALSMEER

voor alle merken

feestdagenlekkernijen.nl

sweaters/jeans/truien/vesten

donderdag 4 t/m zaterdag 6 december

g-star/geisHa/jacK&jones/onLY/PaLL maLL/viLa/KuLtivate/Ltb 
vero moda/PurewHite/cars/PetroL/name it/Pieces/wrangLer

10,-5,- 15,-
9,95/12,95/14,95/19,95* 14,95/29,95/39,95/49,95* 29,95/39,95/49,95/59,95* 

nieuwe
aanvoer

aLLe
winter
jassen

*voorbeeLd Prijzen. nog meer aanbod in de winKeL!

big L jeans discount | join fasHion | www.bigL.nL
zijdstraat 61, aaLsmeer | maandag t/m zaterdag | teL: 0297 321177
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Geldig van donderdag 4 t/m zondag 7 december 2014.
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Sushi set Ichiban deluxe
tray 363 gram

Als beste 
getest!*

*Bron: Telegraaf 16 augustus 2014.

© GAMMA
    Lakenblekerstraat 49A | (0297) 32 67 51 | gamma.nl

GAMMA 
Aalsmeer

open
zondag 7 december

van 10.00 tot 17.00 uur

de kerst-bomen verkoop is gestart

0297-327272 | Uiterweg 317 | Aalsmeer

Nu met collectieve kortingen bij o.a.:
ONVZ, Delta Lloyd, VGZ en Avéro Achmea

Een gezond 2015 begint bij Verbeek 
Advies en bespaar op uw premie

Onafhankelijk uw zorgpremie 
2015 vergelijken en afsluiten 

op www.verbeekadvies.nl

Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Nieuw: 
Sociaal loket

kijk bij het officiële 
gemeentenieuws 

Zie pagiNa 6

Geen krant?
0251-674433

Mag oude traditie in ere hersteld worden?

Brandweerkorps Aalsmeer wil 
kerstbomenverbranding terug!
Aalsmeer - Afgeschaft vanuit mi-
lieuaspecten nu bijna vier jaar ge-
leden, de jaarlijkse kerstbomen-
verbranding op de eerste vrijdag 
van het nieuwe jaar. Het was altijd 
een groot feest waarvoor kinderen 
enthousiast direct na de kerst op 
zoek gingen naar bomen, hiervoor 
bij huizen aanbelden en met kar-
retjes en ingeschakelde familiele-
den met een busje op weg gingen 
naar het recreatie-eiland om bijdra-
ges te leveren aan de stapel op het 
surfeiland. Reikhalzend werd uitge-
keken naar het grote vuur en naar 
natuurlijk de extra activiteit van de-
ze avond, een rondje meerijden 
door de buurt in de brandweerwa-
gen met (af en toe) de sirene aan. 
Er stond altijd een lange rij, maar 
het wachten deerde niemand. Goe-
de tijden herbeleven? De brandweer 
hoopt van wel, want het korps van 
Aalsmeer heeft een verzoek inge-
diend bij de gemeente om weer een 
gezamenlijke kerstbomenverbran-
ding te mogen houden. Het recrea-
tie-eiland is vanwege de komst van 
de nieuwe bebouwing geen optie 
meer, maar er is een goede centrale 
vervanging gevonden. Als locatie is 
gekozen voor het braakliggende ter-
rein achter sporthal de Bloemhof, in 
Greenpark Aalsmeer. En de datum is 
ook al geprikt, vertrouwd de eerste 
vrijdag in het nieuwe jaar, op  9 ja-
nuari zal deze eerste keer dan zijn. 

Mooie traditie
Leden van het brandweerkorps zijn 

al meerdere malen benaderd door 
inwoners of deze mooie, oude tradi-
tie niet terug kan komen en hebben 
nu het initiatief opgevat om de ge-
zamenlijke verbranding, inclusief de 
ritjes met de brandweerwagens, te 
hervatten. De aanvraag is ingediend 
en het wachten is op antwoord. Het 
draaiboek heeft de brandweer ove-
rigens al nagenoeg helemaal klaar. 
De jeugd kan ‘vertrouwd’ kerstbo-
men verzamelen en inleveren bij de 
Meerlanden en krijgt voor iedere 
boom 50 eurocent. Op de dag van 
de verbranding worden de verza-
melde kerstbomen door de Meer-
landen in samenwerking met de 
brandweer naar de verbrandings-
plek gebracht en tot 1 grote hoop 
geformeerd. Er zal tussentijdse be-
waking zijn en voor de veiligheid 
wordt de kerstbomenhoop ruim met 
hekken afgezet. 

Schoon hout en veilig
Geen doorgang laten vinden van-
wege strengere milieueisen, vindt 
de brandweer geen goede reden 
(meer). Er worden her en der in ge-
meenten jaarlijks vreugdevuren ge-
houden, zelfs in het ‘eigen’ Ku-
delstaart. Bovendien is wat tijdens 
de verbranding wordt verstookt 
schoon hout, er zal geen ander hout 
of materiaal in de stapel verdwijnen. 
En de brandweer garandeert dat de 
ondergrond niet zal beschadigen. 
Hiervoor wordt een speciale onder-
grond gerealiseerd en veilig is de-
ze ’gezamenlijke vreugde’ ook. Voor 

aanvang van het grote vuur wordt 
rondom de stapel een actief blusnet 
opgezet om zo mogelijk vliegvuur 
af te vangen en als nodig, de brand 
direct te kunnen blussen. Het is de 
bedoeling dat om 19.00 uur het gro-
te vuur ontstoken wordt. Vanaf dit 
moment tot rond half negen in de 
avond mogen kinderen ook (weer) 
instappen in de brandweerwagens 
om een ritje te maken door de buurt. 

Blije gezichtjes
Een uur voor het aansteekmo-
ment zullen leden van de vrijwillige 
brandweer al achter het stuur zit-
ten, want tussen 18.00 en 19.00 uur 
worden enkele ritjes gemaakt met 
bewoners van Ons Tweede Thuis. 
Rond half negen eindigt ook de ver-
branding. De stapel wordt, afhanke-
lijk van de grootte, geminimaliseerd 
dan wel afgeblust. Leden van het 
brandweerkorps Aalsmeer hebben 
al veel zin in deze saamhorigheid 
tussen inwoners en zien de blije kin-
dergezichtjes na afloop van een ritje 
al helemaal voor zich. 
Komt een stukje jeugdsentiment al 
boven of ook zin in deze voor u/jou 
nieuwe activiteit op de eerste vrij-
dag van het nieuwe jaar? De brand-
weer is er klaar voor en hoopt (net 
als vele inwoners) op groen licht 
van de gemeente! Hopelijk mag 
het vreugdevuur ontstoken worden. 
Wordt vervolgd, met natuurlijk het 
liefst positief nieuws...

Door Jacqueline Kristelijn

Woningbrand door droger
Aalsmeer - Even voor één uur in 
de nacht van zaterdag 29 op zon-
dag 30 november is brand uitgebro-
ken in een woning aan de Legmeer-
dijk. De 37-jarige bewoonster had 
haar wasdroger aangezet, hoorde 
hem vervolgens piepen en knette-
ren, gevolgd door een harde knal. 
De droger veroorzaakte kortsluiting, 
want alle stoppen in het huis wa-
ren doorgesprongen. De droger is 
in de brand gevlogen. De bewoon-
ster heeft, ondanks grote paniek, di-

rect de politie en de brandweer ge-
beld. De bewoonster heeft ook nog 
de buren gealarmeerd en heeft haar 
huisdieren mee naar buiten geno-
men. Het betrof een middelgrote 
brand op de bovenverdieping. De 
brandweer had het vuur snel onder 
controle. De schade is behoorlijk. 
Naast brand- en blusschade, ook 
rook- en roetschade. De bewoon-
ster is de verdere nacht bij haar ou-
ders gaan slapen.
Foto: Ronald van Doorn

Man onwel na 
snijden plastic
Aalsmeer - Op vrijdag 28 novem-
ber rond half negen in de ochtend 
zijn de politie en de brandweer ge-
alarmeerd voor een onwel geworden 
persoon bij een bedrijf aan de Oost-
einderweg. Een medewerker was 
niet lekker geworden na het snijden 
van kunststof. Toen de hulpdiensten 
arriveerden was de man alweer sta-
biel. Toch is hij ter controle meege-
nomen naar het ziekenhuis. Er is na-
der gekeken of de medewerker wel 
of niet plastic had ingeademd en of 
dit schade heeft gegeven.

Naar ziekenhuis 
na aanrijding
Aalsmeer - Om half vijf in de vroe-
ge ochtend van maandag 1 decem-
ber heeft een aanrijding plaatsge-
vonden op de kruising Legmeer-
dijk met de N201. Een personen-
auto en een vrachtwagen zijn op 
elkaar gebotst. De verkeersdienst 
doet onderzoek naar de exacte toe-
dracht, beide bestuurders verklaren 
groen licht te hebben gehad. De be-
stuurder van de personenauto, een 
42-jarige man uit Diemen, is met 
letsel naar het ziekenhuis vervoerd. 
De 38-jarige chauffeur uit Kerkdriel 
kwam met de schrik vrij. De Citro-
en van de automobilist uit Diemen 
raakte zwaar beschadigd en moest 
weggesleept worden.

Kudelstaart - Tussen maandag 24 
en donderdag 27 november is ge-
probeerd in te breken in een wo-
ning in de Sint Janstraat. De bewo-
ners ontdekten braaksporen aan de 

kozijnen van het raam en de deur 
aan de achterzijde. Mogelijk is een 
schroevendraaier gebruikt. Het is de 
inbrekers niet gelukt het huis te be-
treden.

Inbraak in woning niet gelukt
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Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

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

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

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

klAcHten 
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

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

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

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN

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

COLOFON

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

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

126e jaargang

oplAgE: 17.500

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

Vermist. 
- Rijsenhout, Rijshornstraat: Cypers rood-witte Main Coon kater. 
 Hij is gechipt en hij draagt een halsband met paars kokertje.
- 2e J.C. Mensinglaan: Grijs-witte kater. Gecastreerd en gechipt. 
 Deze kat is erg schuw.
- Uiterweg: Rode kater met witte buik, bef en sokjes. 
 Is 7 jaar oud en heet Tommy.

Gevonden:
- Madame Curiestraat: Zwart-witte kat. Heeft witte borst 
 en 4 witte poten. Heeft witte streep over de neus.

BURGELIJKEBURGELIJKEstand
OVERLIJDEN
Carolus Bernardus Zuijderhoudt

Baan7 jongerendienst met 
Coen Nuijten zondag 

Al dertig jaar ‘open huis’!
Dinsdag koffie in Open Hof Kerk

Collectanten voor 2015 gezocht!
Meer dan 1.600 euro na 
‘Deur tot Deur Run’ 

Vrijwilligers Mantelzorg 
& Meer hard nodig

Aalsmeerderbrug – Zondag 7 de-
cember is er om 19.00 uur een te 
gekke Baan7 jongerendienst in de 
Levend Evangelie Gemeente. Of je 
nu vaker in een kerk komt of hele-

maal nooit, je bent van harte wel-
kom. Jongeren uit de wijde omge-
ving komen naar Baan7 om God 
te aanbidden, te luisteren naar 
een eigentijdse preek en te genie-
ten van spetterende muziek met 
een live band. Ben jij erbij? Baan7 
wordt gehouden aan de Kruisweg 
55 in Aalsmeerderbrug. Tijdens de 
Baan7 avond zal Coen Nuijten spre-
ken. Nuijten werkt voor Fun Teach 
and Impact en spreekt door het he-
le land vol vuur en passie over Je-
zus. Zijn doel is om met elkaar te 
lachen, te leren en impact te heb-
ben op mensen. Nuijten kwam acht 
jaar geleden op 20-jarige leeftijd tot 
geloof en sindsdien spreekt hij vol 
enthousiasme over Jezus. Wil jij er 
meer van weten? Kom zondag dan 
ook. Baan7 wordt elke eerste zon-
dag van de maand gehouden voor 
jongeren van 13 tot 20 jaar. Meer 
weten? Kijk dan op www.baan7.nl of 
facebook.com/baan7.

Aalsmeer - Elke dinsdagmorgen 
is er in de Open Hof Kerk, ingang 
Sportlaan 86, een koffie-ochtend 
onder de naam ‘open huis’. Vanaf 
9.45 uur is iedereen, van welke kerk 
of religie dan ook, van harte wel-
kom. 
Al meer dan dertig jaar worden de-
ze koffie-ochtenden georganiseerd. 
Het doel is een plek te creëren waar 
mensen elkaar kunnen ontmoe-
ten en spreken over de alledaag-
se dingen. Wilt u graag eens met 
anderen praten, dan wordt u hier-
bij van harte uitgenodigd. Het ver-
plicht u tot niets. De koffie met wat 

lekkers wordt u daar door de diaco-
nie van de Open Hof Kerk aangebo-
den. Op dinsdag 23 december zal 
dominee Teus Prins in verband met 
het naderend Kerstfeest deze och-
tend een korte meditatie houden. U 
wilt komen, maar heeft geen moge-
lijkheid om op eigen gelegenheid te 
komen? Neem dan contact op met 
Annie Vijfhuizen via 0297-322131, 
Annie Stoof via 328326 of Panc Ei-
kelenboom via 327915.. De koffie-
ochtend op 23 december is tevens 
de laatste in 2014. De eerste koffie-
ochtend in 2015 wordt gehouden op 
dinsdag 6 Januari. 

Rijsenhout - De ‘Deur tot Deur Run’, 
oftewel de jaarlijkse collecteweek van 
het Diabetes Fonds, heeft dit jaar in Rij-
senhout 1.603,46 euro opgebracht. De 
vrijwilligers gingen in de laatste week 
van oktober op pad. Het opgehaalde 

geld gaat naar onderzoek om diabe-
tes beter te behandelen en te genezen. 
Ongeveer 1 miljoen Nederlanders heb-
ben diabetes, suikerziekte. Iedereen 
kan het krijgen, en iedere week komen 
er in Nederland 1000 mensen met dia-

Aalsmeer - De zorg verandert. 
Mensen zullen meer en meer eerst 
in eigen kring moeten gaan kijken 
voor ondersteuning en hulp. Daar-
na kan iemand proberen een vrij-
williger in te schakelen die tijdelijk 
wat taken wil overnemen. Bijvoor-
beeld van iemand die intensief zorgt 
voor zijn dierbare met een chroni-
sche ziekte. 

De vraag naar vrijwilligers door deze 
mantelzorgers neemt steeds meer 
toe. Dat biedt ook kansen aan dege-
nen die graag iets betekenen voor 
chronisch zieken of mensen met 

een beperking. Bent u zo iemand? 
Word dan vrijwilliger bij Mantelzorg 
& Meer. U geeft de mantelzorger 
even vrijaf en u gaat iets leuks doen 
met degene die zorg ontvangt. Denk 
aan koffiedrinken, naar de markt, 
samen een hobby uitoefenen of ge-
woon aanwezig zijn en praten. U be-
paalt zelf wanneer en hoe lang. Er-
varing is niet nodig, Mantelzorg & 
Meer zorgt voor professionele be-
geleiding en training. Voor meer in-
formatie kan contact opgenomen 
worden via 020-3335353, per e-mail 
info@mantelzorgenmeer.nl of kijk 
op www.mantelzorgenmeer.nl. 

betes bij. Veel mensen denken dat dia-
betes wel meevalt, maar helaas kan het 
ernstig zijn. Diabetes leidt ook vaak tot 
andere ziekten of klachten. Zoals hart- 
en vaatziekten, dementie en problemen 
met ogen, nieren en voeten. Dankzij 
onderzoek is al veel bereikt waardoor 
mensen met diabetes gezonder en lan-
ger kunnen leven. Zo is ontdekt hoe di-
abetes type 1 ontstaat, dat is een fout 
van het afweersysteem. Daardoor kun-
nen artsen nu bij sommige kinderen di-
abetes afremmen. Geld voor meer on-
derzoek blijft hard nodig. Het Diabetes 

Fonds zet zich hiervoor in en betaalt in 
Nederland het meeste onderzoek naar 
diabetes. Inwoners van Rijsenhout die 
geen collectant aan de deur hebben 
gehad, kunnen alsnog geld overma-
ken op IBAN NL58 INGB 0000 0057 
66 t.n.v. het Diabetes Fonds in Amers-
foort. Voor informatie: bel 033–4622055 
of kijk op www.diabetesfonds.nl. In Rij-
senhout worden voor 2015 nog nieu-
we collectanten en wijkhoofden ge-
zocht. Bel voor meer informatie of (lie-
ver) opgave naar Coby v/d Ochtend via 
0297-340365.

Vrijwilligers in het zonnetje gezet
Afscheid na 43 jaar bij 
Zonnebloem Aalsmeer
Aalsmeer - Bij de Zonnebloem 
Aalsmeer zijn twee vrijwilligers van 
het eerste uur, Sien van de Hoek en 
Annie Boerlage, in het zonnetje ge-
zet. Tijdens de laatste vergadering 
hebben beide na 43 jaar afscheid 
genomen als vrijwilliger. Door voor-
zitter Rob Langelaan zijn Sien en 
Annie hartelijk bedankt voor hun 
inzet met een woordje en een 
beeldje van gebondenheid, aange-

boden door de landelijke vereniging 
de Zonnebloem, en een prachtig 
boeket bloemen. Ook aan de slag 
als vrijwilliger bij de Zonnebloem 
Aalsmeer? Aanmelden kan via de 
website. Ook het bestuur kan aan-
vulling gebruiken. De Zonnebloem 
is onder andere op zoek naar een 
nieuwe een voorzitter. Gasten zijn 
ook altijd welkom, maar eerst aan-
melden is wel een vereiste.

pas en aparte bijeenkomsten voor 
kinderen. Om 19u. Baan 7 jonge-
rendienst.

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. K.C. Smouter uit 
Wageningen en 16.30u. met ds. S.J. 
Maliepaard uit Barneveld.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. 
Donderdag 10.30u. in Karmelkerk en 
vrijdag 10u. in zorgcentrum Aelsmeer 
eucharistieviering met L. Seeboldt. 
Zaterdag Kloosterhof 17u. woord-
communie-viering met N. Kuiper. 
Zondag 10.30u. eucharistieviering 
met L. Seeboldt mmv Karmelkoor. 
Om 14u. Poolse dienst met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u.
dienst met mw. J. Terlouw uit Hui-
zen. Tevens tienerdienst.

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

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
11u. woordcommunieviering met A. 
Blonk.

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

Begra Bijbelstudie
Elke maandag bijbelstudie-avond in 
gebouw Heliomare, Zwarteweg 98, 20u. 
Op 8 december met ds. Oscar Lohuis.

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Zondag 10u. dienst met dhr. Paul 
van Loenen. Tevens crèche en peu-
terdienst. Vanavond, donderdag 
4 december Leerhuis in Open Hof 
kerk vanaf 20u.

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

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
Zondag diensten om 10u. met ds. J. 
Markus en 16.30u. met ds. M. Ho-
genbirk.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. 
Zondag dienst om 10u. met ds. Jaap 
Brüsewitz uit Leiden. Collecte voor 
stichting Mali. Opvang 0-4 jaar via 
oppas@dgaalsmeer.nl. 

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

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

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met dhr. R. 
Hondsmerk uit Dordrecht. Organist: 
Th. Griekspoor. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag dienst om 10u. met ds. 
D. van Duivenbode uit Monster. Or-
ganist: Cees Verschoor. 

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels. Spreker Martijn Piet. Babyop-

Zondag 
7 december

Rob Langelaan met Annie Boerlage en rechts Sien van de Hoek.

Kerstacties in 
Rijsenhout

Rijsenhout - De kerken in Rijsen-
hout organiseren juist met Kerst 
extra activiteiten, met als doel op 
deze manier Kerst niet alleen met 
woorden, maar ook met daden ge-
stalte te geven. Bij al deze activitei-
ten bent u allen van harte welkom. 
Zo wordt op woensdag 10 de-
cember een Open Maaltijd ge-
houden in het Lichtbaken vanaf 
18.00 uur. Gezellig samen eten! El-
ke maand zorgt een team van vrij-
willigers voor een warme maaltijd! 
Soep, hoofdgerecht en toetje! Kos-
ten 4 euro per persoon per maal-
tijd. Aanmelden via de inschrijflijs-
ten van de Reede en Lichtbaken, of 
via openmaaltijd@pknrijsenhout.
nl, Info: Cor Nagtegaal, tel. 327557. 
Donderdag 11 december staat een 
kerstviering voor ouderen in het 
Lichtbaken op het programma. 
Aanvang is 10.00 uur. Een gezelli-
ge Adventviering. Info: G. van der 
Spoel tel. 023-5255697. 
En zaterdag 13 december wordt de 
jaarlijkse Kerstmarkt in de De Ree-
de gehouden van 10.00 tot 15.30 
uur. Op deze gezellige Kerstmarkt 
kunnen onder andere mooie kerst-
stukjes gekocht worden. 

De opbrengst van deze dag is be-
stemd voor twee doelen: Casa 
Ospetiei in Roemenië en stille ar-
moede in Rijsenhout. Let op: Er 
wordt ook weer warme erwtensoep 
verkocht. Het Jeugdwerk houdt 
een Oliebollen-actie. Oliebollen 
kunnen besteld worden middels 
de formulieren in de kerk, door te 
bellen met 345693 of door een mail 
te sturen naar marcbart@planet.nl 
. De oliebollen kunnen afgehaald 
worden vanaf 10.30 uur tijdens de 
Kerstmarkt.

Oud papier 
week later

Kudelstaart - In verband 
met Sinterklaas wordt het ou-
de papier niet opgehaald op 
5 december, maar op 12 de-
cember opgehaald door le-
den van de Supporters Ver-
eniging Kudelstaart. Gaarne 
uw papiercontainer of dozen 
papier plaatsen waar ook de 
vuilcontainers verzameld die-
nen te worden. Met de op-
brengst van het oude papier 
steunt de Supporters Ver-
eniging Kudelstaart financi-
eel alle Kudelstaartse vereni-
gingen. Kijk voor alle datums 
op www.desupportersvereni-
gingkudelstaart.nl



Muziek
Vrijdag 5 december:
* Themafeest in feesterij de Bok, 
Dreef vanaf 22u.
Zaterdag 6 december:
* Optreden blueszanger en gita-
rist Hein Meijer in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21.30u.
* Themafeest in Feesterij de Bok, 
Dreef vanaf 22u.
Zondag 7 december:
* Astrid Seriese en Peter van Ligten 
bij Bob en Gon in Theater Aalsmeer, 
Van Cleeffkade. Aanvang: 15u.
* Crowded House Tributed met Mar-
tin v/d Starre in The Shack, Schip-
holdijk 253b in Oude Meer, 16.30u.
* Kerstconcert door Bindingkoor in 
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 55 
vanaf 16u.
Zaterdag 13 december:
* Concert Caritas in Karmelkerk, 
Stommeerweg vanaf 20u.

Films
T/m 11 december:
* Alle dagen diverse films voor al-
le leeftijden in Crown Cinema, Van 
Cleeffkade met nieuw: Gooische 
Vrouwen. Ook Pak van mijn hart, 
Luca de B, Toen was geluk heel ge-
woon en Oorlogsgeheimen. Voor 
jeugd nieuw: Penguins of Mada-
gascar en Mees Kees. Ook Wiplala, 
Club van Sinterklaas en Flits & het 
magische huis.
Maandag 8 december:
* Kerstfilm ‘Christmas with a capital 
C’ in ‘t Baken, Sportlaan vanaf 20u.
Dinsdag 9 december:
* Film ‘Saving Mr. Banks’ voor senio-
ren in Crown Theater, Van Cleeffka-
de 15 vanaf 13u.

Exposities
5 t/m 7 december:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 ie-
dere woensdag tot en met zondag 
open van 12 tot 17u. Schilderijen en 
sculpturen van Didi v/d Velde.
* Happy Meal museum open, Leg-
meerdijk 269. Iedere vrijdag tot en 
met zondag van 11 tot 17u.
Zaterdag 6 december:
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11-16u.
6 en 7 december:
* Huismuseum met Mokum collec-
tie open, Van Cleeffkade 12a. Za-
terdag en zondag op afspraak: 06-
12922954 of huiskamermuseum.nl.
* Jubileumexpositie 25 jaar galerie 
Sous Terre aan Kudelstaartseweg. 
Zaterdag en zondag 13 tot 17u. Ex-
positie t/m eind januari.
Tot en met 7 december:
* Expositie in het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat met werken van Men-
no Bauer, Juul Bögemann en Jaap 
Beets. Open: donderdag t/m zondag 
14-17u. 
Tot en met januari:
* Expositie ‘Black & White’ met fo-
tografen Judith de Bats, Patrick 
Spaander en Kick Spaargaren in ge-
meentehuis, Raadhuisplein. Te be-
zichtigen tijdens openingstijden. 
* Foto’s van Margriet Zwarthoed bij 
Eveleens Makelaars, Punterstraat 2.

* Schilderijen van Nels de Vries in 
zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad.

Diversen
Donderdag 4 december:
* Soosmiddag 55+ in Dorpshuis Ku-
delstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Sjoelcompetitie in het Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Dialezing over Peru bij Groei en 
Bloei in buurthuis Hornmeer, Roer-
domplaan 3 vanaf 20u.
* Vrij schaken bij SCA en Kalende 
Pionnetje in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 20u.
Vrijdag 5 december:
* Instuif voor 60-70jr. in The Beach, 
Oosteinderweg 247a, 9.30-11.30u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Zondag 7 december:
* Brocante verkoop aan Kudelstaart-
seweg 36 van 11 tot 17u.
Maandag 8 december:
* Speelavond Allen Weerbaar in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Pepernotenspel en veiling bij Post-
zegelvereniging in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 20u.
Dinsdag 9 december:
* Koffie-ochtend in Open Hofkerk, 
ingang Sportlaan 86 vanaf10u.
* Dartcompetitie in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 10 december:
* Inloop bij Oost-Inn in de Mikado, 
Catharina Amalialaan 66 v/a 9.30u. 
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u. 
* Nivon kom-in met workshop en 
gedichten in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3 van 14 tot 16.30u.
* Schrijfmarathon op Internationale 
dag van de mensenrechten in bibli-
otheek, Marktstraat van 11 tot 18u.
* Bingo bij BV de Pomp in ‘t Baken, 
Sportlaan 86 vanaf 20u.
* AVA-baanloop bij Atletiekvereni-
ging in Sportlaan vanaf 20u.
Donderdag 11 december:
* Bijeenkomst OVAK over ‘Oud 
Aalsmeer’ in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3 vanaf 14u.
* Ledenmiddag bij de PCOB in teken 
van kerst in zorgcentrum Aelsmeer, 
Molenpad vanaf 14.30u.
* Kerstkienen bij Vogelvereniging 
in Wellant College, Linnaeuslaan 2 
vanaf 20u.
* Speelavond Sjoelclub in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.
* Kaartavond DES in dorpshuis de 
Reede, Rijsenhout vanaf 19.30u.

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 4 december:
* Raadsvergadering in gemeente-
huis vanaf 20u. Om 19.45 uur huldi-
ging karate kampioenen. Op 18 de-
cember laatste Raad in 2014.
Dinsdag 9 december:
* Bijeenkomst gemeente over vei-
ligheid in gemeentehuis, 20 tot 22u.
Woensdag 10 december:
* Vergadering Wmo-raad in ge-
meentehuis vanaf 15u.
Donderdag 11 december:
* Netwerken met Borrel Aalsmeer in 
Welkom Thuis, Stommeerweg, 17u.
Zaterdag 13 december:
* Fietsronde Dorpsraad Kudelstaart 
in kader veiligheid. Start 14.30 uur 
bij Dorpshuis.

AGENDA

Sinterklaasfeest en après-skiparty
Muziek in feesterij de Bok
Aalsmeer - Het weekend begon in 
feesterij de Bok vroeg, al op don-
derdag 27 november. Eens in de 
maand wordt een jamsessie ge-
houden en krijgen muzikanten de 
mogelijkheden om van zich te la-
ten horen. De basisband wordt ge-
vormd door keyboard, drums, gi-
taar en percussie en dit viertal on-
der leiding van Leo Lauffer brengt 
een gevarieerd aanbod aan num-
mers. Wie een liedje wil meespe-
len, wordt uitgenodigd op het podi-
um en krijgt begeleiding. Een leuk 
evenement voor (beginnende) mu-
zikanten. Maar ook voor bezoekers, 
want zij mogen verzoeknummers in-
dienen. Een nummer van The Eagles 
is gespeeld, maar ook een liedje van 
Andre Hazes en onder andere hits 
van Mr. Props en Fleedwood Mac. 
De Bok live vindt eens per maand 
plaats. Zeker een keer gaan kijken 
of meedoen. Er heerst een gezelli-
ge sfeer en door de medewerkers 
wordt goed gezorgd voor de bezoe-
kers en de muzikanten! De eerstvol-
gende live avond is op 18 december.
Deze eerste vrijdag van december 
trapt Feesterij de Bok af met een 
groots sinterklaasfeest. Voor bijna 
alle bezoekers ligt deze avond een 

Flügel muts klaar en er wordt een 
heuse Flügel flightcase verloot om 
alvast voorbereid te zijn op het win-
terse weer. Zorg wel dat je op tijd 
binnen bent, er is namelijk een be-
perkt aantal mutsen te verdelen. 
Vanaf 23.00 uur worden ze uitge-
deeld. Zaterdag 6 december gaat 
de Bok het après-skiseizoen be-
ginnen met een denderende après-
skiparty. De ski’s gaan weer in de 
lucht en het hout word weer tegen 
de barren getimmerd. Oftewel, alles 
klaar voor een mooi feestje. Volgen-
de week vrijdag 12 december gaat 
de Feesterij van start met de eer-
ste editie van #hastech#. Met Glen 
Alexis, Nista en Chip ‘n Dale ach-
ter de knoppen gaan de bezoekers 
weer een stevig avondje tegemoet. 
Deze avond geen aprés-ski knallers, 
maar lekker vol gas aan de Techno 
en de Deephouse. Uiteraard is de 
entree geheel gratis. De bezoekleef-
tijd is 18 plus. Zaterdag 13 decem-
ber geeft Feesterij de Bok een heu-
se Tirolerparty. De dirndles en de le-
derhosen kunnen weer uit de kast 
voor weer een mooi avondje Bok. 
Wil je op de hoogte blijven van alle 
activiteiten? Ga dan naar www.hier-
sdatfeestje.nl.

Zondag in Crown Theater Aalsmeer
Astrid Seriese en Peter van 
Ligten bij ‘Bob en Gon’
Aalsmeer - Als Astrid Seriese zon-
dag 7 december haar intrede doet in 
het Theater Exclusief bij Bob & Gon, 
zal zij net als haar voorgangers haar 
ogen uitkijken. Tot nu toe hebben 
alle opgetreden artiesten de locatie 
en de sfeer geroemd en willen daar-
om graag weer terug komen. Voor 
het publiek telt dat niet anders. “Ik 
waan mij altijd een paar uur in Pa-
rijs, de rode stoeltjes de sfeerlamp-
jes, de bijzondere opstelling van het 
theater en daarbij is er altijd een 
vriendelijk woord”, roemt één van de 
trouwe bezoekers. Het programma 
van seizoen 2014 – 2015 biedt een 
keur aan artiesten, die allemaal lan-
delijke bekendheid genieten. Vaak 
wordt er ook buiten de landsgren-
zen opgetreden en dat telt ook zeker 
voor Astrid Seriese. Zij speelt samen 

met de gitarist Erwin van Ligten een 
prachtige mix van blues en chocola-
de bruine songs van onder andere 
Duke Ellington, Tom Waits en John 
Hiatt. Afgewisseld met melancholi-
sche song van Billy Holiday. Zondag 
7 december beleeft het publiek te-
vens een première! Seriese en Van 
Ligten zingen hun eigen gecompo-
neerde liedjes op poëzie van Ca-
rolyn Beard Whitlow. Geheel pas-
send bij de muziek toont kunstena-
res Dorrit Klomp haar wervelende 
doeken. Verzeker u van een heer-
lijke middag en bestel kaarten op 
één van de drie locaties: Espago in 
de Ophelialaan 105, Het Boekhuis in 
de Zijdstraat en Primera op het Pol-
dermeesterplein. De middag begint 
15.00 uur, de zaal is vanaf 14.30 uur 
open. Janna van Zon

Nu in Crown Cinema Aalsmeer:
Penguins of Madagascar 
en Gooische Vrouwen
Aalsmeer - Sinds gisteren in de bi-
oscoop en natuurlijk ook in Crown 
Cinema: The Penguins of Madagas-
car 3D. Superspionnen worden niet 
geboren, maar uitgebroed. Ontdek 
hoe de hilarische en in het diep-
ste geheim werkende fladderaars, 
Skipper, Kowalksi, Rico en Junior, 
hun weg vinden in de wereld van de 
spionage. Deze elite onder de elite 
slaan de handen ineen met de ge-
heime organisatie De Noorderwind, 
onder leiding van de knappe hus-
ky Agent Geheim. Samen gaan ze 
de strijd aan met de schurk dr. Oc-
tavius Brak, die de wereld wil ver-
nietigen. Te zien in de bioscoop aan 
de Van Cleeffkade op zaterdag en 
woensdag om 13.30 uur en zondag 
om 14.45 uur. En na de twee suc-
cesvolle films over Mees Kees keert 
de leukste stagiair van Nederland 
terug met een derde deel. In ‘Mees 
Kees op de Planken’ gaat de klas 
van Mees Kees (Willem Voogd) een 
toneelstuk maken. De klas heeft er 
helemaal zin in, tot ze ontdekken dat 
directrice Dreus een saai middel-
eeuws stuk heeft uitgekozen. Dan 
bedenkt Mees Kees iets totaal an-
ders, iets dat er toch een beetje op 
lijkt. Ga er voor zitten in Crown Ci-

nema op zaterdag en woensdag om 
15.15 uur en zondag om 13.00 uur. 
Volwassenen kunnen vanaf 20.00 
uur vanavond, donderdag 4 decem-
ber, voor het eerst plaats nemen in 
het pluche voor nu al de kaskraker 
‘Gooische Vrouwen’. Als Claire to-
taal veranderd terugkomt uit Bur-
kina Faso herkennen haar vriendin-
nen haar amper. Voor Cheryl is de 
maat vol als ze ontdekt dat Mar-
tin haar voor de zoveelste keer be-
driegt: ze zet in op een echtschei-
ding. Anouk, ook ongelukkig in de 
liefde, dreigt een eetprobleem te 
ontwikkelen. Roelien gaat juist in 
op het huwelijksaanzoek van Evert. 
Een even noodlottig als bizar onge-
val voert de vriendinnen naar de be-
sneeuwde bergtoppen van Oosten-
rijk. Deze komedie draait in Crown 
Cinema tevens op vrijdag en zater-
dag om 21.15 uur, zondag om 16.45 
uur en om 19.30 uur en dinsdag en 
woensdag om 20.00 uur. Kijk voor 
het complete filmaanbod op www.
crowncinema.nl. Kaarten reserve-
ren kan via 0297-753700 en info@
crowncinema.nl en tickets kunnen 
gekocht worden aan de kassa in de 
popcornbar van de bioscoop aan de 
Van Cleeffkade.

Crowded House tribute 
zondag in The Shack
Oude Meer - Alweer een ijzerster-
ke undercoversessie in The Shack 
aanstaande zondagmiddag 7 de-
cember! Géén look-a-likes, géén 
verkleedpartijen, maar gewoon een 
vette tribute! Het concept: Profes-
sionele muzikanten kruipen in de 
huid van hun idolen met verbluffend 
resultaat. Deze keer een tribute aan 
Crowded House. Crowded House is 
de band van het Nieuw-Zeelandse 
multi-talent Neil Finn. Hij richtte de 
band in 1985 op samen met de Aus-
sies Paul Hester en Nick Seymour 
en later voegde Tim Finn, Mark Hart 
en Matt Sherrod zich ook bij deze 
succesvolle band. Eind jaren tach-
tig, begin jaren negentig, scoorden 
zij met Crowded House hun groot-
ste hits waaronder Don’t Dream It’s 

over, Weather With You en Better 
be Home soon. In 1993 ontving de-
ze band de prijs voor ‘Beste Inter-
national Act’ en versloeg hiermee 
topbands als U2, Nirvana en Pearl 
Jam. Zondag gaan in The Shack de 
spots aan voor zanger Martin van 
der Starre, drummer Bauke Bak-
ker, de gitaristen Wouter Plante-
ijdt en Jeroen den Hengst en bas-
sist Thijs Vermeulen. De avond valt 
vroeg, buiten wordt het kouder, tijd 
dus voor een heerlijke Shack-mid-
dag. The Shack gaat zondag 7 de-
cember open om 15.00 uur. The 
Crowded House tribute begint rond 
de klok van 16.30 uur en de entree 
is 5 euro per persoon. Voor alle info: 
www.the-shack.info. Adres is Schip-
holdijk 253b in Oude Meer. 

Zaterdag ‘Happy Blues’ in Bacchus
Little Boogie Boy Hein live!
Aalsmeer - Op zaterdag 6 decem-
ber organiseert cultureel café Bac-
chus vanaf 21.30 een concert van 
zanger en gitarist Little Boogie Boy 
Hein Meijer. Zijn stijl, een mix van 
Chicago blues, Mississippi blues 
en soulblues, laat zich het best om-
schrijven als ‘Happy Blues’. Ook al 
heeft de blues de naam droevig te 
zijn, Hein Meijer brengt zijn muziek 
altijd met een brede glimlach. Met 
deze positieve benadering weet hij 
het publiek voor zich te winnen, in 
binnen- en buitenland. Als de men-
sen maar genieten, daar is het Lit-
tle Boogie Boy om te doen! Afkom-
stig uit een muzikale familie, groei-
de Hein op met muziek en begon 
op achtjarige leeftijd met gitaarspe-
len. “Mijn vader nam mij mee naar 
concerten, zo zag ik als jonge jon-
gen Albert King, John Lee Hooker, 
Buddy Guy en noem maar op.” Een 
grote inspiratiebron, alsook zijn ve-
le reizen naar Chicago en Missis-
sippi. Hier ontstonden niet alleen 

vriendschappen met plaatselijke ar-
tiesten, maar ook samenwerkingen. 
Zo begeleidde Little Boogie Boy en 
zijn band artiesten als John Primer, 
Mojo Buford, Tail Dragger, Harmoni-
ca Shah en R.J. Mischo tijdens Eu-
ropese tournees. “Het was in Chica-
go, dat John Primer mij Little Boogie 
Boy noemde. Ik was 18 jaar, te jong 
om een club te bezoeken, maar met 
een vals paspoort lukte het mij toch. 
John was hiervan op de hoogte en 
liet mij meespelen met de band. Ik 
speelde mee en genoot zichtbaar 
van de muziek, waarop John op-
merkte: “Look at that Little Boogie 
Boy!!” In 2010 en 2103 werd Hein`s 
carrière bekroont met drie nomina-
ties voor de Dutch Blues Awards, 
als beste bluesgitarist en vocalist. 
Zaterdag 6 december treedt Little 
Boogie Boy op in zijn ‘eigen dorp’, in 
cultureel café Bacchus in de Gerbe-
rastraat. Komt gezellig genieten van 
de Blues, iedereen is harte welkom! 
Aanvang 21.30 uur. Entree: Uw gift!

Paula, Linda en Jolanda heten u/jou welkom

Kerst en brocante verkoop
Aalsmeer - De drie vriendinnen 
Paula, Linda en Jolanda hebben af-
gelopen weekend voor het vierde 
jaar met veel succes een kerst en 
brocante verkoop gehouden en de-
ze is door veel mensen bezocht. Lo-
catie is de sfeervolle tuinkamer aan 
het water. 
De vele kerst en brocante items 
worden binnen en buiten in de tuin-
kamer en in een grote tent getoond, 
De reacties afgelopen weekend wa-
ren enthousiast. Dé reden voor de 

drie vriendinnen om nog een extra 
kerst en brocante verkoop te hou-
den. De vele tafels zijn weer aange-
vuld met leuke artikelen. En dit alles 
kan aanstaande zondag 7 decem-
ber bewonderd worden, want van 
11.00 tot 17.00 staan de deuren weer 
open. Iedereen wordt van harte wel-
kom geheten. De koffie en thee 
staan klaar. Adres is Kudelstaartse-
weg 36 in Aalsmeer. Parkeren kan 
op eigen terrein en op het naast ge-
legen surfeiland.Kerstmarkt voor olifanten

Aalsmeer - Op zondag 7 december 
wordt in Studio’s Aalsmeer de enige 
kerstmarkt in Nederland in olifan-
tensfeer gehouden met twinkelende 
lichtjes, workshops en heerlijke lek-
kernijen. De markt wordt georgani-
seerd door Vrienden van de Olifant, 
die zich inzet voor de bescherming 
van de Afrikaanse en Aziatische oli-
fant. In de kramen zijn tal van ex-

clusieve olifantbeeldjes en aanver-
wante artikelen te koop. Elke be-
zoeker ontvangt een gratis lot voor 
de kerstloterij en maakt daarmee 
kans op een van de mooie prijzen. 
De opbrengst van de Kerstmarkt is 
bestemd voor de inrichting van het 
Olifant Ziekenhuis voor olifanten op 
Sri Lanka. Kijk voor meer informatie 
op www.olifanten.org

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

SINT-KOOPJE:

Brushes voor 
drummers

v/a € 13,95 (set)

Veel nieuwe
gitaarbanden

Keyboardstatief 
€ 24,95

Stemapparaat
 ‘Boston’ € 12,95

SINT-TIP:

NIEUW:
v/a 

Veel nieuwe

Stemapparaat
 ‘Boston’ € 12,

drummers
v/a v/a 
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v/a € 13, (set)v/a 
SINT-AANBIEDING:

gitaarbanden

Feest in studio Radio Aalsmeer
1 Jaar Vrijdagavondcafé
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag vier-
de het Vrijdagavondcafé haar 1 jari-
ge jubileum op Radio Aalsmeer. In 
de studio was het één groot feest 
met alle medewerkers van het we-
kelijkse programma, inclusief de 
mensen die maandelijks een rubriek 
maken in dit radioprogramma. Dat 
zijn Marc met zijn Culinaire Kook-
wekker, Deborah met Social Media 
en wijkagent Erik van den Brun met 
zijn politierubriek. Naast deze vas-
te bezoekers kwamen ook trouwe 
luisteraars langs om het team te fe-
liciteren. Zelfs Sint en Piet kwamen 
spontaan binnen om het team te 
verrassen. Bedenker en samenstel-
ler van het programma Ron Leeg-

water kijkt enthousiast terug op 
het eerste jaar. Samen met Caroli-
ne, Marjolein en Deborah gaat hij 
vrolijk verder met Vrijdagavondcafé. 
“We hebben er met elkaar veel lol in 
en we krijgen veel positieve reacties 
van luisteraars. En daar doen we het 
tenslotte voor.” Langskomen in het 
Radiocafé of thuis meeluisteren kan 
iedere vrijdag tussen 21.00 en 23.00 
uur in de radiostudio. Volg Vrijdag-
avondcafé ook op Facebook of Twit-
ter: @Vrij_avondcafé. Deze vrijdag 
is er helaas geen uitzending in ver-
band met Sinterklaas Pakjesavond, 
maar vanaf 12 december is het Ra-
diocafé weer iedere vrijdagavond 
open. Foto: www.kicksfotos.nl

Schrijfmarathon 
in bibliotheek
Aalsmeer - Woensdag 10 decem-
ber is het de internationale Dag van 
de Mensenrechten. Op deze dag 
wordt een schrijfmarathon gehou-
den in de bibliotheek in de Markt-
straat. Het is deze dag mogelijk om 

brieven (over) te schrijven voor de 
vrijlating van 6 gewetensgevange-
nen (4 mannen en 2 vrouwen). De 
bibliotheek is deze woensdag ge-
opend van 11.00 tot 18.00 uur. Ini-
tiatiefneemster is Martine Kroon en 
zij zal deze dag aanwezig zijn in de 
bieb. Doet u/jij mee? Aanmelden 
kan telefonisch: 06-34561517 of via 
de mail: martinek@kabelfoon.net
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voorlopige voorziening. Dit verzoek dient te worden gericht 
aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amster-
dam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor het indienen 
van een verzoek tot voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd. 

EEnmaligE KoopKrachttEgEmoEtKoming 2014 

Heeft u een laag inkomen, dan heeft u dit jaar mogelijk recht 
op extra geld van de gemeente. Het kabinet heeft besloten 
eenmalig een tegemoetkoming in de koopkracht voor inwo-
ners met een laag inkomen te verstrekken in 2014. Het is 
gebleken dat hun koopkrachtontwikkeling is achtergebleven 
bij inwoners met hogere inkomens. 

Om te kijken of u in aanmerking komt voor de koopkrachtte-
gemoetkoming, adviseren wij u om de test te doen op www.
laaginkomen.nl van de Rijksoverheid. 

meer informatie 
Meer informatie over de koopkrachttegemoetkoming kunt u 
vinden op www.aalsmeer.nl en www.uithoorn.nl. Daar vindt u 
ook de voorwaarden en het aanvraagformulier. 

WEt algEmEnE bEpalingEn omgEvingsrEcht 

aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
•	 Fonteinkruidhof	 14	 (Z-2014/067958),	 het	 plaatsen	 van	

een dakkapel aan de voorzijde;
•	 Herenweg	42ws	(Z-2014/067982),	het	bouwen	van	een	

schuur;
•	 Hugo	de	Vriesstraat	7	(Z-2014/068863)	het	vervangen	en	

plaatsen van een carport en garage;
•	 Mijnsherenweg	 22a	 (naast)	 (Z-2014/067961),	 het	 bou-

wen van 2 geschakelde woningen;
•	 Stationsweg	 17	 (Z-2014/068341)	 gebruik	 voormalig	

postkantoor voor tijdelijke bewoning;
•	 Stommeerweg	 72	 ws7	 (Z-2014/068202),	 het	 vergroten	

van een schuur;
•	 Uiterweg	 180	 (Z-2014/068665),	 het	 verplaatsen	 van	

twee woonarken;
•	 Uiterweg	284	ws	1	(Z-2014/068852),	aanvraag	ligplaats-

vergunning recreatieark;
•	 Vlinderweg	(bouwnummer	2)	(Z-2014/068823),	het	bou-

wen van een woning.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat	de	volgende	melding(en)	is/zijn	ontvangen:
-	 Hoofdweg	128	(Z-2014/067923),	het	verwijderen	van	as-

best uit 2 schuren;
-	 Hornweg	achter	57-69	(Z-2014/067992),	het	slopen	van	

kassen en ketelhuis;
-	 Oosteinderweg	60	(Z-2014/067810),	het	slopen	van	een	

woning.

vErlEEndE omgEvingsvErgunningEn, 
rEguliErE procEdurE*

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat	op	grond	van	artikel	3.9	Wabo	besloten	is	de	volgende	
omgevingsvergunning(en)	te	verlenen.	Tegen	de	afgifte	van	
deze	vergunning(en)	kunt	u	bezwaar	maken.	Hoe	u	dat	moet	
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
-	 Herenweg	36	en	38	(Z-2014/062547),	het	aanpassen	van	
watergangen	naar	oude	bestaande	situatie	(verzonden	1	
december	2014).

ingEtroKKEn aanvragEn:

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
-	 Legmeerdijk	313	(Z-2014/066909),	het	gedeeltelijk	slopen	
van	kassen	en	ketelhuis	(verzonden	25	november	2014);

-	 Oosteinderweg	 537a	 (Z-2014/055840),	 het	 wijzigen	 van	
een	schuur	 in	een	mantelzorgwoning	(ontvangen	25	no-
vember	2014);

-	 Uiterweg	180	ws3	en	ws4	(Z-2014/052989),	het	verplaat-
sen	van	2	recreatiearken	(verzonden	25	november	2014).

gEaccEptEErdE mElding(En)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat	de	volgende	melding(-en)	is/zijn	geaccepteerd:
-	 Hollandweg	41	(Z-2014/067992),	het	slopen	van	kassen	
en	ketelhuis	(verzonden	27	november	2014);

-	 Hoofdweg	128	A,	B	en	E	(Z-2014/067923),	het	verwijde-
ren	van	asbest	(verzonden	27	november	2014);

-	 Oosteinderweg	60	(Z-2014/067810),het	slopen	van	een	
woning	(verzonden	27	november	2014);

-	 Van	Cleeffkade	15	 (Z-2014/064611,	brandveilig	gebruik	
(verzonden	1	december	2014).

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

commissiE ruimtElijKE KWalitEit 
(voorhEEn WElstandscommissiE)

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

EvEnEmEntEn

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

officiële mededelingen
4 december 2014

raad op dondErdag 4 dEcEmbEr 2014

Oproep voor het bijwonen van de bijeenkomst van de Raad 
van Aalsmeer op donderdag 4 december 2014, in de raad-
zaal van het gemeentehuis van Aalsmeer. Deze bijeenkomst 
begint om 20.00 uur met een korte besluitvormende raad 
welke wordt gevolgd door de oordeelsvormende raad. Na een 
onderbreking wordt de oordeelsvormende raad gevolgd door 
de besluitvormende Raadsvergadering.

De voorzitter van de raad, Drs. J. Vonk-Vedder 

 19.45 Huldiging van negen medaillewinnaars van 
 Wassanim vanwege het winnen van zes titels, 
 zeven zilveren en vier bronzen plakken tijdens 
 de Europese Kampioenschappen Koreaans Karate 
 in Londen.

  raad	(besluitvormend)

tijd agenda- onderwerp
 punt 

20.00 Rb-1 Opening door de voorzitter 
  mw. J. Vonk-Vedder
20.05 Rb-2 Vervanging raadslid

	 	 SCHORSING

  raad	(oordeelsvormend)

tijd agenda- onderwerp
 punt

20.15 Ro-1. 1. Opening van de oordeelsvormende 
   Raad door de voorzitter 
   mw. J. Vonk-Vedder
  2. Vaststelling van de agenda 
	 	 3.	 Vaststelling	van	het	resumé	van	
	 	 	 30	oktober	2014	en	6	november	2014
20.20 Ro-2 Vaststellen bestemmingsplan Landelijk 
  Gebied Oost
20.50	 Ro-3.	 Toetreding	tot	de	Gemeenschappelijke	
  regeling gezamenlijke ombudsman 
  metropool Amsterdam
21.20 Ro-4 Kadernota Participatiewet 2015-2018
22.00 Ro-5 Maatwerkvoorziening voor personen met 
  een chronische ziekte of beperking
22.20	 Ro-6	 Diverse	verordeningen	Participatiewet
22.40 Ro-7 Klachtenregeling sociaal domein
23.00	 Ro-8	 Overdracht	taken,	middelen	en	personeel	
	 	 Samenwerkingsverband	Aalsmeer-
  Uithoorn naar Centrumregeling 
  ambtelijke samenwerking Aalsmeer 
  en Amstelveen
23.30	 Ro-9	 Vergadering	Regioraad	9	december	2014
23.45	 	 Vragenkwartier	en	sluiting

	 	 PAUZE	/	ONDERBREKING	

  raad	(besluitvormend)

tijd agenda- onderwerp
 punt

00.05		 Rb-3.	 1.		Heropening	door	de	voorzitter	
   mw. J. Vonk-Vedder 
  2.  Vaststelling van de agenda
	 	 3.		Vaststelling	van	het	resumé	van	
	 	 	 30	oktober	2014	en	6	november	2014
  4.  Ingekomen stukken Aalsmeerse 
   burgers en instellingen
 Rb-4 Benoemen leden Evaluatiecommissie 
  Burgemeester
 Rb-5 Benoemen fractie assistent 
  Aalsmeerse Belangen

	 	 	 SLUITING

KEnnisgEving bEsluit hogErE 
gEluidgrEnsWaardEn activitEitEnbEsluit

Gelet	 op	 artikel	 3.12	 eerste	 lid	 van	 de	 Algemene	wet	 be-
stuursrecht, maken burgemeester en wethouders bekend 
dat zij hebben besloten om ten behoeve van de inrichting 
van Rosenboom Reklame B.V., gelegen Dorpsstraat 102A te 
Aalsmeer, met toepassing van artikel 2.20 lid 1 van het Ac-
tiviteitenbesluit ambtshalve bij maatwerkvoorschrift hogere 
geluidgrenswaarden vast te stellen dan de standaardgeluid-
grenswaarden zoals genoemd in art 2.17 lid1 onder a van dit 
Besluit. Deze hogere geluidgrenswaarden zijn van toepassing 
op de nieuw te bouwen woningen gelegen Grootgarenbaan 8 
t/m	16	(oneven	nummers)	te	Aalsmeer.	Het	besluit	is	onge-
wijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Het besluit alsmede andere terzake zijnde stukken liggen 
vanaf	5	december	2014	t/m	16	januari	2015	ter	inzage	in	het	
gemeentehuis bij de afdeling Publiekszaken, cluster Burger-
zaken.	De	openingstijden	van	het	gemeentehuis	zijn:	maan-
dag,	dinsdag,	donderdag	en	vrijdag	van	08.30-14.00	uur	en	
woensdag	van	08.30-20.00	uur.	Buiten	deze	openingstijden	
kunnen de stukken ook worden ingezien op een ander tijd-
stip, mits daarvoor van te voren een telefonische afspraak 
wordt	gemaakt	(tel.	020-5404154).

Tegen	 dit	 besluit	 kunnen	 belanghebbenden	 een	 bezwaar-
schrift indienen. De termijn voor het indienen van een 
bezwaarschrift	 bedraagt,	 op	 grond	 van	 artikel	 6:7	 van	 de	
Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt 
aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is 
verzonden naar de geadresseerde van het besluit. Het be-
zwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en 
wethouders van Aalsmeer, ter attentie van de Bezwaarschrif-
tencommissie,	Postbus	253,	1430	AG	Aalsmeer.	

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend. Het bevat ten 
minste de naam en het adres van de indiener, de dagteke-
ning, een omschrijving van het besluit waartegen het be-
zwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. 

Indien een bezwaarschrift is ingediend gedurende de ge-
noemde periode, kan indien er sprake is van een spoedeisend 
belang een verzoek worden gedaan tot het treffen van een 

Evenementenvergunning
-	 ACG	Kerstzang	op	24	december	van	19.30-21.30,	
	 Surfeiland/Kudelstaartseweg	(Z-2014/061936).

collEctEs

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

niEuW: vanaf 1 januari hEt sociaal loKEt

Vanaf 2 januari 2015 kunt u voor alle vragen over 
ondersteuning bij wonen, welzijn, zorg, werk en in-
komen, schuldhulpverlening en jeugdhulp terecht bij 
het	Sociaal	loket.	

Per	 1	 januari	 2015	wordt	 de	 samenwerking	 G2	 (Sa-
menwerkingsverband	Aalsmeer-Uithoorn)	opgeheven.	
Cliënten	(ook	van	G2)	kunnen	terecht	bij	het	Sociaal	
loket. U krijgt per 1 januari dus geen brieven meer 
van de G2, maar direct van uw gemeenten. 

nieuwe taken voor de gemeente
Vanaf 1 januari 2015 zijn alle gemeenten in Nederland 
verantwoordelijk	voor	de	jeugdhulp	(Jeugdwet),	zorg	
en	ondersteuning	(Wmo	2015)	en	hulp	bij	het	zoeken	
naar	werk	(de	Participatiewet).	Voor	alle	vragen	hier-
over	kunt	u	terecht	bij	het	Sociaal	loket.

U	kunt	bij	het	Sociaal	loket	per	1	januari	ook	terecht	
voor:
-  Gehandicaptenparkeerkaart en -plaats
-  Urgentieverklaring voor een sociale huurwoning
-  Inkomensondersteuning voor mensen 
   met een laag inkomen
-  Bijstandsuitkering
-		Schuldhulpverlening
-  Leerlingenvervoer.

tEr inzagE

t/m	18-12-14	 Kennisgeving	overeenkomst	tot	kostenverhaal	
(met	 betrekking	 tot	 het	 kadastrale	 perceel	
gemeente	Aalsmeer,	 sectie	B,	nummer	9252,	
9253	en	9254	(geheel),	ter	grootte	van	2.544	
m2, een overeenkomst tot kostenverhaal tot 
stand is gekomen. Het perceel is gelegen aan 
de	Hornweg	250	te	Aalsmeer)	Vaststelling	wij-
zigingsplan	bestemmingsplan	‘Schinkelpolder’	
tweede wijziging. Het besluit tot vaststelling 
van het wijzigingsplan ligt tezamen met de 
bijbehorende stukken ter inzage. Ontwerp van 
de structuurvisie Uiterweg.

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

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

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

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

t/m	16-01-15	 Besluit	 (alsmede	andere	 terzake	 zijnde	 stuk-
ken)	m.b.t.	hogere	geluidgrenswaarden	vast-
stellen t.b.v. de inrichting van Rosenboom 
Reklame B.V., gelegen Dorpsstraat 102A te 
Aalsmeer.. Deze hogere geluidgrenswaarden 
zijn van toepassing op de nieuw te bouwen 
woningen	gelegen	Grootgarenbaan	8	 t/m	16	
(oneven	nummers).te	Aalsmeer.

t/m	31-03-15	 De	Nadere	regels	voor	subsidiering	bodemiso-
latie bestaande bouw voor particulieren ge-
meente	 Aalsmeer	 2014-2016	 (met	 bijlagen)	
en het subsidieplafond voor deze Nadere re-
gels.

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

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

opEningstijdEn baliE bouWEn & vErgunningEn
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

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

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

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

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

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

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

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

ovErigE loKEttEn En informatiE 
Vreemdelingenloket:	tel.	0900-1234561
Openingstijden	cluster	werk	en	Inkomen	G2:
di.	en	vr.	 08.30-12.00	uur,	vrije	inloop.
wo.		 13.30-16.30	uur,	vrije	inloop.
ma.	t/m	do.	 12.00-17.00	uur,	op	afspraak.
Tel.	spreekuur,	0297-513255
ma.	t/m	vr.	 08.30-12.00	uur	

Openingstijden	Loket	Wonen,	Welzijn	&	Zorg	G2:
ma,	di.,	do.	 08.30-12.00	uur,	vrije	inloop
ma	t/m	do.	 12.00-17.00	uur,	op	afspraak
Tel.	spreekuur,	0297-513131
ma.	t/m	vr.	 08.30-12.00	uur

Budgetbegeleiding	en	Schuldhulpverlening	
Gemeente	Uithoorn:
Tel.	0297-513931,Postbus	8,	1420	AA,	Uithoorn

Brengen	en	ophalen	van	afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel.	0297-381717	of	info@meerlanden.nl.

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

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

sErvicEpunt bEhEEr En uitvoEring 
provinciE noord-holland
Voor	al	uw	klachten	over	provinciale	wegen	en	bruggen:	tel.	
0800-0200600	of	mail	naar:	infobu@noord-holland.nl.

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

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

voor mEEr informatiE: WWW.aalsmEEr.nl
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Workshop en gedichten 
tijdens Nivon ‘kom in’
Aalsmeer - Op woensdag 10 de-
cember houdt het Nivon Aalsmeer 
e.o. de jaarlijkse kerst-kom in. In het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 3 
wordt van 14.00 tot 16.30 uur een 
feestelijke bijeenkomst gehouden. 
De middag is gericht op het gezellig 
samenzijn met elkaar, waarbij ook 
een workshop porselein schilderen 
wordt gegeven. Hiervoor is geen bij-
zondere vaardigheid of kennis no-
dig, het wordt duidelijk uitgelegd en 
benodigde materialen en voorbeel-

den zijn voor handen. Als alternatief 
kan er iets met papier en knipwerk 
gedaan worden, dan wel zelf een 
schaartje meenemen. Tussendoor 
zullen Annemarie Boddé en Min-
ke de Vries enkele gedichten voor-
lezen. Al met al een gevarieerd pro-
gramma. Kom ook naar deze ‘kom 
in’, iedereen is welkom. De kosten 
zijn 5 euro voor leden en 7.50 euro 
voor niet- leden en dit bedrag is in-
clusief thee of koffie. Reserveren is 
niet nodig.

Kerstconcert Bindingkoor

Kerstfilm in het Baken

Aalsmeer - Zondagmiddag 7 de-
cember geeft Het Bindingkoor on-
der leiding van Henk Trommel een 
kerstconcert Carols, carols en nog 
eens carols (kerstsongs) staan op 
het programma. 
Op harp gaat Judith Jamin van zich 
laten horen. Het eerste deel van het 
concert zal bestaan uit een afwis-
seling van bekende en onbekende 
Christmas carols, sommigen inge-
togen en anderen lichtvoetig. Judith 
Jamin speelt als intermezzo kerst-
liederen op de harp. In het twee-

de deel van het programma wordt 
‘A Ceremony of Carols’ van Benja-
min Britten uitgevoerd. Dit elfdeli-
ge werk voor koor, solisten en harp 
werd voor het eerst uitgevoerd op 
5 december 1942. Het kerstcon-
cert van het Bindingkoor op zon-
dag 7 december vindt plaats in de 
Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat 
55 en begint om 16.00 uur. De zaal 
is open vanaf 15.30 uur en de entree 
bedraagt, inclusief een consumptie, 
8 euro voor volwassenen en 5 euro 
voor jeugd tot en met 18 jaar.

Aalsmeer - Maandag 8 december 
wordt ‘Christmas with a capital C’ 
vertoond. In deze film staat de vraag 
centraal: “Waar draait het nu echt om 
met Kerst?” Mitch, een succesvol ad-
vocaat, keert terug naar zijn geboor-
tedorp in Alaska, waar burgemeester 
Dan ieder jaar een kerststal bouwt. 
Mitch vindt dat Dan zijn religie aan 
anderen opdringt en spant een 
rechtszaak aan. Hoe zal dit aflopen? 
‘Christmas with a capital C’ is een 

film met sneeuw, kerstbomen en al 
die andere overbekende decembe-
relementen, maar ten diepste is het 
een film over de echte betekenis van 
het Kerstfeest. Met in de hoofdrollen: 
Daniel Baldwin en Ted McGinley, be-
kend van Married with Children. Toe-
gangsprijs is 5 euro per persoon. De 
film begint om 20.00 uur, inloop met 
gratis koffie of thee vanaf 19.45 uur, 
en wordt vertoond in het Baken aan 
de Sportlaan 86.

Zelf schrijven, regisseren en spelen
Kerstwijding de Binding
Aalsmeer - De jongeren van de 
Binding zijn weer hard aan het 
werk voor het kerstspel 2014 van 
stichting de Binding, in samen-
werking met de Doopsgezinde Ge-
meente Aalsmeer. Voor de mensen 
die niet bekend zijn met dit toneel-
spel; elk jaar weer komt een club 
jongeren van tussen de 15 en 25 
jaar bij elkaar om zelf een toneel-
stuk te schrijven, te regisseren en 
te spelen. De jongeren doen dit al-
lemaal zelf; van het schrijven van 
de teksten, tot het maken van de 
kostuums en het bouwen van het 
podium. 
Al vanaf begin september is een 
klein groepje jongeren bezig om te 
schrijven aan de Kerstwijding van 
2014. De schrijvers van het stuk 
willen nog niet te veel vertellen 
over het stuk zelf, maar verklappen 
wel alvast dat het gaat om een ac-
tueel stuk. De schrijvers doen hun 
uiterste best om actuele onder-
werpen in te passen in het toneel-
stuk, hiervoor worden de kranten-
koppen angstvallig gevolgd, want 
het zou zomaar kunnen dat een 
ontwikkeling in de wereld zorgt 
voor een ontwikkeling in het stuk! 
Ze maken het zichzelf niet makke-
lijk dit jaar! Dit toneelstuk wordt 
uitgevoerd op woensdag 24 de-
cember in de Doopsgezinde kerk 
aan de Zijdstraat 55. Er zijn twee 
voorstellingen. 
De middagvoorstelling start om 

16.30 uur en de avondvoorstel-
ling om 20.30 uur. Een half uur 
voor aanvang van de voorstelling 
gaan de deuren open. Inmiddels 
nieuwsgierig geworden? Kaar-
ten zijn te bestellen via info@de-
binding.nl vanaf 9 december 9.00 
uur. Reserveringen die vóór de-
ze datum en tijd binnen komen, 
worden niet in behandeling ge-
nomen. Kaarten zijn gratis. Na af-
loop van de voorstelling wordt er 
gecollecteerd. De helft van de-
ze collecte zal worden gedoneerd 
aan een kleinschalig initiatief voor 
de bestrijding van ebola. De an-
dere helft komt ten goede aan het 
jeugd- en jongerenwerk van stich-
ting de Binding. 

Wethouders nemen politiek op radio door

Bloemist in Door de Mangel

Organist Theo Griekspoor 
speelt in de Pauluskerk 

Dinsdag weer film voor 
senioren in Crown Cinema

Aalsmeer - Staat uw radio al afge-
stemd op 105.9 FM (ether) en 99.0 
FM (kabel)? Radio Aalsmeer zendt 
24-uur per dag uit voor de inwoners 
van Aalsmeer, Kudelstaart en wij-
de omgeving, ook via www.radio-
aalsmeer.nl. Overdag en ’s nachts 
heerlijke muziek en ’s avonds en in 
het weekeinde afwisselende en in-
formatieve live programma’s voor 
diverse doelgroepen. Met andere 
woorden Radio Aalsmeer, het hart 
van de regio. 

Ook de komende week zijn er weer 
vele interessante programma’s te 
beluisteren. In ‘Aalsmeer Politiek’ 
mogen iedere zaterdag Aalsmeer-
se politici de lokale politieke week 
doornemen, deze week is het colle-
ge aan de beurt en komen wethou-
ders Ad Verburg en Gertjan van der 
Hoeven naar de studio. Natuurlijk 
komende maandagavond 8 decem-
ber interessante gasten in ‘Door de 
Mangel’ en de ‘Top 10 van…’. Deze 
week zijn dat achtereenvolgens Ron 
Borgman en Wim Westera. Zoals ie-
dere week ontvangen presentato-
ren Mylène en Elbert Huijts in hun 
populaire talkshow ‘Door de Man-
gel’ op maandagavond een (on)be-
kende Aalsmeerder tussen 19.00 en 

20.00 uur. Afgelopen maandag nam 
danseres en studente ‘Maatschap-
pelijk werk en dienstverlening’ Lot-
te Borgman plaats achter de micro-
foon. Natuurlijk heeft Lotte ook weer 
een nieuwe gast benaderd. Ze houdt 
het dicht bij huis en heeft haar va-
der Ron Borgman gevraagd achter 
de microfoon plaats te nemen. “Mijn 
vader is een heel gezellige, lieve en 
enthousiaste man met veel passie 
voor zijn werk en hobby’s”, aldus de 
dansende maatschappelijk werk-
ster. ‘De Top 10 van…’ is een pro-
gramma waarin diverse (on)beken-
de Aalsmeerders zijn of haar per-
soonlijke top 10 mogen samenstel-
len en samen de presentatoren de-
ze nummers aan elkaar smeden. Ui-
teraard blijft er ook ruimte over om 
over andere zaken te praten. In de 
aflevering van aanstaande maan-
dag zal Wim Westera zijn tien favo-
riete nummers ten gehore brengen 
op Radio Aalsmeer. De Top 10 van 
Wim Westera wordt uitgezonden op 
maandagavond van 20.00 tot 21.00 
uur. Vragen stellen kan tijdens alle 
uitzendingen via het telefoonnum-
mer 0297-325858 of via e-mail: stu-
dio@radioaalsmeer.nl. Het bezoek-
adres van de studio is Van Cleeffka-
de 15 in Studio’s Aalsmeer.

Amstelland - Op zaterdag 20 de-
cember hoopt het Christelijk ge-
mengd koor Cum Laude onder lei-
ding van Wim van Dijkhuizen een 
kerstconcert te organiseren in de 
Pauluskerk te Amstelveen. 

Tijdens de ontmoeting gaat het 
koor natuurlijk zingen over de ge-
boorte van Jezus Christus. Voor de-
ze avond is het Christelijk gemeng-
de koor Cantamus onder leiding van 

Una Cintina uit Hoofddorp uitgeno-
digd. De begeleiding wordt verzorgd 
door organist en pianist Theo Griek-
spoor uit Aalsmeer en op fluit gaat 
Anneke Romijn van zich laten ho-
ren. Kom ook meezingen en maak 
een begin met het kerstfeest. De en-
tree is gratis, er is wel een collecte 
voor de kosten. Het concert start om 
20.00 uur en de Pauluskerk is te vin-
den aan de Wolfert van Borsselen-
weg 116 te Amstelveen.  

Aalsmeer - Al enige maanden or-
ganiseert CrownCinema op initiatief 
van de ANBO op (meestal) de twee-
de dinsdag van de maand een film-
middag voor senioren. 
Met groot succes, want een groei-
ende groep senioren weet inmid-
dels op de betreffende dinsdagen 
de weg te vinden naar Crown Cine-
ma aan de van Cleeffkade voor een 
heerlijk relaxed filmuitje met ook 
nog eens gezellig napraten onder 
het genot van een kop koffie of thee 
en mét koek. Op 9 december gaat 

‘Saving Mr. Banks’ gedraaid wor-
den. Een komische film over de ver-
filming van het boek ‘Mary Poppins’ 
met Tom Hanks en Emma Thomp-
son. Losjes gebaseerd op waar-
gebeurde zaken. De film start om 
13.00 uur, verzamelen om 12.45 uur 
in de hal. Kosten (entree plus con-
sumptie) 6.50 euro per persoon. 
Fietsparkeren is gratis, autoparke-
ren kost 1,50 euro per uitrijkaart. Al-
le Aalsmeerse en Kudelstaartse se-
nioren-filmliefhebbers van harte uit-
genodigd! 

Kerstsfeer met 
koor Caritas

Aalsmeer - Op zaterdag 13 decem-
ber geeft Interkerkelijk Koor Cari-
tas een kerstconcert in de Karmel-
kerk aan de Stommeerweg. Tijdens 
dit concert kan iedereen zich wa-
nen in de sfeer van Kerst door mu-
ziek, liederen en vertellingen. Alles 
speelt zich af rondom de geboorte 
van Christus. Kaarten à 10 euro zijn 
te reserveren via: Karmelkerk2014@
gmail.com. Het concert begint om 
20.00 uur.

December-programma in Crown 
Theater Aalsmeer gevarieerd
Aalsmeer - Het Crown Theater 
Aalsmeer biedt voor elk wat wils 
rond de feestdagen. Er is zang, 
acrobatiek en leuke kindervoor-
stellingen. Zaterdag 20 december 
is LA The Voices aan de beurt met 
hun theatertour ‘Dit zijn wij’. Rem-
ko, Roy, Richy en Peter brengen 
een combinatie van de mooiste 
liedjes van hun albums en wereld-
hits. Dit doen ze onder begelei-
ding van een prachtig live orkest. 
Het koor uit Kiev brengt op zater-
dag 27 december een bezoek aan 
het theater. Op deze ‘derde kerst-
dag’ brengen zij een mix van re-
ligieuze zang en kerstliederen uit 
de Oekraïne. Dit wereldberoemde 
ensemble, onder leiding van diri-
gent Mykola Hobdych vertolkt Or-
thodoxe kerkmuziek op een in-
drukwekkend authentieke ma-
nier en houdt de bezoeker zo nog 
even in kerststemming. Acrobatiek 
is te zien op maandag 29 decem-
ber van The Peking Acrobats. De 
show kenmerkt zich door kracht, 
souplesse, elegantie, lenigheid en 
bovenal verbluffende evenwichts-
kunsten met behulp van allerlei at-
tributen. 
Adembenemende stunts, specta-
culaire mensenpiramides en on-
gelooflijke acrobatieën met stoe-
len, tafels en fietsen zijn het han-
delsmerk van de wereldberoem-
de Peking Acrobats. Ook voor de 
kinderen is een gevarieerd aan-
bod. Vanaf zes jaar kunnen zij op 
22 of 23 december komen ge-
nieten van de prachtige voorstel-
ling Junglebook, over de avontu-
ren van Mowgli, zijn rondborstige 
vriend Baloo de Beer en de ran-
ke panter Bagheera. Voor kindjes 
in de leeftijd van vijf tot twaalf jaar 
is op 30 december de voorstelling 

‘Overal vriendjes!’ van de hondjes 
Woezel & Pip. Meer informatie als 
prijzen, aanvangstijden en dinerar-
rangementen is te vinden op www.
crowntheateraalsmeer.nl

Leden van OVAK krijgen korting
Sinds vorig seizoen heeft het 
Crown Theater een samenwer-
king met de OVAK (Ouderen Ver-
eniging Aalsmeer Kudelstaart). De 
heer Barend Wegman, bestuurslid 
en voorzitter van de PR-commissie 
vertelt dat de OVAK in zes jaar tijd 
zo’n eenentwintig honderd leden 
telt met een gemiddelde leeftijd 
van 71 jaar. “We hebben zelfs twee 
honderdjarigen onder ons.” Aldus 
Wegman en hij vervolgt: “Door de 
inzet van ons bestuur (momenteel 
tien leden) en de ruim honderd 
vrijwilligers kunnen wij veel bete-
kenen voor onze ouderen. Hier-
bij moet u denken aan themamid-
dagen die worden georganiseerd 
door onze activiteiten- en PR-com-
missie en aan dagtochten per bus 
en midweken die voorbereid en 
begeleid worden door onze reis-
commissie. Er wordt elke eerste 
donderdag van de maanden april 
t/m september een fietstocht uit-
gezet. Op de soosmiddagen wordt 
enthousiast gekaart of een ander 
spel beoefend”. Een lidmaatschap 
kost vijfiten euro per jaar voor al-
leenstaanden en vijfentwintig eu-
ro per echtpaar. Naast genoemde 
activiteiten krijgen leden korting 
bij enkele winkeliers in Aalsmeer 
en dus ook bij het Crown Theater 
Aalsmeer. Zelf is de heer Wegman 
naar verschillende voorstellingen 
geweest en vooral van Glenn Mil-
ler was hij erg onder indruk. Meer 
informatie over de OVAK is te vin-
den op www.ovakaalsmeer.nl.

TheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertip!!!
Aalsmeers Harmonie behaalt 
tweede prijs op concours
Aalsmeer - Aalsmeers Harmonie 
heeft zaterdag 29 november mee-
gedaan aan het KNMO-concours 
in Wijchen in Gelderland. In theater 
’t Mozaiek werden de muziekstuk-
ken, die Aalsmeers Harmonie speel-
de, beoordeeld door een jury. De ju-
ryleden beloonden Aalsmeers Har-
monie met gemiddeld 77 punten en 
dus een tweede plaats. 

Aan het concours deden allerlei or-
kesten uit het hele land mee, in ver-
schillende niveaus. Aalsmeers Har-
monie speelt in de derde divisie van 
de harmonieorkesten. Tijdens het 
concours moet een werk uit de ver-
plichte lijst worden gespeeld en een 
werk uit de keuzelijst. Aalsmeers 
Harmonie begon haar concours met 
een inspeelwerk: All Things Bright 
and Beautiful. Dit werk werd niet 
beoordeeld. Het volgende te spelen 
stuk was Pilates, Mountain of dra-
gon van Steven Reineke. In dit mu-
ziekstuk wordt het gevecht aan ge-
gaan met de raak op de berg Pilates 
in Zwitserland. Dit gevecht vond 
plaats na een lange en vermoeiende 
toch omhoog naar de bergtop. Uit-
eindelijk bleek het een vriendelijke 
draak te zijn die iedereen wilde red-
den. Pilates werd beoordeeld met 
ruim 78 punten. Het andere stuk dat 
werd gejureerd was TinTin, Priso-
ners of the Sun van Dirk Brossé. 

In deze muziek worden de avontu-
ren van Kuifje ten gehore gebracht. 
In dit stuk zitten veel verschillende 
stijlen en genres. Het stuk werd be-
oordeeld met ruim 75 punten. Over 
beide werken had de jury positie-
ve punten: goede sfeer neergezet, 
mooie solo’s en goede opbouw, zijn 
enkele van de opmerkingen. Daar-
naast gaven de juryleden ook pun-
ten om aan te werken en dat zijn 
met name de klankbalans en het 
samenspel. 
Dirigent Maron Teerds gaat hier on-
getwijfeld de komende repetities 
en concerten verder aan werken. 
Na de prijsuitreiking gingen de or-
kestleden met elkaar eten bij een 
Wok restaurant. En daarna ging de 
reis per touringcar weer terug naar 
Aalsmeer. Aalsmeers Harmonie kan 
terugkijken op een mooi concours, 
er is laten horen wat de harmonie 
kan. En de voorbereidingen waren 
heel goed: goede bezetting van de 
repetities, goede sfeer in het orkest 
en de bereidheid van iedereen om 
hard te werken. En dank natuur-
lijk aan de invallers die de harmo-
nie hebben geholpen. Nu gaat er 
flink gerepeteerd worden voor het 
volgende optreden: het Champag-
neconcert op zondag 25 januari in 
de Doopsgezinde Kerk in Aalsmeer. 
Meer info of meespelen? Kijk op 
www.aalsmeersharmonie.nl.

Op zeilreis met Paulus
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
27 november trakteerden de Open 
Hof kerk en de Doopsgezinde Ge-
meente op de nieuwe theatervoor-
stelling ‘Paulus, in het oog van de 
storm’ van Kees Posthumus. Pau-
lus stond centraal in het verhaal. Hij 
reist, hij schrijft en hij preekt. Paulus 
werd gepresenteerd als de apos-
tel van de vrijheid in deze muzikale 
theatervoorstelling. Op een zeilboot 
werden de bezoekers meegenomen 
langs de mogelijkheden en gren-

zen van zijn grootste vrijheid. Pau-
lus was een van meest besproken 
figuren in het vroege christendom. 
Je loopt met hem weg of je schrijft 
hem van je af. Een prachtige voor-
stelling die tot denken zet door Kees 
Posthumus (tekst, zang en spel) en 
Juul Beerdam (techniek, muziek en 
spel). Regisseur is Heleen Hennink. 
Een goed gevulde kerk heeft ‘Pau-
lus’ getrokken en tevreden bezoe-
kers: “Mooie voorstelling.” 
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Veiling en pepernotenspel 
bij Postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandagavond 8 de-
cember houdt Postzegelvereniging 
Aalsmeer haar laatste bijeenkomst 
dit jaar in het Parochiehuis in de 
Gerberastraat 6. 
Traditiegetrouw op de tweede 
maandag van december, dus na het 
vertrek van Sinterklaas. Na een kor-
te diapresentatie door de voorzit-
ter en voorafgaand aan het peper-
notenspel is er nog een kleine vei-
ling met 153 kavels. Daarin naast 
Nederlandse zegels, ook enke-
le postzegelboekjes (voorloper van 
de hangmapjes) en zegels uit Bel-
gië, Zwitserland, Italië, Nieuw Zee-
land en Duitsland. Iedereen is van 
harte welkom na 19.00 uur om de 
kavels van deze avond te bekijken. 

Er liggen deze avond geen stuiver-
boeken en er is geen verloting.Na 
afloop van de kleine veiling wil het 
bestuur met de aanwezige leden (en 
hun aanhang en introducés) nog 
enkele ronden van het pepernoten-
spel genieten. Wie gaat er dit jaar 
met de slagersbon vandoor? Wie 
oh wie, zit er met kerst nog gebo-
gen over een puzzel van 1000 stuk-
jes? Geen interesse in kienen maar 
wel in postzegels verzamelen? Kom 
‘gewoon’ maandagavond 8 decem-
ber naar het Parochiehuis. Aanvang 
is 20.00 uur.
Alle activiteiten van de vereniging 
en vele scans van de veiling zijn 
eveneens te vinden op de site: www.
postzegelverenigingaalsmeer.nl.

Gendro Schijff 
in Oosterkerk
Aalsmeer - Het jaarthema van 
de Oosterkerk is: De gemeente 
is het gezin van God. Dit thema 
wordt in speciale diensten uitge-
werkt. Op zondag 7 december is 
de tweede kerkdienst waarin dit 
thema aan de orde komt. Speciale 
gast is Gendro Schijff. Als baby is 
hij geadopteerd en later heeft hij 
via het progamma spoorloos zijn 
ouders gevonden. Hij komt hier-
over vertellen en zal een filmpje 
laten zien. Gendro is ook zanger 
van de Opwekkingsband. Daarom 
zingt hij mee met het muziekteam 
van de Oosterkerk. Na afloop van 
de dienst geeft hij nog een con-
cert. Nieuwsgierig? De dienst 
is op 7 december en begint om 

10.00 uur. Het adres is Oosteinder-
weg 269. Meer informatie staat op: 
http://www.oosterkerk aalsmeer.nl/
diensten/themadiensten.
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Bram Heijstek is er klaar mee: “De maat is vol”

HAC stapt uit herstelproces 
politiek in Aalsmeer
Aalsmeer - Bram Heijstek van Het 
Aalsmeers Collectief is uit het her-
stelproces gestapt. Hij is er klaar 
mee na het zoveelste incident, zo 
schrijft hij aan Geeske Wildeman, 
extern begeleider. “Deze raad is zo 
extreem respectloos naar elkaar, 
zij zal het tot 2018 niet over de in-
houd hebben, maar over gekrenk-
te gevoelens. Zij is alleen bezig met 
de vernietiging van HAC, coalitie of 
oppositie, ze kunnen mijn aanwe-
zigheid niet uitstaan. Een burge-
meester die van mening is mij in al-

les te mogen beperken, een grif-
fier die alleen maar nee kan zeg-
gen en niet mee wil denken, raads-
leden die structureel mij schoffe-
ren, assistenten die hun boekje je-
gens mij vanuit hun bestuur te bui-
ten mogen gaan, een partij dat me 
nog steeds niet kan feliciteren met 
de geboorte van mijn dochter, vre-
selijke berichten die voor CDA en 
AB acceptabel zijn, omdat die aan 
mij gericht zijn. Misschien is Am-
stelveen inderdaad wel de redding 
van Aalsmeer. Dit zooitje gaat het 

niet redden met of zonder HAC. Ik 
heb mijn best gedaan door het ge-
sprek aan te gaan, als dat niet zon-
der een externe kan, dan houdt het 
wat mij op. Na 10 maanden van ie-
mand persoonlijk aanvallen, is voor 
mij de maat vol. Ik stap uit dit her-
stelproces. Ik heb met alle partijen 
pogingen gedaan om inhoudelijk 
verder te komen, alleen deze raad 
kan zich niet over hun emotie heen 
zetten en geven mij van alles de 
schuld. Daar werk ik niet meer aan 
mee”, aldus Heijstek in het schrij-

ven aan Geeske Wildeman, de bur-
gemeester en de andere partijen. 

Overige partijen gaan door!
Het Seniorenconvent, de fractie-
voorzitters, de burgemeester en de 
griffier, heeft onder leiding van ex-
tern begeleider Geeske Wildeman 
eind oktober een start gemaakt 
met het verbeteren van de werkwij-
ze in de raad. De betrokken deel-
nemers betreuren het dat één par-
tij, Het Aalsmeers Collectief, zich, in 
dit vroege stadium, heeft terugge-
trokken. Dat weerhoudt de fracties 
er echter niet van om door te gaan 
op de ingezette weg. Er zijn inmid-
dels al verbeteracties in gang gezet 
waarbij ook andere raadsleden zijn 
betrokken. Op 3 december praat 
het Seniorenconvent weer verder 
over de voortgang. Indien HAC be-
sluit om weer deel te nemen aan 
het proces, dan juicht het Senio-
renconvent dat van harte toe.

Wie trakteert Sinterklaas: De gemeente of Hooyman?

Zitting rechtbank over de 
‘knip’ in de Middenweg
Aalsmeer - Dat de Middenweg nog 
steeds niet geheel open is voor ver-
keer, is menig inwoner een doorn in 
het oog. Zeker de bewoners in Oos-
teinde, die hierdoor geen gebruik 
kunnen maken van de mogelijkheid 
om snel de nieuwe N201 op te kun-
nen rijden. De gemeente is er ook 
best klaar mee en heeft een voorlo-
pig verzoek ingediend bij de recht-
bank, zodat aangevangen kan wor-
den met de aansluiting van de Mid-

denweg op de Machineweg, waar-
door de nieuwe N201 wel vanaf 
twee punten in Aalsmeer bereikt 
kan worden. Middenweg-bewoner 
Ron Hooyman houdt de verbinding 
tegen. Niet omdat hij de gemeen-
te een loer wil draaien of geen zin 
heeft in veel verkeer voor de deur, 
maar om de reden dat de aanslui-
ting niet gaat voldoen aan de lan-
delijk vastgestelde veiligheidsricht-
lijnen. Hooyman heeft diverse rap-

porten laten maken en onder ande-
re verkeersdeskundig bureau Ver-
meer en Veilig Verkeer Nederland 
hebben dit vastgesteld. De brug bij 
de Middenweg vormt een behoor-
lijke vernauwing en hier zou een 
voorrangsregeling ingesteld moe-
ten gaan worden, want twee au-
to’s kunnen elkaar hier niet tege-
lijk passeren. Hooyman maakt zich 
met name zorgen over de fietsers. 
Zij komen met name bij deze ver-
smalling in het gedrang. Over deze 
verschillen van mening heeft reeds 
een rechtzaak plaatsgevonden en 
hierin is Hooyman in het gelijk ge-
steld door de rechter. Echter de ge-
meente blijft er bij dat het gaat om 
een belangrijke verbinding en heeft 
beroep aangetekend. Dit laat nu al 
geruime tijd op zich wachten en 
daarom heeft de gemeente nu een 
voorlopig verzoek ingediend bij de 
rechtbank om een tijdelijke voor-
ziening, zodat alvast aangevan-
gen kan worden met de realisatie 
van de aansluiting van de Midden-
weg op de Machineweg. Als rede-
nen geeft de gemeente aan dat er 
maatschappelijke onvrede heerst 
bij de bewoners van de woonkern 
Oost met circa 2000 woningen, dat 

een individueel belang het maat-
schappelijke belang in de weg staat 
en er economische schade wordt 
geleden door de bestaande bedrij-
ven op Greenpark en door de ge-
meente zelf omdat het niet aanwe-
zig zijn van een directe verbinding 
de verkoop van kavels negatief be-
invloed. Volgens de gemeente blijft 
de eerstkomende jaren de ver-
keersintensiteit op de nieuwe ver-
binding beneden de 5.000 voertui-
gen per etmaal. Dit gegeven is op-
genomen in het door Goudappel en 
Koffeng gemaakte rapport voor de 
gemeente. Hooyman spreekt dit te-
gen en heeft in deze de politie ach-
ter zich staan. In de eindconclusie 
over de situatie stelt de politie dat 
na het vervallen van de ‘knip’ de 
verkeersintensiteit vrij snel zal toe-
nemen tot boven de 6.000 voertui-
gen per etmaal. 

Nieuwe ontsluiting sporthal
Overigens is het ook bedoeling 
dat als de ontsluiting er eenmaal 
is sporthal De Bloemhof ontsloten 
gaat worden via de Braziliëlaan aan 
de achterzijde. Dit zou overigens 
nu reeds kunnen en zeker een he-
le verbetering geven. De ingang bij 
de Hornweg is echt veel te smal, ze-
ker gezien het grote bezoekersaan-
tal iedere dag aan de sporthal. 

Zitting op 4 december
Om donderdag 4 december treffen 
Hooyman en de gemeente elkaar in 
de rechtbank. De rechtbank heeft 
op deze dag een zitting gepland. 
Wie van de twee krijgt het grootste 
Sinterklaascadeau? Wie krijgt het 
lekkers, wie de roe?

Voor Raad: Huldiging Europese 
kampioenen Koreaanse Karate 
Aalsmeer - Voor aanvang van de 
raadsvergadering vanavond, don-
derdag 4 december, vindt de hul-
diging plaats van negen Europe-
se kampioenen Koreaanse kara-
te. De kampioenen zijn allemaal 
lid van sportschool Wassanim en 
worden getraind en gecoacht door 
Johan van der Nald. De kampioe-
nen worden tussen 19.45 en 20.00 
uur gehuldigd door burgemeester 
Jobke Vonk-Vedder in het bijzijn 
van het college en de gemeente-
raad. Als er dan nog tijd over is, 
wordt een korte demonstratie ge-
geven van Koreaanse karate in de 
raadzaal. Het Europese kampioen-

schap werd dit jaar op 4 en 5 okto-
ber gehouden in Londen. Vin, Oli-
vier, Xander, Tristan, Cain, Djimon, 
Renzo, Nienke en Sem van Kara-
teclub Wassanim hebben hier prij-
zen gewonnen. De meesten van 
hen behaalden zelfs meer dan één 
titel. De pupillen van Wassanim 
hebben zes gouden, zeven zilve-
ren en vier bronzen medailles mee 
naar Aalsmeer genomen. 

Gebied Oost en ombudsman
De (openbare) vergadering begint 
vervolgens om 20.00 uur met het 
vaststellen van het bestemmings-
plan Landelijk Gebied Oost en het 

Parkeerplaats bij Proosdijhal 
nodig aan opknapbeurt toe
Kudelstaart - Enkele weken gele-
den zijn er diverse bomen gekapt 
langs de parkeerplaats bij sport-
hal De Proosdijhal. Volgens de ho-
venier zou vervolgens de parkeer-
plaats opgeknapt gaan worden. De 
beheerders van de sporthal hebben 
hier hun twijfels over. Al jaren is de 
bestrating rond de sporthal een ge-
vaar voor iedereen. De boomwor-
tels drukken de bestrating omhoog, 
waardoor er zeer gevaarlijke (strui-
kel) situaties ontstaan. Nu enkele 
bomen zijn gekapt, is het gevaar al-

leen maar groter geworden. Mocht 
er deze winter een laag sneeuw val-
len, dan ziet men de obstakels niet 
en ontstaan er echt levensgevaar-
lijke situatie en gebeuren er onge-
vallen. Al enkele keren hebben de 
beheerders de gemeente hiervan 
op de hoogte gebracht via de mail, 
echter tot nu toe zonder resultaat. 
Vandaar deze oproep van Fred Pol 
namens de beheerders (en de ge-
bruikers): “Gemeente ga de par-
keerplaats opknappen voordat er 
ongelukken gebeuren!”

Bestuurders, bewoners en pers
Inventarisatie van nieuw 
vergadersysteem Raad
Aalsmeer - Bijeenkomsten over 
het nieuwe, duale vergadersy-
steem worden gehouden in op-
dracht van de gemeente. Er zijn 
reeds gesprekken geweest met 
het college van burgemeester en 
wethouders, met raadsleden, met 
de griffie en afgelopen dinsdag 1 
december als laatste met inwo-
ners en de pers. Een groep van elf, 
waaronder slechts twee vrouwen, 

was in het gemeentehuis bijeen 
gekomen. Een goed gesprek vond 
plaats, waar iedereen zijn of haar 
zegje mocht doen en opmerkingen 
mocht maken. Enkele belangrijke 
items: De commissie-vergaderin-
gen worden gemist, het Ronde Ta-
fel Gesprek zou meer gericht moe-
ten worden op inwoners, dus meer 
van door hen aangedragen onder-
werpen op de agenda in plaats 

voorstel van het college om toe te 
treden tot de gemeenschappe-
lijke regeling gezamenlijke om-
budsman metropool Amsterdam. 
Ook de kadernota Participatie-
wet 2015-2018 wordt besproken 
en de bestuurders presenteren de 
maatwerkvoorziening voor perso-
nen met een chronische ziekte of 
beperking. 

Vervolgens stellen de bestuur-
ders voor akkoord te gaan met 
de klachtenregeling sociaal do-
mein met ingang van 1 januari. 
Per deze datum gaat een klach-
tencoördinator aangesteld wor-
den voor een periode van een 
jaar. Tevens komt deze avond de 
’breuk’ met Uithoorn aan de orde. 
Het college stelt overdracht voor 
van de taken, middelen en perso-

neel van het Samenwerkingsver-
band Aalsmeer-Uithoorn naar de 
Centrumregeling ambtelijke sa-
menwerking Aalsmeer en Am-
stelveen. Volgens planning is dat 
half twaalf in de avond en wordt 
de oordeelsvormende Raad be-
sloten met de behandeling van de 
Regioraad van de stadsregio Am-
sterdam en het vragenkwartier. En 
dan gaat de Raad de nacht in en 
begint na een korte pauze de be-
sluitvormende Raad. 
Agendapunten zijn het benoe-
men van de leden voor de com-
missie die de evaluatiegesprekken 
gaat voeren met de burgemeester 
en het benoemen van Leo van Erp 
tot tweede fractie-assistent voor 
Aalsmeerse Belangen. Belang-
stellenden zijn van harte welkom 
in het gemeentehuis. 

van, zoals nu nog veel het geval 
is, ‘voorwerk’ doen voor de raads-
vergadering en een idee is gelan-
ceerd om de maandelijkse Raad 
‘strakker’ te laten verlopen door 
iedere fractie een bepaald maxi-
mum aan spreektijd te geven. 

Geen ‘geneuzel’, maar direct ‘to 
the point’ komen. En misschien is 
het qua lengte van de vergader-
avonden toch beter om een grens 
te stellen aan de tijd, tot 23.00 uur, 
desnoods onderwerpen overhe-
velen naar een tweede in te plan-
nen Raad. De onderzoekers gaan 
de uitkomsten op een rijtje zetten 
en komen binnen tien dagen met 
de eindconclusies. Een commis-

sie gaat zich hier vervolgens over 
buigen. Dit laatste is eigenlijk wel 
jammer. Het zou een perfect on-
derwerp zijn voor het Ronde Tafel 
Gesprek. 

Hét moment dat alle betrokkenen 
en geïnteresseerden bijeen zijn. 
En dan ook gelijk maar het nieu-
we, voorgestelde idee lanceren: 

Ook inwoners die zich niet van te 
voren aangemeld hebben, zouden 
van zich moeten kunnen laten ho-
ren (limiet 3 minuten) tijdens de 
behandeling van het onderwerp 
waarvoor zij gekomen zijn. Het zal 
het verloop van het Ronde Tafel 
Gesprek zeker verlevendigen!

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Portemonnee 
weggegrist

Aalsmeer - Op woensdag 26 no-
vember rond half elf in de ochtend 
is een bewoonster op slinkse wij-
ze beroofd van haar portemonnee 
in een winkel op het Praamplein. 
De vrouw had haar knip even 
neergelegd om spulletjes in te la-
den. Dat iemand haar portemon-
nee wegnam, heeft zij niet door 
gehad. Pas bij de volgende winkel 
werd de vermissing ontdekt. De 
inwoonster is terug gegaan naar 
de winkel en samen met de be-
drijfsleider zijn camerabeelden te-
rug gekeken. Hierop is te zien dat 
de knip weggegrist werd door een 
vrouw van 55 tot 60 jaar met kort 
kastanjebruin haar. Ze droeg een 
sjaal met tijgerprint en een zwart 
of donkerbruin vest. De recherche 
doet verder onderzoek. 

Auto bekrast
Aalsmeer - In de avond of nacht 
van zaterdag 29 november is een 
auto bekrast in de Linnaeuslaan. 
Aan de bestuurderskant is door 
onbekenden een diepe kras van 
de voordeur tot de achterkant 
gemaakt van ongeveer 80 cen-
timeter lang. Van een andere in 
deze straat geparkeerde auto is 
een spiegel afgetrapt. 

Fiets weer terug
Aalsmeer - Op dinsdag 25 no-
vember is een gestolen fiets terug 
gevonden op de Van Cleeffkade 
door de eigenaar. De fiets was in 
de nacht van 21 op 22 november 
gestolen vanaf het Praamplein. 
Het rijwiel stond op slot. Het se-
rienummer kwam overeen met de 
gegevens van de fiets van de ei-
genaar.

Oost-Europese 
types azen op 

pinpas inwoner

Insluiping in 
woning

Aalsmeer - Op donderdag 27 no-
vember is rond kwart voor twee 
in de middag geprobeerd de pin-
pas te stelen van een bezoekster 
aan een winkel in de Ophelialaan. 
De bewoonster liep in de winkel 
en werd bijna direct gevolgd door 
een man en een vrouw van Oost-
Europese afkomst. Toen de vrouw 
geld ging trekken bij de pinauto-
maat heeft de man geprobeerd 
de code te achterhalen. Moge-
lijk is dit gelukt, want toen de be-
woonster naar huis ging, werd zij 
in de Hugo de Vriesstraat aange-
sproken door dezelfde twee per-
sonen met een kaart in de hand. 
Ze vroegen haar de weg. De in-
woonster is hier wijselijk niet op 
ingegaan en is verder naar huis 
gelopen. Ze was gewaarschuwd 
door een vriendin, die iets soort-
gelijks had meegemaakt een paar 
weken geleden. Het gaat om een 
man en een vrouw van Oost-Eu-
ropese afkomst, beiden ongeveer 
25 jaar oud. De vrouw had zwart 
opgestoken haar, een getinte huid 
en sprak met een Engels accent. 
Opvallend was haar dikke buik. 
De vrouw droeg een donkere jas. 
Ook de man heeft een licht getin-
te huid, sprak eveneens met een 
Engels accent en droeg donke-
re kleding. De recherche doet on-
derzoek. Mogelijk zijn er inwoners 
die meer weten of die ook bena-
derd zijn door de twee, zij worden 
verzocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844.

Aalsmeer - Op zaterdag 29 
november rond half twaalf in 
de avond heeft een insluiping 
plaatsgevonden in een woning in 
de Jasmijnstraat. De bewoonster 
zag bij thuiskomst licht in een ka-
mer branden, waarvan ze zeker 
was de lampen uitgedaan te heb-
ben. Nadat ze de auto geparkeerd 
had en naar het huis liep, zag zij 
de poort en de achterdeur open 
staan. Eenmaal binnen is zij ver-
der polshoogte gaan nemen en 
ontdekte dat plots ook de voor-
deur open stond. Bij thuiskomst 
had zij gezien dat deze dicht was. 
Vermoedelijk heeft de inwoonster 
een inbreker overlopen en is deze 
er snel via de voorzijde vandoor 
gegaan. Voor zover bekend is een 
klein bedrag gestolen. Een huis-
genoot was al naar bed gegaan, 
deze heeft niets gehoord of ge-
merkt. Mogelijk zijn er getuigen. 
Zij worden verzocht de politie te 
bellen via 0900-8844.

Vijf auto’s lopen schade op
Kop-staart op Legmeerdijk

Aalsmeer - Op zaterdag 29 no-
vember om tien over half vier in de 
middag heeft een kopstaart-aan-
rijding plaatsgevonden op de Leg-
meerdijk. Vier auto’s stonden te 
wachten voor het rode verkeers-
licht bij de kruising met de La-
kenblekerstraat. Een aankomen-
de bestuurder van een Peugeot 
zag te laat dat de auto’s stil ston-
den op de middelste rijstrook. Hij 

kon niet op tijd meer remmen en 
botste op de achterste auto. De-
ze schoot vervolgens door tegen 
de voorganger, evenals de ande-
re twee. Alle vijf de auto’s hebben 
behoorlijke schade opgelopen. De 
bestuurder van de Peugeot is voor 
de zekerheid naar het ziekenhuis 
vervoerd. Hij had last van een be-
hoorlijk hoge bloeddruk. In de 
avond mocht hij weer naar huis.

Duo toont 
schokkende foto’s 
tijdens collecte

Aalsmeer - Op vrijdag 28 no-
vember rond twee uur in de mid-
dag kwamen er klachten binnen 
van inwoners bij de politie over 
collectanten op het Praamplein, 
die schokkende foto’s toonden. 
De twee mannen collecteer-
den tegen maatschappelijk ge-
weld en vroegen aandacht voor 
de situatie in Iran. De foto’s, die 
zij hierbij lieten zien, waren hef-
tig. Agenten zijn ter plaatse ge-
gaan en hebben de twee mannen 
om hun vergunning gevraagd. 
De stichting Steun Mensenrech-
ten bleek van de gemeente ver-
gunning gekregen te hebben om 
te mogen collecteren. Er is con-
tact opgenomen met de gemeen-
te, die beloofd heeft de stichting 
aan te spreken op dit ‘schokken-
de gedrag’. De collectanten wa-
ren twee mannen van 57 en 59 
jaar uit Heemskerk en Wijchem. 
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Nog kunstwerk Dion Varossieau
Aalsmeer - Cor Millenaar, Mer-
cedes Benz specialist op de Oost-
einderweg, ontving vrolijk lachend 
donderdag 27 november een stoet 
van mensen die benieuwd wa-
ren wat schilder en entertainer Di-
on Varossieau nu weer voor moois 
op het doek ging spetteren. Ver-
volgens konden zij zich vergapen 
aan prachtige gestroomlijnde au-
to’s. Deze avond heeft een voorge-
schiedenis die twee maanden ge-
leden begon in het Crown Theater. 
Tijdens de voorstelling van Emiel 
en Rob toonde Dion zijn kunsten. 
Voor het toen door hem gemaak-
te schilderij bestond zoveel belang-
stelling dat besloten werd nog een 
nieuw exemplaar te fabriceren dat 
in de showroom van Cor Millenaar 
tot stand zou komen. Dion aan het 
werk zien is een feest. Zoals hij te 
keer gaat heeft wel wat van Karel 
Appel weg, maar het eindresultaat 
is totaal anders. Zijn enthousiasme, 
de opzwepende muziek de sfeer en 
de omgeving bepalen het eindresul-
taat. “Oké, mensen wij gaan begin-
nen.” En daar werden de tubes uit-
geknepen, zijn dwarrelende han-
den over het doek maakten een pa-
troon. Een klodder hier, een klod-
der daar, een vrolijk makend dans-
je tussendoor en wanneer het een 
uur verder is bestaat het schilderij 
uit bonte kleuren en een fraai lijnen-
spel. Cor Millenaar was dik tevre-
den over het eindresultaat. “Volgen-
de keer beschildert Dion een motor-
blok. Hij zag dat bij ons in de werk-

plaats staan en riep meteen: ‘Oh, 
dat wil ik beschilderen!’ Misschien 
gebeurt dat volgende maand wel 
in The Beach of in het Crown The-
ater.” Cor Millenaar ziet het als een 
sociale verantwoordelijkheid om fi-
nancieel en fysiek bij te dragen aan 
een leefbare omgeving. Niet alleen 
sport en cultuur wordt ondersteund, 
maar ook voor de stichting Make A 
Wish maakt hij zich sterk. Make A 
Wish laat wensen uitkomen van ter-
minaal zieke kinderen van 3 tot 18 
jaar. “Inmiddels hebben vele onder-
nemers (onder andere The Beach, 
Duo Plant, Sylt Support, Crown 
Business Club) de koppen bij elkaar 
gestoken om gezamenlijk door heel 
Aalsmeer activiteiten te organise-
ren waar je graag bij wilt zijn. Onze 
rode draad is verbinden: dat wordt 
het sleutelwoord! Wij willen aanto-
nen dat je door samenwerking veel 
kunt bereiken, Het bruggenfeest op 
het Poldermeesterplein is een voor-
beeld, De stichting Roest Niet toon-
de dit jaar hoe het verleden leeft in 
Aalsmeer. De drive-in bioscoop was 
een groot succes. De bijeenkom-
sten bij Crown Business Club zijn 
goed bezochte brainstorm avonden. 
Het zindert in Aalsmeer.” Millenaar 
is bevlogen en gelooft in zijn idea-
len. Na het voltooien van het kunst-
werk werd er onder het genot van 
een hapje en een drankje nog lang 
nagepraat. Dion werd als een held 
omarmd en hij liet zich dat met veel 
genoegen aanleunen. 
Janna van Zon

Score: 550 Volle dozen 
voor Dorcas Voedselactie 
Aalsmeer - Vorige week was in 
het persbericht van Dorcas Hulp en 
Ontwikkeling te lezen dat de lan-
delijke voedselactie weer zeer suc-
cesvol is geweest. Ook in Aalsmeer 
hebben mensen weer gul mee-
gedaan aan de voedselactie . In 
Aalsmeer, Kudelstaart en Rijsenhout 
zijn in totaal zo’n 550 dozen vol op-
gehaald! Zo’n voedselactie kan na-
tuurlijk alleen een succes worden 
door het grote aantal vrijwilligers die 
de briefjes uitreiken en de gekoch-
te artikelen aanpakken en inpak-

ken. Maar nog belangrijker zijn de 
vijf supermarkten die hun medewer-
king hebben verleend. Allen hebben 
ervoor gezorgd dat de gevraagde le-
vensmiddelen gemakkelijk te vinden 
waren en dat er voldoende op voor-
raad was. Tenslotte is het natuur-
lijk belangrijk dat het winkelend pu-
bliek aan de actie mee wil doen. Ge-
lukkig is dat geen probleem. Dorcas 
Aalsmeer wil allen die voedselac-
tie in Aalsmeer, Kudelstaart en Rij-
senhout tot een succes hebben ge-
maakt hartelijk bedanken. 

Gezellig druk op winterfair
Amstelveen - Ter gelegenheid van 
haar 25 jarig bestaan, organiseerde 
Duo Plant afgelopen zaterdag 29 en 
zondag 30 november een winterfair 
in haar bedrijf aan de Legmeerdijk. 
Er waren allerlei soorten bloemen en 
planten te koop, waaronder mooie 
boeketten en leuke kerststukjes. Ook 
waren er allerlei kraampjes met on-
der andere sieraden, kaarten en heel 
veel kerstdecoraties als kaarsen-
houders, lantaarns, ballen, linten en 
beelden van Kerstmannen en rendie-
ren. Vrijwilligers van het Crown The-
ater waren aanwezig om promotie te 

maken voor het gevarieerde aanbod 
de komende maanden in het ‘eigen’ 
theater aan de Van Cleeffkade, kin-
deren konden in kerstlandschap op 
de foto en onder andere was er een 
prijsvraag. Er kon geraden worden 
hoeveel kerstballen er in de boom za-
ten. Het juiste antwoord is overigens 
274 stuks en zes bezoekers hadden 
dit goed. De echtparen Sanders en 
Tabak mogen nu gratis de magic-di-
nershow op 20 december met goo-
chelkampioen Roy Huiskens, zange-
res Glenda Peters en de Amazing 5 
Dansers in The Beach bezoeken. En 

www.lijfengezondheid.nl
Supplementen zin of onzin?

Actie winkelcentrum Kudelstaart
Eerste ronde ‘Bon in Ton’
Kudelstaart - De eerste ronde van 
de actie ‘Bon in de Ton’ is gehouden 
in winkelcentrum Kudelstaart. Afge-
lopen maandagmiddag zijn de eer-
ste prijswinnaars verrast met hun 
schitterende prijzen. 
Twee door AH goed gevulde win-
kelwagens en elf maal een prijs van 
één van de deelnemende winke-
liers. Onder andere een mooie grote 
vaas met orchideeën van het Bloe-

menwinkeltje, een zonnebril van Ed 
Kriek en een mooi pakket van de 
Gall & Gall. Dertien gelukkige win-
naars in de eerste ronde, 
Er volgen nog drie ronden, dus doe 
mee. Doe uw kassabon met naam 
en telefoonnummer in de blauwe 
ton bij Bakker van Leeuwen of bij 
AH in de bekende doos en wie weet 
bent u/jij de volgende die getrak-
teerd wordt!

Borrel Aalsmeer met foto’s, 
kunst en magic moments
Aalsmeer - Donderdag 11 decem-
ber kunnen belangstellenden weer 
netwerken tijdens Borrel Aalsmeer 
bij restaurant Welkom Thuis aan de 
Stommeerweg en beide etages zijn 
deze dag beschikbaar om te net-
werken. Dit gezien de hoge opkomst 
van 100 tot 160 relaties tijdens el-
ke borrel. Iedereen is welkom op de 
netwerkbijeenkomst, ook werkzoe-
kenden en het entree is gratis. 

De organisatie maakt van netwer-
ken een ‘avondje uit’, dus neem 
vrienden, collega’s en relaties mee. 
Netwerken doe je tot slot samen! De 
aanvang is 17.00 uur. De fotografie is 
dit keer in handen van Karin Schmidt 
van Foto en Grafie, kunstenaar Mark 
van Kuppevelt exposeert vier kunst-
werken en goochelaar en entertai-
ner Henk Romeijn zal zowel op het 
podium als tijdens de netwerkborrel 
zelf, zijn magic moments laten zien! 
Dit keer worden er twee kaarten 
voor LA The Voices op 20 december 

in het Crown Theater Aalsmeer ver-
loot en maken de netwerkers kans 
op een flight simulator vlucht. Voor 
de liefhebbers van comedy mogen 
van PA Concepts-Events twee vrij-
kaarten verloot worden voor de Ba-
daboom ComedyClub Aalsmeer op 
11 december. Dus na de netwerk-
borrel kan je meteen door naar de 
Studio’s Aalsmeer. Stuur een e-mail 
naar info@borrelaalsmeer.nl voor 9 
december en misschien kom jij op 
de gastenlijst te staan. Om 20.00 uur 
is er een lange tafel gereserveerd 
en kunnen de netwerkers voor maar 
10 euro een dagschotel bestellen. 
Deelname is niet verplicht. Ben je 11 
december verhinderd? Noteer dan 
alvast 8 januari en 12 februari in de 
agenda. Aanmelden is niet verplicht 
maar altijd fijn in verband met de 
hapjes. Voor meer informatie en het 
programma: www.borrelaalsmeer.nl 

Fotografie: Ramon van Jaarsveld 
van Clickshots.

Verkiezing Onderneming en Starter 
Solidoe werkt in de wijk, 
Briljant frisse onderneming
Aalsmeer - Vrijdagavond 21 novem-
ber zijn tijdens een feestelijke On-
dernemersavond, waarbij vierhon-
derd ondernemers aanwezig waren, 
de prijzen voor Onderneming en Star-
ter van het Jaar Aalsmeer 2012 uitge-
reikt. Tijdens deze avond vol met mu-
ziek- en showelementen zijn twee 
prijzen uitgereikt, namelijk Onderne-
ming van het Jaar en de Starter van 
het Jaar. De avond werd ook dit jaar 
weer enthousiast en professioneel 
gepresenteerd door Ron Leegwater. 
Wethouder Economische Zaken Ad 
Verburg: ‘Wat een mooie winnaars en 
een fantastische ondernemersavond 
was het in Studio’s Aalsmeer. Namens 
het College van B&W van Gemeen-
te Aalsmeer wil ik Solidoe en Briljant 
Entertainment feliciteren. Het is een 
beetje dubbel als je op zo’n avond 
staat. Je weet dat we hele mooie be-
drijven hebben in Aalsmeer, maar je 
weet ook dat veel bedrijven het op 
dit moment moeilijk hebben. Ook zou 
je alle genomineerden uit willen roe-
pen als winnaar, maar er kan er na-
tuurlijk maar één winnen.” De geno-
mineerden voor Ondernemer van het 
Jaar waren: Fotografiebedrijf Judith 
Keessen, installatiebedrijf P. Hoekwa-
ter B.V., Maru Watersport&Industrie 
en Kinderopvangorganisatie Solidoe. 
Volgens de Jury is Solidoe innovatief 
en speelt in op de markt. Solidoe par-
ticipeert in allerlei netwerken (peda-
gogennetwerk, met scholen, met an-
dere kinderopvangorganisaties) om 
de kennis te delen met anderen. So-
lidoe is ook maatschappelijk betrok-
ken en werkt wijkgericht. De kin-
deropvangsector is enerzijds een ar-
beidsmarktinstrument en levert an-
derzijds een belangrijke bijdrage aan 
de ontwikkeling van kinderen. Solidoe 
is ook van mening dat kinderen groot 
worden in hun wijk, dat het belangrijk 

is om daar een rol te spelen. Vandaar 
dat Solidoe in de wijken gehuisvest is, 
en uitdrukkelijk samenwerking zoekt 
met het onderwijs en met andere or-
ganisaties. Ook koopt Solidoe alle 
producten in de gemeente Aalsmeer. 
Ze werken samen met sportvereni-
gingen. Ook sponseren ze veel en 
zorgen dat veel leerlingen stage kun-
nen lopen. De kinderen van Solidoe 
gaan op bezoek bij de mensen in het 
verzorgingstehuis. Ze betrekken kin-
deren in projecten door bijvoorbeeld 
een Run for schools project (hardlo-
pen om geld in te zamelen voor scho-
len in Afrika) of een Clini Clowns win-
ter fair: zo leren kinderen ook dat je 
inzetten voor andere doelen leuk en 
fijn is. Solidoe zet zich zeer in voor de 
maatschappij volgens de Jury van de 
Onderneming van het Jaar. Daarom is 
Solidoe voor de Jury de terechte win-
naar van de prijs Onderneming van 
het Jaar. De nominaties voor Star-
ter van het Jaar waren Briljant En-
tertainment, Luizenkliniek Aalsmeer 
en Lanka Marble Interiors B.V. Maat-
schappelijk gezien leren haar kinde-
ren zo hoe een eigen bedrijf werkt en 
leren ze omgaan met geld. Er worden 
lage tarieven gevraagd, zodat arm en 
rijk kan genieten van hun kunsten. 
Maar ook sociaal. Ze hebben al een 
aantal keren belangeloos opgetreden 
voor goede doelen. Volgens de jury is 
Briljant Entertainment zeer innovatief. 
Zo zoeken ze steeds naar nieuwe acts 
en hebben ook contact met grote illu-
sionisten als Hans Klok. Al met al een 
zeer leuke onderneming die gespeci-
aliseerd in drive in disco, feesten en 
partijen en theatershows met frisse 
mensen die het publiek kunnen ver-
maken volgens de jury een Onderne-
ming naar ieders hart. Via de site ht-
tp://www.ovhj-aalsmeer.nl/ zijn foto’s 
en filmpjes van de avond te zien.

Vanavond benoeming en beëdiging
Leo van Erp weer politiek 
in als fractieassistent AB
Aalsmeer - Op donderdag 4 de-
cember wordt er weer vergaderd in 
het gemeentehuis. De Raad komt 
bijeen vanaf 20.00 uur. 

Eén van de onderwerpen op de 
agenda is de benoeming en be-
ediging van een tweede fractieas-
sistent voor Aalsmeerse Belangen. 
In de raadsvergadering van 15 mei 
is Luuc de Horde reeds benoemd 

tot fractieassistent en AB heeft nu 
een tweede kandidaat aangemeld. 
Leo van Erp komt terug in de poli-
tiek. Vanwege de drukte rond De 
Oude Veiling onder andere was hij 
gestopt met actief deel uit maken 
van de fractie. 

De interesse in de politiek is al-
tijd gebleven. De afgelopen weken 
zat Leo van Erp weer regelmatig op 

de tribune bij Raadsvergaderingen 
en de Ronde Tafel Gesprekken. Nu 
mag hij dus plaats gaan nemen 
aan de tafel, speciaal voor fractie-
assistenten. Uiteraard pas na de 
officiële beëdiging. 

Iedere fractie kan bij de Raad twee 
personen  (van de verkiezingslijst) 
voordragen als fractieassistenten. 
Zij kunnen vervolgens deelnemen 
aan het Ronde Tafel Gesprek. Een 
fractieassistent krijgt toegang tot 
alle beschikbare informatie over 
de geagendeerde onderwerpen. 
Door gebruik te maken van fractie-
assistenten wordt de werkdruk van 
raadsleden verlicht en de expertise 
binnen de fractie verhoogd. 

het gaat in stijl deze dag. Ze worden 
opgehaald in een limousine. De vier 
winnaars die mogen deelnemen aan 
de kerstworkshop op 18 december 
zijn de heer of mevrouw E. Bakker uit 
Aalsmeer, Nicolette Rosielle uit Uit-
hoorn, Matthew Derksen uit Amstel-
veen en mevrouw H. van de Nesse 
uit De Rijp. Bij de ingang werd 1 euro 
entree gevraagd aan volwassenen. 
Deze opbrengst gaat geschonken 
worden aan de stichting Ambulan-
ce Wens en dit is maar liefst een be-
drag van 2.000 euro. Duo Plant bood 

een compleet dagje uit voor het hele 
gezin overigens met ook een ijsbaan 
en optredens van goochelaar Roy en 
het popkoor Soundsation. De muziek 
beide dagen werd verzorgd door Jan 
Spring in ‘t Veld. En natuurlijk was 
ook voor een hapje en een drankje 
gezorgd. Zowel zaterdag als zondag 
heeft de winterfair veel publiek ge-
trokken. Het was druk, maar heel ge-
zellig! Directie en medewerkers van 
Duo Planten kijken terug op een ge-
slaagd feestje.
Foto: www.kicksfotos.nl
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Klant Profile Tyrecenter ABO 
wint 137,- met Jubileumactie
Aalsmeer - De heer Streijl is één 
van de vier gelukkige winnaars van 
de Jubileumactie van Profile Ty-
recenter Nederland, ter gelegen-
heid van het 25-jarig bestaan van 
de banden-, velgen- en autoservice 
specialist. De inwoner van Aalsmeer 
ontving op vrijdag 28 november de 
Jubileumactie maandprijs uit han-
den van Lisandro Langelaan van 
Profile Tyrecenter ABO in Aalsmeer. 
De heer Streijl wint hiermee het 
complete factuurbedrag terug van 
liefst 136,97 euro. De Jubileumactie 
is een blijk van waardering en dank 
aan de klanten en loopt tot en met 
december 2014. “Wat een leuk be-
richt! Ik ben hier heel erg blij mee!”, 
luidde de eerste reactie van de heer 
Streijl. “Ik kwam voor de gebruikelij-
ke bandenwissel. Maar dit verwacht 
je totaal niet. Ik ga het bedrag bin-
nenkort aan iets leuks besteden.” 
De enthousiaste klant van Profile Ty-
recenter ABO in Aalsmeer ontvangt 
het volledige factuurbedrag retour 
ten aanzien van de bandenwissel.
 
Enthousiaste reacties
Volgens Lisandro Langelaan van 
Profile Tyrecenter ABO in Aalsmeer 
reageren de klanten enthousiast op 
de actie. “De actie is de opvolger van 
onze zeer succesvolle Money Back 
actie. Je factuurbedrag terugwin-
nen is een tastbaar iets en spreekt 
consumenten aan. Dat merken we 
op onze vestiging aan de balie. De 
kaarten liggen altijd speciaal klaar 
voor iedere klant. Zo kan de actie 
nooit worden gemist. We wijzen de 

klanten altijd op de actie, maar ve-
len vragen er zelf al naar. De Jubile-
umactie is een blijk van waardering 
aan onze klanten voor het gestelde 
vertrouwen.” De jubileumactie wordt 
gevoerd vanwege het 25 jarig be-
staan van Profile Tyrecenter Neder-
land in 2014. Klanten van Profile Ty-
recenter kunnen zich voor de jubi-
leumactie registreren op de website 
www.profile.nl/jubileum. Om het ju-
bileum te vieren, trekt de notaris el-
ke maand liefst vier winnaars: twee 
particuliere rijders en twee leaserij-
ders. Particuliere klanten van Pro-
file Tyrecenter maken maandelijks 
kans op volledige teruggave van het 
factuurbedrag. Leaserijders maken 
kans op een Nationale Dinercheque 
ter waarde van 150 euro. Niet ge-
wonnen? Ook dan is het prijs. Elke 
inschrijver ontvangt een attentie in 
zijn of haar email. Zo profiteert el-
ke klant van deze bijzondere actie. 

Wintervoorbereiding
Profile Tyrecenter ABO staat met 
haar team klaar om automobilisten 
de beste banden- en onderhouds-
service te bieden en veilig onderweg 
te sturen. Nu de herfst in volle gang 
is, raadt Profile Tyrecenter ABO aan 
de auto tijdig klaar te maken voor 
de winter en de zomerbanden te 
verwisselen voor winterbanden. Ook 
het uitvoeren van een Carcheck of 
een onderhoudsbeurt wordt aange-
raden als voorbereiding op de win-
terperiode. Klanten kunnen een af-
spraak maken via de website: www.
profile-aalsmeer.nl.

Intieme schoonheidssalon aan 
huis: ‘Just Patty Skincare’ 

Opnieuw traktatie ouderen van 
de 60-jarige Bloemenzegels

Aalsmeer - Enthousiast en een 
tikje nieuwsgierig opent Patty Kok 
haar voordeur op de eerste verdie-
ping van het appartementencom-
plex aan de Geraniumstraat. “Ik 
weet niet precies wat me te wachten 
staat, want het is de eerste keer dat 
ik wordt geïnterviewd, vandaar mijn 
nieuwsgierigheid, maar ik toon ge-
lijk mijn schoonheidssalon.” De sa-
lon bevindt zich rechts naast de hal 
en is een knusse ruimte met rusti-
ge kleuren. De meubels en acces-
soires zijn gemaakt van steigerhout. 
Alle professionele benodigdheden 
zijn aanwezig. Tijdens een kop kof-
fie vertelt Patty: “Ik houd niet zo van 
een strakke inrichting zoals je ziet. 
Robuust, landelijk, maar toch sfeer-
vol past meer bij mij. Al één jaar heb 
ik hier mijn eigen salon en ik heb al 
een vaste klantenkring opgebouwd 
waar ik een vertrouwensband mee 
heb. Ik heb passie voor mijn vak en 
mijn streven is om alle klanten na 
een behandeling tevreden de deur 
uit te laten gaan.” Tien jaar gele-
den heeft Patty haar diploma’s be-
haald voor zowel schoonheidsspe-
cialiste als manicure en aanslui-
tend pedicure. Sindsdien heeft ze 
in verschillende salons gewerkt in 
Aalsmeer en Uithoorn en zodoen-
de genoeg ervaring opgedaan om 
haar eigen praktijk aan huis te be-
ginnen. Uiteraard neemt ze regel-
matig deel aan trainingen en bij-
scholingen. Het schoonheidspro-
duct dat ze met zorg heeft uitgeko-
zen om mee te werken is Extenso. 
“Ik zocht iets voor het middenseg-
ment en Extenso sluit hier prima bij 
aan. Het is een complete huidver-
zorgingslijn voor elke leeftijd en ie-
der huidtype. Kwalitatief hoogwaar-
dig, betaalbaar en met natuurlijke 
ingrediënten. Dit huidverzorgings-
product helpt de huid gezond, fit en 
stralend te houden. Het doet wat het 
zegt, dus hier sta ik achter.”

Stralend de feestdagen in
De naam Just Patty Skincare is ont-
staan nadat Patty met een paar 
vriendinnen aan het brainstormen 
was. “Je bent toch gewoon Patty? 
riepen ze. En ja, toen werd het Just 
Patty. Eigenlijk heel simpel, maar 
toch pakkend.” Behandelingen die 
in de salon genoten kunnen worden 
beginnen al vanaf dertig euro. Dat is 
de ‘Just Basic’ behandeling, die be-
staat uit dubbele reiniging, peeling, 
stomen, verwijderen van onzuiver-
heden, epileren, verzorgend masker 
en een dag/nachtverzorging. De ge-
hele maand is echter de ‘Just Relax’ 
behandeling voor die prijs te boe-
ken. U ontvangt er dan een ontspan-
nen massage van gelaat, decolleté, 
nek, schouders en hoofdhuid bij ca-
deau (gewoonlijk kost deze behan-
deling 42 euro 50). Ook is er een pe-
dicureactie: Op de pedicurebehan-
deling ontvangt u tien procent kor-
ting in de decembermaand. Zie ad-
vertentie elders in deze krant. Ca-
deaubonnen in een leuke cadeau-
verpakking kunnen tevens gereser-
veerd worden en zijn al vanaf tien 
euro verkrijgbaar. De openingsuren 
van Just Patty Skincare zijn altijd op 
afspraak. Ook ’s avonds en op za-
terdagen. “Er zijn nog wat plekjes 
vrij hoor tot het einde van het jaar, 
dus ik hoop u te zien in mijn salon. 
U krijgt een warm welkom.” Aldus 
de ambitieuze Patty die graag nog 
wil doorgroeien in haar beroep. “Er 
zijn zoveel mogelijkheden. Ik wil vi-
sagie erbij gaan doen, medisch pe-
dicure en nog meer uitbreidingen. 
Maar dat is toekomstmuziek. Plan-
nen genoeg!” Blijf op de hoogte via 
de Facebookpagina van Just Pat-
ty Skincare. De link is te vinden via 
haar website www.justpatty.nl Gera-
niumstraat 68. Telefoonnummer: 06-
48072360.

Door Miranda Gommans 

Aalsmeer - In november trakteer-
den de Bloemenzegelwinkeliers de 
oudere klanten van de club. Zij heb-
ben meegeholpen om de vereniging 
al zo lang te laten bestaan en nog 
steeds een bloeiende vereniging is. 
Nadat de winkeliers vorige week 
bij de bingomiddag van het Kloos-
terhof te gast waren, was het nu de 
beurt aan Zorgcentrum Aelsmeer. 
Ook daar vond een bingomiddag 
plaats. Al vroeg waren mevrouw 
Rus en mevrouw Zaal in de weer om 
de prijsjes in ontvangst te nemen en 
aantrekkelijk op de tafels te presen-
teren. Van bijna alle Bloemenzegel-
winkeliers stonden er prijsjes in de 
grote zaal opgesteld. Van snoep-
goed, zoals speculaas, marsepein 
en chocola, mooie plantjes en lek-
kere luchtjes tot verse worst en vis-

salade. Om half drie heette directeur 
Dressler iedereen welkom en vertel-
de dat de prijsjes door de Bloemen-
zegelwinkeliers beschikbaar waren 
gesteld omdat de vereniging 60 jaar 
bestaat. Hij deed het nadrukkelijke 
verzoek om het bestuur te bedan-
ken voor dit gebaar, hetgeen ont-
vangen werd met een warm applaus 
van de aanwezigen. Vervolgens 
werd onder leiding van mevrouw 
Van de Steeg, met enthousiasme het 
spel gespeeld in drie rondes, onder-
broken door koffie en thee met iets 
lekkers erbij. Met heel veel vrijwil-
ligers ter assistentie kon iedereen 
met het spel mee doen. Toen alle 
rondes gespeeld waren verlieten de 
bewoners, nadat de Bloemenzegels 
nogmaals bedankt waren voor deze 
‘traktatie’, tevreden de zaal. 

Smartphone
Aalsmeer - Hij werd de laatste we-
ken al wat trager. Paar keer uit en 
weer aanzetten volstond nog. Maar 
afgelopen week was het echt mis. 
Mijn smartphone deed niets meer! 
Paniek! Oké, dat ik niet meer op 
Facebook kon en dat het spelletje 
Wordfeud een dag werd overgesla-
gen, dat was nog tot daar aan toe, 
maar ik kon er niet eens meer mee 
bellen! Eerst nog even mijn puber-
zoon geraadpleegd. Maar nee, zelfs 
hij wist er geen raad meer mee. Het 
enige dat hij kon uitbrengen was: 
“Tja mam, ik heb het je toch gezegd; 
je moet een iPhone nemen.” “Nou, 
daar heb ik even niks aan jongen. 
Mijn Samsung is me dierbaar”, dus 
hup naar de Phonehouse in de Zijd-
straat. Daar zouden ze toch wel een 
oplossing hebben? Het was woens-
dagmorgen, geen hond in de win-
kel, maar de medewerker aan de 
balie had zichtbaar weinig zin in 
mijn probleem. Hij drukte achteloos 
op wat toetsen, constateerde dat hij 
het echt niet deed (duuuuhhh) en 
zei me dat hij er niks meer aan kon 
doen. “Even inpluggen op uw pc, 
mevrouw en kijken of de foto’s nog 
te redden zijn en een nieuwe kopen”, 
was het enige advies dat hij me kon 
geven. Eenmaal thuis moest ik alle 
laadjes overhoop halen om het des-
betreffende kabeltje te vinden die 
geschikt is voor dat overzetklusje. 
Wat kan een mens toch een hoop 
snoertjes in huis hebben zeg. Ik heb 
nog even gedacht om dat maar eens 
op te ruimen, maar ja, áls ik dan ooit 
weer eens een kabeltje nodig heb 
voor telefoon, datarecorder, camera, 
fototoestel, andere mobiele telefoon 
of wat voor apparaat dan ook, dan 
zoek ik tevergeefs. Niet handig dus. 
Alles maar weer terug gepropt. Ge-
lukkig nadat ik het juiste usb geval 
gevonden had natuurlijk. Ik plugde 
die in mijn pc en heb geloof ik wel 
wat foto’s en gezellige filmpjes kun-
nen veiligstellen, maar toen ik de 

volgende dag opnieuw naar Phone-
house ging om toch maar een nieuw 
toestel aan te schaffen, constateer-
de de medewerker, die een veel be-
tere bui had dan zijn collega van de 
dag daarvoor, dat alle contacten he-
laas verloren waren gegaan en ook 
alle apps en aanverwante gegevens. 
“Kom maar op met een leuke aan-
bieding”, zei ik, want na telefonisch 
contact (via mijn huistelefoon) met 
Vodafone was ik erachter gekomen 
dat ik in juni pas mijn contract kan 
verlengen en dus dan ook pas een 
nieuwe (gratis) telefoon mag uit-
zoeken. “Nou”, zei de vriendelij-
ke medewerker, “misschien kun-
nen we deze wel helemaal terug-
zetten naar de fabrieksinstellingen, 
want een nieuw soortgelijk toestel 
kost u toch gauw zo’n honderdtach-
tig euro en u heeft niets te verliezen 
toch?” Ik vond het een fijn voorstel 
en de jongeman, die in mijn ogen 
steeds aardiger werd, ging aan de 
slag. Ik stond ernaast te duimen. 
Serieus waar gebeurd. En… hij doet 
het weer! Ik ben inderdaad alle ge-
gevens kwijt, moet al mijn apps op-
nieuw downloaden en al mijn con-
tacten weer hervinden, maar als 
mensen mij nodig hebben (of an-
dersom) dan weten we elkaar wel te 
vinden hoor. Komt goed. Mijn foto’s 
stonden overigens allemaal op mijn 
SD kaartje, die ik ooit op aanraden 
van een vriend had aangeschaft, 
en dat was uiteraard een pak van 
mijn hart. Sommige gebruikersna-
men wist ik echter niet meer en ook 
wat wachtwoorden was ik vergeten, 
dus het is meteen een goed leermo-
ment geweest. Ik lachte mijn moe-
der (ze is 72, maar heeft Facebook..) 
wel eens uit, omdat ze voor wacht-
woorden, gebruikersnamen en dat 
soort dingen, een speciaal boek-
je heeft waar ze alles in opschrijft. 
Maar het lachen is me inmiddels 
wel vergaan. Sterker nog; “Mam, ik 
schaf ook zo’n boekje aan, dan kan 
dit me niet meer gebeuren.” Nu heb 
ik dus fijn mijn oude telefoon weer 
terug. Ik kan weer bellen, whattsap-
pen, Facebooken, Twitteren, bankie-
ren, foto’s maken, enzovoort en ben 
dolblij, want het is beslist een bewe-
zen feit: ik kan absoluut geen dag 
meer zonder mijn smartphone! 

M iranda’s
omentenm

Fair Trade kerstpakketten 
in Wereldwinkel Aalsmeer
Aalsmeer - Voor de beste decem-
bercadeaus moet je bij de Wereld-
winkel zijn, dé fairtrade cadeau-
winkel van Aalsmeer. Maar je kunt 
bij de Wereldwinkel ook de mooi-
ste kerstpakketten bestellen. Met 
een fairtrade pakket geef je niet al-
leen iets moois aan de mensen om 
je heen, maar geef je ook iets terug 
aan de producenten van deze ca-
deaus. De makers van de produc-
ten krijgen namelijk de kans hun 
levensomstandigheden te verbete-
ren. Een nieuw huis bijvoorbeeld, 
hun bedrijf verder ontwikkelen of de 
kinderen naar school sturen. Handel 
onder fairtrade criteria draagt juist 
daar zorg voor. Is dat niet een mooie 
kerstgedachte? Er is keuze uit ca-
deaus en lekkernijen uit alle delen 
van de wereld. Van Tony Chocoloney 
repen in wel 10 verschillende sma-
ken tot heerlijke wijn uit Zuid Afrika 

en van Thais aardewerk tot gesle-
pen glas uit Bolivia. Stel een eigen 
cadeaupakket samen uit het kleur-
rijke assortiment maar wacht niet te 
lang om teleurstellingen te voorko-
men. Mail naar wereldwinkel@live.
nl voor het maken van een afspraak 
of kom even langs in de winkel in de 
Zijdstraat 15. 

Fairtrade collier voor Mirjam
Aalsmeer - Vrijdag 21 en zaterdag 
22 november werd in de Wereldwin-
kel in de Zijdstraat het jaarlijkse sie-
raden feestje gehouden. 

Fraaie sieraden en sjaals van produ-
centen uit onder andere Mexico, In-
donesië, Peru, Nepal en India wer-
den op deze dagen extra in het zon-

netje gezet. Dit jaar was er een ver-
loting van een prachtige zilveren 
collier uit Mexico. Uit de verkochte 
loten werd het winnende lot getrok-
ken. De gelukkige winnaar is Mir-
jam Stokman. Zij ontving haar prijs 
uit handen van Natasja Kluinhaar, 
één van de vrijwillige medewerkers 
bij de Wereldwinkel Aalsmeer.

Prijsuitreiking Aalsmeer Photo 
 “Fotograferen is goed leren kijken”
Aalsmeer - Zaterdag 29 november 
ontving Annemiek Tukker uit han-
den van Jeannette Spaander van 
Foto de Boer de vak jury prijs uitge-
reikt. De gemaakte foto met de titel: 
Kunst en Kas was door haar echt-
genoot Patrick Spaander op acryl 
en groot formaat afgedrukt. Mariël-
le Wegman kreeg van makelaar en 
initiatiefneemster Karin Eveleens de 
publieksprijs overhandigd. Dit keer 
had Constantijn Hoffsscholte van 
Het Boekhuis weer voor een mooi 
fotoboek gezorgd. Aalsmeer Pho-
to, bedoeld om de inwoners van 
Aalsmeer anders naar hun dorp 
te laten kijken, heeft zeker Mariël-
le veel opgeleverd. Zij won al eer-
der een prijs en heeft zelfs nu be-
sloten om van haar hobby haar vak 
te maken. “Van de week ga ik naar 
de Kamer van Koophandel en ik heb 
ook al een paar opdrachten.” Span-
nend vindt zij het wel, maar zij ziet 
de toekomst toch vol vertrouwen te-
gemoet. Haar door het publiek ge-
kozen zwart/wit foto is het schil-
derskistje van haar moeder Joke 
(bekend van Radio Aalsmeer). “Zelf 

zou ik het nu anders hebben gefoto-
grafeerd. Maar dat is het mooie van 
fotografie, je blijft leren en steeds 
anders kijken.” Het beter leren kij-
ken telt ook zeker voor Annemiek 
Tukker: “Ik let nu veel meer details, 
dan twee en een half jaar geleden 
toen ik bij de fotogroep Aalsmeer 
terecht kwam.” De foto is gemaakt 
bij de Herenweg Kudelstaart van-
af het water. “Ik zag een aalschol-
ver op een paal zitten, en terwijl wij 
dichterbij voeren zag ik het slootje 
waaraan de oude kas met de graffi-
titekening lag.” Het was een schot in 
de roos, want het leverde een mooie 
prijs op. Inmiddels is de kas ge-
sloopt. Waarmee maar weer wordt 
bewezen hoe waardevol foto’s kun-
nen zijn. Zo blijft geschiedenis in 
beeld bewaard. Annemiek is overi-
gens benieuwd naar de maker van 
het kunstwerk. “Er staat wel een da-
tum op: links 6 juni 1944 en rechts 6 
juni 2014 maar geen handtekening 
van de maker. Wie weet brengt de 
foto in de Nieuwe Meerbode de op-
lossing. Dat zou leuk zijn!”
Janna van Zon

Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/



Gemeente geleidelijk over 
op Led verlichting
Aalsmeer - Bij vervanging van hui-
dige openbare verlichting kiest de 
gemeente voor Led verlichting. De 
witte Led verlichting vergroot de 
zichtbaarheid en draagt bij aan soci-
ale veiligheid. Dit staat onder andere 
beschreven in het verlichtingsplan 
Aalsmeer 2015-2019. Het verlich-
tingsplan bevat regionaal afgestem-
de uitgangspunten voor de openba-
re verlichting. Aalsmeer, Amstelveen 
en Uithoorn besteden al een aantal 
jaar gezamenlijk het dagelijks on-
derhoud aan. Ouder-Amstel en Die-
men haken nu hierbij aan. Ook het 
gezamenlijk beheer gaan de ge-
meenten verder uitbreiden. Dit levert 
niet alleen financiële, maar ook mi-
lieuvoordelen op. Ook wordt geke-
ken naar de doelstelling om Energie 
Neutraal in 2040 te zijn. Om hieraan 
te voldoen wordt de komende vijf 

jaar, waar mogelijk, bij renovatiepro-
jecten LED en dimmen toegepast. 

De huidige openbare verlichting 
is redelijk efficiënt, relatief jong en 
duurzaam. Een volledige omscha-
keling naar LED verlichting is een 
onevenredige kapitaalsinjectie die 
niet in verhouding staat tot de mi-
lieuwinst. Om kapitaalvernietiging 
te voorkomen vindt vervanging al-
leen plaats bij het einde van de le-
vensduur of bij een natuurlijk mo-
ment zoals een wegreconstructie. 
Langzaam maar zeker komt er meer 
Led verlichting in het straatbeeld van 
Aalsmeer.

Centraal dimmen
De ontwikkelingen op het gebied 
van de technologie van lampen gaat 
snel. Naast Led verschijnen er ook 
nieuwe lichtbronnen en andere ver-
lichtingstoepassingen. Eén van die 
toepassingen is bijvoorbeeld om, al-
le verlichting in Noord-Holland, op 
een centrale plek te dimmen. 

De omstandigheden in een bepaald 
gebied bepalen dan of en met wel-
ke intensiteit er wordt verlicht. Waar 
mogelijk worden deze nieuwe tech-
nieken, al dan niet in de vorm van 
proefprojecten ingezet in Aalsmeer. 
Voorwaarde hierbij is wel dat het 
project bijdraagt aan het verhogen 
van het rendement, het verbeteren 
van de lichtopbrengst en/of het re-

duceren van beheer en energiekos-
ten.

Proefvak
In de gemeente wordt al Led verlich-
ting gebruikt langs de Ringvaartzij-
de en een deel van de Van Cleeff-
kade. De eerste weg die nu in aan-
merking komt voor Led verlichting is 
de Aalsmeerderweg. De planning is 
dat, tijdens het grootschalig wegon-
derhoud, vanaf volgend jaar hiermee 
gestart wordt. Daarna staat onder 
meer de Oosteinderweg op de plan-
ning om te verduurzamen. Op de 
Aalsmeerderweg, ter hoogte van de 
Stommeerkade, is ook al een proef-
vak gemaakt met Led verlichting van 
vier verschillende fabrikanten. 
Deze proef met deze verlichting 
loopt de komende winter.

“Eenvoudig op te lossen”
Idee: Parkeren en recreatie 
bij Fort Kudelstaart
Aalsmeer - Een (nieuw) idee om 
parkeermogelijkheid te creëren bij 
het Fort Kudelstaart is in de brie-
venbus van de krant achter gelaten. 

De bedenker is onbekend, maar de 
suggestie is het wel waard om ‘in 
de groep te gooien’. “Eenvoudig op 
te lossen”, zo stelt de inwoner: Do-
meinen is de eigenaar van een stuk 
grond wat grenst aan het perceel 
Kudelstaartseweg 100. Dit per-
ceel wordt verhuurd door Domei-

nen. De looptijd van de huur wordt 
steeds met een jaar verlengd. Kort-
om, zo stelt de bedenker: Het per-
ceel grond kan na opzegging van 
het huurcontract door Domeinen 
binnen een jaar als parkeerterrein 
in gebruik genomen worden. 

De grond wordt begrensd door het 
perceel Kudelstaartseweg 100 en 
het binnenwater dat grenst aan het 
Fort. Daarnaast loopt het perceel 
aan de kop door tot aan de West-

Raadsleden niet aanwezig als privépersonen!

Geen collecte in formele 
Raad voor Voedselbank
Aalsmeer - De concept motie van 
PACT inzake een gemeentelijke bijdra-
ge voor Serious Request is voor Bram 
Heijstek van HAC de aanleiding ge-
weest om zelf een actie te organiseren.  
De fractie heeft voorgesteld voor aan-
vang van de vergadering van de Raad 
aanstaande donderdag 4 december 
een collecte te houden voor de Voed-
selbank Aalsmeer. “Dit geld kan ge-
bruikt worden door de Voedselbank 

voor kerstpakketten voor gebruikers 
van de Voedselbank”, zo stelt Heijstek 
in zijn schrijven aan de burgemees-
ter. Hij ging er van uit dat er geen be-
zwaar zou zijn tegen deze handeling en 
gaf aan alvast de Voedselbank op de 
hoogte te brengen. Maar de HAC-man 
is te voorbarig geweest. “De voedsel-
bank helpen met hun kerstactie is een 
mooi initiatief. Dit soort acties behoort 
echter toe aan de gemeenteraad en/of 

de voorzitter van de raad en niet aan 
één fractie. Het houden van een collec-
te is een actie die thuishoort buiten de 
setting van een formele raadsvergade-
ring om. Raadsleden zijn aanwezig in 
de raadsvergadering, omdat zij geko-
zen zijn om de gemeente Aalsmeer te 
vertegenwoordigen. Zij zijn niet aan-
wezig als privé persoon. Het wel of niet 
meedoen aan een collecte is een pri-
vé-handeling, geen handeling die ge-

pleegd wordt in een raadsvergadering.  
Daarnaast wordt morele druk gezet 
om te geven bij de aanwezige raads-
leden en eventuele toehoorders bij de 
vergadering. Voor een collecte geef ik 
als voorzitter van de raad geen ruim-
te om dit in de formele raadsvergade-
ring te laten plaatsvinden”, aldus bur-
gemeester Jobke Vonk-Vedder in een 
antwoord aan Bram Heijstek. 

Als alternatief stelde de eerste bur-
ger voor de collecte buiten de raads-
vergadering om te houden. De HAC-
man is hier over na gaan denken en 
kwam met een nieuw idee: “Waarom 
houden we de collecte dan niet tijdens 
de pauze? Dat is een privémoment. De 
plek waar gecollecteerd wordt is dan 
de hal, buiten de raadszaal.” Maar nee, 
ook het verkeerde moment, laat bur-
gemeester Vonk in haar volgende ant-

Denk en praat mee met de 
gemeente over veiligheid
Aalsmeer - Over hoe inwoners en de 
gemeente met elkaar Aalsmeer veili-
ger kunnen maken, wil de gemeente 
graag over praten met bewoners, on-
dernemers, participatiegroepen en an-
dere betrokkenen op dinsdagavond 9 
december in het gemeentehuis. Ook 
wil de gemeente graag weten welke 
ideeën inwoners hebben als het om 
veiligheid in Aalsmeer gaat. Veiligheid 
is een zaak die iedereen raakt. Ieder-
een wil veilig kunnen wonen, werken, 
leven en recreëren in Aalsmeer. Inwo-
ners willen dat hun kinderen veilig kun-
nen opgroeien, maar ook dat bedrij-

einderplassen. Dit biedt de moge-
lijkheid om een prachtig recreatie-
gebied te maken met bijvoorbeeld 
bankjes met uitzicht op de Poel. 

Aan het binnenwater van het Fort 
zouden aan het perceel grond ook 
nog ligplaatsen voor boten kunnen 
worden gerealiseerd. Dé mogelijk-
heid om een prachtige recreatiezo-
ne te laten ontstaan. 

De bedenker vindt het belang-
rijk dat inwoners, belangheb-
benden en investeerders op de 
hoogte worden gebracht van de-
ze mogelijkheid om de ontwikke-
ling van Fort Kudelstaart een op-
timale kans te geven. Een goed 
idee? Reacties zijn altijd welkom:  
redactieaalsmeer@meerbode.nl. 

venterreinen en winkelgebieden veilig 
zijn en ouderen zich veilig voelen in de 
gemeente. De gemeente werkt samen 
met politie, brandweer en andere part-
ners om de gemeente zo veilig mogelijk 
te houden. Maar bewoners en onder-
nemers kunnen zelf ook veel doen, bij-
voorbeeld hun pand goed beveiligen of 
verdachte situaties aan de politie mel-
den. Iedereen is welkom om mee te ko-
men praten over veiligheid op dinsdag 
9 december van 20.00 tot 22.00 uur in 
de raadskelder van het gemeentehuis. 
Centraal thema is veilig wonen, leven 
en recreëren in Aalsmeer. Na een kor-

te inleiding zijn er, afhankelijk van het 
aantal aanwezigen, werkgroepen met 
verschillende subthema’s, zoals vei-
lig wonen, veilig ondernemen en vei-
lig op het water. De gemeente vindt uw 
inbreng belangrijk, omdat zij bezig is 
met het opstellen van een nieuw vei-
ligheidsbeleid. Het is de bedoeling om 
het nieuwe beleid in februari 2015 in de 
raad vast te stellen. Burgemeester Job-
ke Vonk-Vedder: “Aalsmeer is een rela-
tief veilige gemeente, maar mensen die 
een inbraak, brand of andere onveilige 
gebeurtenis hebben meegemaakt, we-
ten dat zoiets veel impact heeft. Daar-
om blijft veiligheid een prioriteit in 
Aalsmeer. Om de juiste speerpunten te 
bepalen voor het nieuwe veiligheidsbe-
leid vind ik het belangrijk om inwoners 
bij deze discussie te betrekken. Denk 
en praat mee op 9 december.” 

woord weten: “De schorsing tussen de 
oordeelsvormende en besluitvormen-
de raad, maakt onderdeel uit van de 
formele raadsvergadering. Raadsle-
den zijn hier in de rol van volksverte-
genwoordiger aanwezig. Ook dit is niet 
het moment en de plek om de collec-
te voor de voedselbank te laten plaats-
vinden.”  Bram Heijstek tot slot: “Ik heb 
het geprobeerd. HAC komt met iets en 
het antwoord is nee. Meedenken zit 
niet in deze burgemeester.” 

Voorzitter VBA in een reactie
Voorzitter Koos Koeleman van de 
Voedselbank Aalsmeer in een reac-
tie: “Op zich prijzen wij elk initiatief 
voor (klanten van) de Voedselbank. Wij 
hadden wel graag vooraf geïnformeerd 
willen worden over dit voornemen. Er 
is namelijk geen sprake van een kerst-
pakkettenactie. Het zou natuurlijk wel 

heel leuk geweest zijn voor de 56 huis-
houdens (zo veel zijn er intussen) om 
een kerstpakket te krijgen. Verder zijn 
wij, ook in deze tijd, terughoudend 
met het uitdelen van feestelijk, maar 
vaak ongezonde artikelen. Nogmaals, 
wij zijn blij met elke actie, maar heb-
ben ook eerlijk gezegd het idee dat de 
politiek in het algemeen weinig weet 
van de werkwijze van de Voedselbank 
en van de problematiek van de klan-
ten. Nu de collecte niet doorgaat, doen 
wij HAC daarom een ander – ludiek – 
voorstel om de politiek te betrekken 
bij de Voedselbank: Lever de spreek-
tijd van HAC in de volgende raadsver-
gadering in om de Voedselbank de ge-
legenheid te geven iets over haar werk 
te vertellen.

Hoor graag uw reactie op dit, serieus 
bedoelde, voorstel.”
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Kerstconcert Urker visserskoor 
voor Straathulpproject
Aalsmeer - Het Christelijk vis-
serskoor Crescendo uit Urk ver-
zorgt op zaterdag 20 december in 
de Dorpskerk een kerstconcert. 
De opbrengst is voor Zending over 

Jongeren Rode Kruis zetten 
zich in voor Serious Request
Aalsmeer - Het Jongeren Rode 
Kruis, afdeling Aalsmeer en Uit-
hoorn, zet zich dit jaar op 19 en 20 
december weer in om zoveel mo-
gelijk geld op te halen voor Seri-
ous Request, in samenwerking met 
Feesterij de Bok. Speciaal voor Seri-
ous Request is de Feesterij aan de 
Dreef 24 uur lang open. Vrijdag 19 
december om 20.00 uur start de ac-
tie voor Serious Request. Beide da-
gen worden verschillende activitei-
ten georganiseerd, van workshops 
tot optredens en er is eten en drin-
ken verkrijgbaar. 
Doneren kan via http://www.komin-
actie.nl/jongerenrodekruis_4. Om 
deze actie tot een succes te ma-
ken, vragen de jongeren iedereen 
om hulp. Het steunen van Serious 
Request en de actie van het Jonge-

ren Rode Kruis kan op verschillende 
manieren. Doneren kan via de site, 
maar ook tijdens het bezoek op 19 
en/of 20 december in de Bok. Vraag 
vooral familie, vrienden en kennis-
sen om gezellig mee te gaan. Wie 
mee wilt helpen als vrijwilliger bij de 
organisatie of een workshop of an-
dere activiteit wil organiseren, wordt 
met open armen ontvangen. Mail 
hiervoor naar jongerenrodekruis@
hotmail.nl.
In december organiseren radiozen-
der 3FM en Het Rode Kruis de ac-
tie Serious Request. De drie Dj’s in 
het Glazen Huis, dat voor editie 2014 
in Haarlem staat, vragen van 18 tot 
en met 24 december aandacht voor 
vrouwen en meisjes, die tijdens oor-
log en confl icten slachtoffer worden 
van seksueel geweld.

Leerhuis Cama over ‘hechten’
Aalsmeer - Vandaag, donderdag 4 en 
18 december geeft het Leerhuis van 
de CAMA-kerk informatie over hech-
ting tussen ouder en kind. Het Leer-
huis is een platform voor de hele ge-
meenschap en voor iedereen die eens 
wil komen kijken. Te gast deze dageb 
is Eva van Meeuwen. Zij is gespecia-
liseerd in de relatie ouder en kind en 
het stimuleren van een goede ‘hech-
ting’. Een mooi woord voor een ‘duur-
zame en affectieve relatie tussen bei-

den’. Deze relatie is voor de ontwikke-
ling van kinderen cruciaal en bij versto-
ring ervan bron van talloze hechtings-
problemen. In twee avonden neemt 
Van Meeuwen de aanwezigen mee in 
het wat en waarom van hechting en de 
rol van de ouder/opvoeder. De bijeen-
komsten worden weer gehouden in de 
Open Hofkerk, ingang Sportlaan, en 
beginnen om 20.00 uur. Inloop vanaf 
19.45 uur. Iedereen van harte welkom. 
info: www.cama-aalsmeer.nl.

Advertentie

Nieuws Zorgcentrum Aelsmeer 
en Thuiszorg Aalsmeer
Deze week kerststukjes 
maken en kegelen
Aalsmeer - Senioren onder u kunnen heerlijk komen eten in Zorg-
centrum Aelsmeer of in Voor Elkaer. Wilt u activiteiten bijwonen, be-
kijk dan ons aanbod. U bent van harte welkom. 

Zorgcentrum Aelsmeer
Elke dag staat de koffi e vanaf 10.00 uur voor u klaar en elke dag om 
12.00 uur wordt er een warme maaltijd geserveerd à 8,50 euro. Op 
dinsdag- en donderdagavond is er ook een warme maaltijd om 17.30 
uur en deze kost eveneens 8,50 euro. De wintermarkt was een groot 
succes. Kijk op onze website: www.zorgcentrumaelsmeer.nl voor een 
verslag met veel foto’s.

Voor Elkaer 
Elke maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en zondags van 
14.00 tot 16.00 uur welkom voor een babbeltje, een kopje koffi e of an-
der drankje, een krant lezen, of de leesmap. 
Elke dag om 12.00 uur wordt er een warme maaltijd geserveerd à 8,50 
euro en daarbij ook op woensdag- en vrijdagavond om 17.30 uur.
Dinsdag 16 december: Kerststukjes maken. Van half 3 tot half 5. Het 
kost wel 12,50 euro, maar dan krijgt u niet alleen de materialen, een 
gratis kopje thee of koffi e, maar ook nog iets ‘kerst’ lekkers. Graag van 
te voren opgeven bij de gastvrouwen. 

Inloopcentrum
Elke dinsdag en donderdag vanaf 10.00 uur is het Inloopcentrum open 
voor een kopje koffi e of thee. Op die dagen als u meedoet met activi-
teiten een lunch om 12.30 uur à 3 euro.
Dinsdag 9 december: Van 10.00 tot 12.00 uur ‘Zo doe je dat’ - Schil-
deren met Marjolein (kosten 2,50 euro voor materiaal) en van 14.30 tot 
15.30 uur ‘Musica’ - Herken het geluid.
Donderdag 11 december: Van 10.00 tot 12.00 is er kegelen en van 
14.30 tot 15.30 uur ‘Breinzaken’ – geheugenfi tness.

Menu’s: 
Er staan weer allemaal lekkere gerechten op het menu deze week, 
zoals Boeuf Bourguignon. Dat heerlijke gerecht maakt u vast zelf niet 
meer, dus kom en smikkel mee. Verder is er ook runderrollade, of 
kapucijners met speklapje en natuurlijk elke dag verschillende ver-
se groenten en aardappelen, gebakken, gefrituurd of als kroketje. U 
krijgt ook altijd een soepje en een toetje en u bent gezellig met elkaar. 
De koks van het zorgcentrum zorgen ervoor dat alles elke dag vers is 
bereid. Wilt u reserveren? Bel dan de betreffende locatie waar u de 
maaltijd wil nuttigen.

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

www.lijfengezondheid.nl
Pssst... Geheimpje...!

Op stap met Sinterklaas
Aalsmeer - Het is een drukke pe-
riode voor Sinterklaas en de Pieten. 
Dagelijks gaat het gezelschap op 
pad om kinderen met een bezoek te 
vereren. De Sint gaat naar scholen, 
dagverblijven, instellingen en gaat 
naar winkelcentra. Afgelopen za-
terdag 29 november stond het Cen-
trum in de agenda en Sinterklaas is 
intensief gaan bekijken waar hij al-
lemaal lokaal zijn cadeaus kon gaan 
kopen. Nagenoeg iedere winkel is 
hij met een groep Pieten binnen ge-
stapt uitgebreid hebben zij het as-
sortiment bekeken. Als daar ten-
minste ruimte voor was, want de 
goedheiligman en de Pieten waren 
nagenoeg continu omringt door kin-
deren. En begrijpelijk natuurlijk. Tij-
dens de bezoeken wilden overigens 
niet alleen kinderen met de Sint en 
de Pieten op de foto. Eigenaar Leen 
Mulder van de muziekwinkel in de 
Schoolstraat wilde ook graag op 
de gevoelige plaat vastgelegd wor-
den met Sinterklaas. En, omdat hij 
braaf was geweest volgens het ‘gro-
te boek’ mocht hij bij Sint op schoot. 
Overigens zijn door Patrick Spaan-
der van foto de Boer heel veel fo-
to’s gemaakt. Een etalage vol, zeker 
gaan kijken in de Zijdstraat.

Hilarische bingo
Zaterdagavond had Sinterklaas ein-

delijk een vrije avond. Het meren-
deel van de Pieten moest natuur-
lijk wel op pad, maar er was een 
groepje niet het dak opgegaan. Zij 
hielden de Sint gezelschap. En wie 
dacht dat Sinterklaas met de benen 
op de bank zou gaan zitten, heeft 
het mis. Sint en de Pieten gingen 
bingo spelen in de Zotte Wilg. Ze 
hadden inwoners uitgenodigd om 
mee te komen spelen en dit bleek 
niet tegen dovemansoren gezegd. 
Een ‘volle tent’ en wat was het ge-
zellig. Het ging natuurlijk om de bin-
go en de mooie prijzen, maar de Sint 
had ook wel zin in een feestje. Hij 
en de Pieten lieten de aanwezigen 
liedjes zingen en dansten zelf mee 
op de muziek. Dat het feest was met 
een hoofd(chocolade)letter, was ge-
hoord door andere Pieten en de eer-
ste assistent van de Sint. Het is niet 
gebruikelijk, maar ook hij besloot 
zich in het feestgedruis te storten. 
Twee Sinterklazen, grappige Pieten 
en natuurlijk de bingo. Wie vals bin-
go riep, moest overigens een lied-
je komen zingen bij de Sint. Al met 
al een hilarische avond waar door 
de bezoekers nog lang over nage-
praat zal worden. Zaterdag vertrekt 
de goedheiligman weer uit Neder-
land. Nog 1 vraagje dan: Volgend 
jaar weer bingo Sinterklaas?
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Kerstviering 
bij PCOB

Aalsmeer - Op donderdagmid-
dag 11 december is er weer een le-
denmiddag van de PCOB Aalsmeer 
en Haarlemmermeer. Deze middag 
staat in het teken van de Kerst. De 
heer Eppo Kramer zal een medita-
tie houden en mevrouw Ria Spar-

December-bingo 
BV de Pomp

Aalsmeer - Op woensdag 10 de-
cember is de maandelijkse bin-
go weer. Buurtvereniging de Pomp 
houdt meestentijds de tweede 
woensdag van de maand haar bin-
go in ’t Baken in de Sportlaan 86. 
Vanaf 20.00 uur is iedereen van har-
te welkom, lid of geen lid, jong of 

Kerstkienen bij 
Vogelvereniging

Aalsmeer - Op donderdag 11 de-
cember organiseert Vogelvereni-
ging Aalsmeer haar jaarlijkse kerst-
kienavond waarin vele mooie prijzen 
te winnen zijn. In totaal worden vier 

Oud Aalsmeer 
bij OVAK

Aalsmeer - Donderdagmiddag 11 
december komt Wim Roodenburg 
bij de OVAK vertellen hoe mooi 
Aalsmeer vroeger was. Wim Rood-
enburg is een goed verteller en on-
dersteunt zijn verhaal met dia’s. Hij 
heeft de mooiste dia’s over Oud 
Aalsmeer. De themamiddag is in 
buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3 en begint om 14.00 uur. 
De OVAK hoopt weer veel leden te 
begroeten. 

naaij verzorgt het kerstverhaal. Het 
Interkerkelijk Koor Aalsmeer zal on-
der begeleiding van de heer André 
Keessen enkele liederen komen zin-
gen. Het belooft een mooie middag 
te worden. Het zou fi jn zijn als u het 
kerstfeest komt meevieren. De mid-
dag begint om 14.30 uur en wordt 
gehouden in de grote zaal van 
Zorgcentrum Aelsmeer aan het Mo-
lenpad 2. Belangstellenden zijn van 
harte welkom!

oud, gezelligheid en spanning staan 
voorop. Er worden 10 rondes ge-
speeld met gevarieerde prijzen en 1 
hoofdprijzenronde met twee waar-
devolle hoofdprijzen. Om het geld 
hoeft u het niet te laten, want het 
rendement is altijd hoger dan uw in-
leg, is het niet qua prijzen, dan wel 
qua gezelligheid! Telefonische in-
formatie kan verkregen worden bij 
de secretaresse van de vereniging, 
Caroline Ramp, tel.nr. 0297-344107. 
Wees welkom!

rondes gekiend. Tussendoor is er 
een grote loterij waarmee ook leu-
ke prijzen zijn te winnen, waaronder 
een fraaie hoofdprijs. Breng vrien-
den en kennissen mee naar deze 
gezellige kienavond. Het adres is 
Wellantcollege MBO in de Linnaeu-
slaan 2 en de aanvangstijd is 20.00 
uur. Voor inlichtingen: G. Goeijen-
bier, tel. 06-10666878.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Geslaagd voor typediploma
Aalsmeer - Vorige week maandag 
en donderdag hebben totaal 12 kin-
deren tussen de 8 en 12 jaar oud 
hun type diploma behaald. De kin-
deren waren wat nerveus, maar dat 
bleek niet nodig want iedereen is 
met vlag en wimpel geslaagd. Van 
0 fouten tot 206 aanslagen per mi-
nuut, iedereen presteerde boven 
verwachting. Slechts twaalf we-
ken hebben ze hierover gedaan. El-

ke maandag of donderdag middag 
kwamen ze uit school drie kwartier 
typen aan de keukentafel bij Tama-
ra Kleijberg. Ook moest er thuis el-
ke dag 10 tot 15 minuten online ge-
oefend worden. Joëlle, Sam, Ophe-
lie, Bram, Bor, Tess D, Bernt, Ma-
delief, Amber, Teddy Thara en Tess 
K. hebben het in ieder geval super 
goed gedaan en zijn geslaagd. Alle-
maal gefeliciteerd.

Grenzen. Op bezielde wijze zal het 
100-koppige mannenkoor tijdens 
het kerstconcert onder leiding van 
dirigent Louwe Kramer bekende ad-
vents- en kerstliederen ten gehore 
brengen. Het orgel wordt bespeeld 
door Pieter Heykoop. 
Ook is er ruimte voor samenzang. 
De collecteopbrengst van het con-
cert is voor het Straathulpproject 
van Zending over Grenzen. Daklo-
zen in Bulgarije, Moldavië en Roe-
menië krijgen dagelijks een warme 
maaltijd. In de wintermaanden wor-
den zij ook geholpen met warme 
kleding en dekens om deze koude 
tijd door te komen. Vrijwilligers van 
de lokale kerken luisteren naar de 
mensen die leven op straat. U bent 
van harte uitgenodigd dit kerstcon-
cert mee te beleven. Het concert op 
zaterdag 20 december begint om 
19.30 uur in de Dorpskerk in de Ka-
naalstraat 12. Vanaf 18.45uur zal de 
deur open zijn. De entree bedraagt 
6 euro per persoon. Vooraf reser-
veren is niet mogelijk. Bezoekers 
wordt aangeraden op tijd te komen, 
vol is vol. 

Pietenochtenden Samen Een
Aalsmeer - Op woensdag 26 en 
vrijdagochtend 28  november is voor 
de kinderen uit de onderbouw van 
basisschool Samen Een de feeste-
lijke pietenochtend georganiseerd. 
De meeste kinderen kwamen al als 
Piet verkleed naar school, want wat 
gingen ze allemaal doen? Pieten-
gym, pepernoten bakken, knutselen 
en een pietenmuts maken. Op de 
creatieve ochtend wordt alles ge-
daan in een circuit, de kinderen zijn 
in groepjes door elkaar verdeeld. De 
pietenochtend is op woensdagoch-
tend gehouden voor de groepen 1/2  
en op vrijdagochtend voor de groe-

pen 3 en 4. Dezelfde opzet, maar 
ook andere onderdelen worden dan 
gedaan. Er was nu ook  sjoelen met 
pepernoten en een echte peperno-
tenbingo werd gedaan. Maar ook 
hier gingen alle kinderen met zelf 
gebakken pepernoten trots naar 
huis. Met de vele helpende handen 
van moeders die meegedraaid heb-
ben, is het allemaal gelukt: het was 
voor iedereen een gezellige en leu-
ke ochtend. En de school kan met 
de knutselwerkjes weer verder wor-
den versierd in afwachting van het 
bezoek van Sinterklaas aanstaande 
vrijdag 5 december!

De Wmo-raad vergadert 
Aalsmeer - Per 1 januari 2015 houdt 
de huidige Wmo op te bestaan. Dat 
heeft alles te maken met het betaal-
baar houden van de langdurige zorg 
door te zorgen dat burgers zo lang 
mogelijk in hun eigen omgeving kun-
nen blijven wonen. In de Wmo 2015 
gaat het vooral om de eigen verant-
woordelijkheid. Hierbij wordt uitge-
gaan van wat mensen wel, al dan niet 
met hulp van anderen, zelf kunnen 
oplossen. Pas als dat niet voldoende 
is, is de gemeente Aalsmeer aan zet. 
De Wmo 2015 zet een grote stap in 
een veranderend denken over de ver-
houding tussen burger en overheid. 
Deze verandering in denken heeft ook 
allerlei fi nanciële en juridische gevol-
gen. De Wmo 2015 moet de gemeente 
in staat stellen om steun te bieden die 

recht doet aan de persoonlijke om-
standigheden van mensen thuis. De 
vertrouwde omgeving, de woonsitu-
atie en de gewenste ondersteuning 
verschilt immers van mens tot mens. 
De Wmo-raad vergadert iedere twee-
de woensdag van de maand in het 
Gemeentehuis. De eerstvolgende ver-
gadering is op woensdag 10 decem-
ber om 15.00 uur. Vanaf 14.30 uur be-
staat de mogelijkheid om leden van 
de WMO-raad deelgenoot te maken 
van uw ervaringen met de Wmo. De 
Wmo-raad handelt geen individuele 
vragen en klachten over toekenning, 
weigering of uitvoering van hulp af, 
maar kan wel een luisterend oor bie-
den met als doel het optimaliseren van 
het Wmo-loket en de WMO voorzie-
ningen/diensten.
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Sint bezoekt CBS Immanuël Trainingspakken voetbaljeugd 
Rijsenhout – Wat een feest. Gis-
teren, woensdag 3 december, be-
zochten Sinterklaas en enkele Pie-
ten de Immanuël. In een prachti-
ge luxe auto kwam hij rond de klok 
van 9.00 uur het schoolplein op-
gereden. Sint wist al van te voren 

dat de school zijn verjaardag piek-
fijn had voorbereid. Sint had name-
lijk de verkenningspiet vooruit ge-
stuurd om een oogje in het zeil te 
houden. De Piet logeerde in de ca-
ravan op het ‘groene’ schoolplein 
achter de school. De kinderen heb-
ben de verkenningspiet niet echt 
kunnen zien, maar rondom de ca-
ravan was duidelijk zichtbaar dat 
er iemand in de caravan logeerde. 
Op de feestdag zelf kon Sint in al-
le rust van zijn eigen verjaardags-
feest genieten, want er was wer-
kelijk aan alles gedacht. Er hingen 
namelijk checklisten in de school. 
De verkenningspiet vinkte gedu-
rende de afgelopen dagen (in het 
geheim) de gedane zaken af. Elke 
groep had een verjaardagscadeau 
voor Sinterklaas geknutseld. Dit 
varieerde van een prachtig schilde-
rij voor in Spanje aan de muur tot 
aan een groot zelfgemaakt lees-

Aalsmeer - De gehele jeugd van 
FC Aalsmeer is nu voorzien van 
trainingspakken, ook de allerjong-
sten van de zogenaamde Champi-
ons League. Op woensdagmiddag 
en zaterdagochtend lopen de spe-

lertjes er nu professioneel bij in hun 
mooie, blauwe trainingspakken. Het 
was Supermarkt Deen, gevestigd 
aan het Molenpad, die alle speler-
tjes van de Champions League in 
een trainingspak heeft gestoken. De 

jongens en meisjes zijn er super blij 
mee. De Champions League-speler-
tjes eens ‘aan het werk’ zien? Kom 
dan kijken op woensdagmiddag tij-
dens de training van 13.30 tot 15.30 
uur of op zaterdagochtend tijdens 
de wedstrijden tussen 9.30 en 11.30 
uur bij het complex van FC Aalsmeer 
aan de Beethovenlaan 120.

Liefdespiet en Euro-Piet 
bij kindertekenatelier
Aalsmeer - Nooit eerder is het Sin-
terklaasfeest in Nederland zo bela-
den geweest. Maandenlang vlogen 
voor en tegenstanders van zwar-
te Piet elkaar in de haren. Wat vin-
den kinderen daar zelf van? Een 
paar dagen voor de intocht presen-
teren leerlingen van het kinderteke-
natelier in Aalsmeer de oplossing 
voor het Pietenprobleem. Als ver-
vangers verschenen onder andere 
de camouflagepiet, de regenboog-

piet, de blauw-van-de-kou-piet, de 
roze liefdespiet en de Euro-Piet! Op 
de foto de talentenklas 2014 van do-
cent Annefie. Op woensdag 10 de-
cember tonen de kinderen de werk-
stukken van dit jaar. Hou je ook van 
tekenen en kleuren? Geef je dan 
op voor de nieuwe cursus die op 
28 januari begint: Woensdagmid-
dag van 13.30 tot 15.00 uur. Op-
geven via info@printex-int.com of  
a.vanitterzon@hotmail.com.

Winst op Westsite en Aalsmeer
F-jeugd RKDES naar Sint-
toernooi in Volendam
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
is de F-jeugd van RKDES handbal 
met één team richting Volendam 
vertrokken. Daar ging de jongste 
jeugd meedoen aan het super leu-
ke Sinterklaastoernooi! Er stonden 
drie wedstrijdjes op het program-
ma. Voor sommige, was het de eer-
ste wedstrijd en heel spannend! Na-
dat iedereen zich omgekleed had, 
werd de keeper ingegooid. De eer-
ste wedstrijd was tegen KDO, het 
was een leuke wedstrijd, die de F-
jeugd net aan verloor! Na wat drin-
ken en een bespreking, gingen de 
F-jes de tweede wedstrijd tegemoet, 
nu stond Westsite op het program-
ma! Er werd goed overgespeeld en 
goed gekeept aan beide kanten, 
RKDES had 1 doelpunt meer ge-

maakt met het affluitsignaal, dus 
gewonnen! Na een boterham was 
het tijd om het veld weer op te gaan, 
voor de derde wedstrijd. Aalsmeer 
stond al op de F-jes uit Kudelstaart 
te wachten. Ook deze wedstrijd was 
leuk om te zien, er werd van beide 
kanten goed tussen gesprongen om 
te bal te pakken te krijgen. Het was 
weer een spannende wedstrijd, die 
RKDES net aan kon winnen. Toen 
de wedstrijden afgelopen waren, 
kwamen er heel veel Pieten het veld 
op rennen. Ook Sinterklaas was van 
de partij. Er werd volop met peper-
noten gestrooid en iedereen kreeg 
ook nog wat lekkers mee naar huis! 
Het volgende toernooi is op 10 janu-
ari bij KDO, dan hopen de F-jes er 
met twee teams heen te gaan! 

Mannetje Tique in Poppentheater
Amstelveen - Op zondag 7 december 
spelen Poppenspeelsters Korana en 
Daphne verschillende minivoorstellin-
gen met mannetje Tique in de hoofd-
rol. Tique wil circusartiest worden en 
graag in het middelpunt staan. Zijn 
vrienden helpen hem, maar niet alles 
wat Tique wil, lukt. Verhalen over emo-
ties, tegenslag, samenwerken, vriend-
schap, liefde, plezier, fantasie, dromen 
en nog veel meer. Geschikt voor heel 
jong (2+) tot heel oud. De ochtend-
voorstelling begint om 11.00 uur. Re-
serveren kan via 020-6450439 of via 
www.Amstelveenspoppentheater.nl.

Jeugdhandbalnieuws
B1 nog steeds ongeslagen! 
Aalsmeer - Het jonge heren B-
jeugd team van FIQAS Aalsmeer 
(gemiddelde leeftijd 14 jaar) moest 
op zondag 30 november aantreden 
tegen Volendam: het is altijd spe-
ciaal om tegen de noorderburen te 
spelen, dus het beloofde vooraf een 
leuke pot handbal te worden. Het 
eerste kwartier was een beetje af-
tasten: de score bleef tot de 20e mi-
nuut dicht bij elkaar (3-2, 4-4, 7-6 
en 8-8). Daarna begon de ‘systeem-
trein’ te draaien. Via 10-8 in de 22e 
minuut en 15-9 in de 25e, werd de 
ruststand 18-11 in het voordeel van 
de FIQAS-boys. In deze eerste helft 
had keeper Jari maar liefst 8 goe-
de stops verricht, waren er zes goals 
van Justin en Paul te zien en viel er 
aanvallend veel te genieten door het 
talrijke publiek: steels, breaks en 
slim uitgespeelde kansen. Verde-
digend stond het ook aardig goed, 
waarbij een 6-0 verdediging toch 
altijd wel wat vraagtekens oproept. 
Volendam begon de tweede helft 
beter dan Aalsmeer: ze kwamen te-
rug tot 19-16, waarna er via goals 
van Glenn en twee keer Lars (van-
af de cirkel) toch weer een gaat-
je werd geslagen van zes goals. 
Dit bleek uiteindelijk een belangrijk 

moment in de wedstrijd, want hier-
na begon FIQAS langzaam maar ze-
ker het verschil uit te bouwen: via 
23-18 (13e minuut), 29-20 (19e ) en 
33-24 in de 25e minuut naderde de 
40 toch in snel tempo. Via steels van 
Don, Glenn en Lars (en de daarbij 
horende breaks) kwam met nog 2 
seconden te spelen de 40 alsnog op 
het scorebord door Niko, die daarna 
mocht gaan trakteren. De eindstand 
was uiteindelijk 40-27 en zo werd de 
ongeslagen status gehandhaafd!

A1 dik verdiend! 
Zondag 30 november speelden de 
heren A-jeugd teams van Aalsmeer 
en Oliveo weer tegen elkaar, nu in 
de Bloemhof. Was het vier weken 
terug nog een nipt gelijkspel in de 
harsloze hal in Pijnacker, vandaag 
speelden de mannen van Djordje 
weer met plak aan de handen. Dat 
heeft Oliveo geweten, want van een 
gelijkwaardige wedstrijd was geen 
sprake. Aalsmeer was fitter, fysiek 
steker en veel doelmatiger in de af-
ronding. Na 20 minuten stond er 
een stand van 26-15 op het score-
bord. Er werd uiteindelijk afgefloten 
bij een eindstand van 33-17. Dik ver-
diende overwinning!

boek over Supersint (zie foto). Niet 
alleen Sint werd verwend met ca-
deaus, de goedheiligman deelde 
zelf ook uit. Alle kinderen gingen 
met iets leuks en een volle buik 
van de pepernoten naar huis!

Topprestaties voor Wassanim 
op Open Dutch Rotterdam
Aalsmeer - Op zondag 23 novem-
ber deden acht leden van Wassa-
nim Koreaans karate, weer mee aan 
de jaarlijkse Open Dutch kampi-
oenschappen in Rotterdam. Elk jaar 
weer goed voor een sterk deelne-
mersveld. 
Er werden deze dag topprestaties 
geleverd. Sem Pater behaalde goud 
bij de loopvormen, Noël van Gijzel 
behaalde goud bij het sparren. Ky-
ano Verschragen behaalde goud bij 
het sparren en de loopvormen. Dji-
mon van Kan behaalde zilver bij het 

sparren en brons bij de loopvormen. 
Gavin Luijendijk behaalde zilver bij 
het sparren en Lulu Jiang behaalde 
goud bij het sparren. Sportschool 
Wassanim is natuurlijk weer super-
trots op haar leden. 
Vandaag, donderdag 4 december, 
wordt een aantal talentjes nog voor 
hun prestaties op het EK in Lon-
don gehuldigd door burgemeester 
Jobke Vonk. De huldiging is in de 
raadszaal van het gemeentehuis en 
begint om 19.45 uur. Kijk voor meer 
info op www.wassanim.nl.

Aalsmeer - Een jaarlijks terugke-
rend evenement zijn de Clubkam-
pioenschappen, waarbij dag één 
wordt gezwommen op de vrijdag-
avond en deel twee op de zondag 

middag. Vrijdag begonnen de he-
ren met de 100 rugslag. Er wer-
den heel wat tijden aangescherpt, 
de grootste verbeteringen waren 
voor Jochem v Zanten, Liam Bree-

Clubkampioenschappen zwemmen
Geus bokaal voor Lianne 
en Vincent van Oceanus

baart, Luuk Scheuer, Rick Moens, 
Mitchell Gonesh en Sebastian v/d 
Born. De meisjes en dames 100 
vrije slag leverde Rachelle de Me-
ij een persoonlijk record van 10 se-
conde op. Ook Lieke de Boer haalde 
er maar liefst 9 seconde vanaf. De 
minioren 50 vrije slag leverden al-
le zwemmers een persoonlijk record 
op waarbij Mila van Duijnhoven er 
12 seconde vanaf wist te zwemmen. 
De jongens en heren 100 vrij lever-
de Liam Breebaart 7 seconde winst 
op Tijn de Boer haalde er 2 vanaf en 
Wessel de Jong liet een 55,47 klok-
ken. De afstand waar de meeste 
enorm tegenop kijken, is de vlinder-
slag. Olivia Schalekamp zwom maar 
liefst 17 seconde van haar 100 vlin-
der af en Sam Eveleens 16 seconde. 
Bij de 25 meter vlinderslag Minioren 
4 behaalden de tien zwemmers al-
len een pracht van een persoonlijk 
record. Zondag middag stond van-
af 14.00 uur deel twee op het pro-
gramma. Natuurlijk waren er ook 
zwemmers van de tak aangepast 
zwemmen. Mike Engel, Bram Groot-
jans en Lorenzo Kliffen begonnen 
de zondag met de 200 meter wis-
sel. Bram zwom een geweldig per-
soonlijk record met maar liefst 23 
seconden en Mike Engel wist er 
ook een mooi persoonlijk record uit 
te zwemmen. Lorenzo kon een pri-
ma tijd neerzetten die heel erg dicht 
bij zijn beste tijd lag. Bij de 100 me-
ter wisselslag wist Lieke de Boer 
er 13 seconde vanaf te zwemmen. 
Bij de dames haalde Britt v/d Lin-
den er liefst 16 seconde vanaf. Li-
am Breebaart liet even zien waarom 
hij zo van de schoolslag is, hij stak 
er met 1.37,25 met kop en schouders 
bovenuit. Luuk Scheuer en Sohrab 
Shirzad zwommen er beide 9 secon-
de vanaf. Programma 14 was de 50 
meter rug. Bram zwom ook hier een 
prima persoonlijk record. Puck kon 
ook haar beste tijd verbeteren en 

nieuwkomer Liza, die haar tweede 
wedstrijd zwom, verbeterde haar 50 
meter rug tijd met bijna 2 seconden. 
Bij de 50 rug slag was een pracht 
van een strijd te zien tussen Ebba 
Vonk en Claire Corveleijn. Amber 
Celie legde met 1.18,92 beslag op 
plek één van de 100 rug slag. Liam 
Breebaart en Jort Kemp gingen als 
super snelle dolfijnen door het wa-
ter bij de 50 vlinderslag 7 en 6 se-
conde werd er weggezwommen van 
hun tijden. Michael Masseurs wist 
op de 100 vlinderslag 13 seconde 
van zijn tijd af te halen en Olaf vd 
Zwaard 10 seconde. In programma 
19 zwommen Bram, Thymen , Liza 
en Puck de 100 meter school. Alleen 
Liza zwom een snellere tijd, maar 
ook de rest mag tevreden zijn met 
de tijden. De minioren 50 schoolslag 
leverde een bloedstollend gevecht 
op tussen Claire Corveleijn en Ro-
mee Veldt en bij de dames was Am-
ber Bellaart in een mooi zwemge-
vecht gewikkeld met Dana Bosman. 
De 100 wissel minioren jongens 
werd een persoonlijk record feest-
je voor Jort Kemp, min 10 seconde, 
en Liam Breebaart, min 14 secon-
de. Bij de heren werd er zeer goed 
gezwommen Sohrab Shirzad, min 9 
seconde. Het aangepast zwemmen 
was de laatste afstand van deze pri-
ma georganiseerde clubkampioen-
schappen. Bram en Lorenzo zwom-
men nog ‘even’ de 100 meter vlin-
der. Helaas geen persoonlijke re-
cords. Er is geweldig gezwommen 
en de vereniging is heel wat kampi-
oenen rijker: Zarah Tas, Jayden v/d 
Bijl, Romee Veldt, Liam Breebaart, 
Femme Bol, Rick Moens, Anouk 
Hilgers, Emma van Zanten, Sohrab 
Shirzad, Ruben van Vierzen, Lian-
ne Bouwmeester, Aage Vermeeren, 
Artemis Kalemis en Vincent Mool-
huijsen. Waarbij Lianne Bouwmees-
ter en Vincent Moolhuijsen de Geus 
bokaal hebben gewonnen. 

Lianne Bouwmeester en Vincent Moolhuijsen zijn de nieuwe clubkampioenen 
bij zwemvereniging Oceanus.

Peuter-instuif 
in Oost-Inn

Aalsmeer -  Woensdag 10 decem-
ber van 9.30 tot 11.30 uur is er in-
loop en ontmoeting onder het ge-
not van een kopje koffie of thee bij 
de Oost-Inn in de Mikado aan de 
Catharina Amalialaan 66. Van 9.30 
tot 10.30 uur wordt tevens weer de 
peuterinstuif gehouden. Een uur-
tje samen met je kindje spelen, zin-
gen, dansen en een werkje maken. 
Je bent hartelijk welkom. Voor in-
lichtingen: 0297-325636 of 0297-
345413 of kijk op de website oos-
terkerk-aalsmeer.nl.
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Zaterdag 6 december: 
F.C. Aalsmeer
Veensche Boys 1 - F.C.Aalsmeer 1 14.30 u
Monnickendam 2 - F.C.Aalsmeer 2 12.00 u
F.C.Aalsmeer 3 – Haarl.kennemerl.5 14.30 u
Ouderkerk 4 - F.C.Aalsmeer 4 14.30 u
F.C.Aalsmeer 5 – Sloterdijk 3 14.30 u
F.C.Aalsmeer 6 – F.C.Almere 5 14.30 u

Vrouwen
Bl.Wit.A’dam VR.1 - F.C.Aalsmeer VR.1 14.30 u

Junioren
F.C.Aalsmeer A1 – S.O.Soest A1 15.00 u
A.D.O.’20 A3 - F.C.Aalsmeer A2 13.15 u
F.C.Aalsmeer B1 – B.S.M. B2 12.30 u
Hertha B1 - F.C.Aalsmeer B2 14.30 u
F.C.Aalsmeer B3 – H.B.C. B4 14.30 u
F.C.Aalsmeer C1 – Legm.vogels C1 12.30 u
Hillegom C3 - F.C.Aalsmeer C3 11.30 u
F.C.Aalsmeer C4 – Geel Wit C4 10.30 u
Nieuw Sloten C1 - F.C.Aalsmeer C5 14.30 u

Pupillen
F.C.Aalsmeer D1 – Overbos D3 12.00 u
Overbos D6M - F.C.Aalsmeer D2  8.45 u
F.C.Aalsmeer D3 – De Vecht D1 12.00 u
C.S.W. D2 - F.C.Aalsmeer D4 8.45 u
F.C.Aalsmeer D5 – V.V.C. D7 9.00 u
Roda’23 D9 - F.C.Aalsmeer D6 11.00 u
F.C.Aalsmeer D7 – H.S.V.’69 D1 9.00 u
E.D.O. E1 - F.C.Aalsmeer E1 10.00 u
Argon E3 - F.C.Aalsmeer E2 8.45 u
N.F.C. E2 - F.C.Aalsmeer E3 10.30 u
Zandvoort E2 - F.C.Aalsmeer E5  9.00 u
F.C.Aalsmeer E6 – Badh.dorp E6  9.00 u
F.C.Aalsmeer E7 – K.D.O. E3 9.00 u
F.C.Aalsmeer E8 – Sp.Martinus E13  9.00 u
O.S.M. ’75 E8 - F.C.Aalsmeer E9  9.00 u
A.F.C. E 15 - F.C.Aalsmeer E10 10.00 u
F.C.Aalsmeer F1 – Kon.H.F.C. F2 9.00 u
RKAVIC F1 - F.C.Aalsmeer F2 9.00 u 
K.D.O. F1 - F.C.Aalsmeer F3 9.00 u
Abcoude F5 - F.C.Aalsmeer F4 10.30 u
F.C.Aalsmeer F5 – Ouderkerk F5  9.00 u
F.C.Aalsmeer F6G – RKDES F4 9.00 u
RKDES F7 - F.C.Aalsmeer F7G 9.30 u
F.C.Aalsmeer F8 – Amstelveen F8  9.00 u
Hoofddorp F14 - F.C.Aalsmeer F9 10.00 u

Meisjes
F.C.Aalsmeer MA.1 – T.A.B.A. MA.1 14.30 u
F.C.Aalsmeer MC.1 – Waterwijk MC.1 11.30 u
F.C.Aalsmeer MC.2 – Pancratius MC.1 14.30 u
’t Gooi MD.2 - F.C.Aalsmeer MD.1 10.30 u
F.C.Aalsmeer ME.1 – Legm.vogels ME.1  9.00 u 
Kon.H.F.C. ME.1 - F.C.Aalsmeer ME.2 14.15 u

R.K.D.E.S.
Diemen D1 - RKDES D1 10.45 u
K.D.O. D3 - RKDES D3 11.15 u
Argon D6 - RKDES D4 8.45 u
RKDES E1 – D.I.O.S. E3 11.00 u
Hertha E2 - RKDES E2 10.00 u
RKDES E3 – H.B.C. E3 11.00 u
RKDES E4 – Overbos E7 11.00 u
Sp.Martinus E 14 - RKDES E5 9.30 u
Sp.Martinus F3 - RKDES F2 10.15 u

RKDES F3 – Geuzen.M’meer F1 11.00 u
F.C.Aalsmeer F6 - RKDES F4 9.00 u
Kon.H.F.C. F 12 - RKDES F5 8.45 u
RKDES F6 – U.N.O. F7 9.30 u
RKDES F7 – F.C.Aalsmeer F7 9.30 u
RKAVIC F6 - RKDES F8 9.00 u
RKDES F9 – Nieuw Sloten F5 9.30 u

Vrouwen
RKDES VR.1 – Quick Boys VR.1 13.00 u

Meisjes
Buitenveldert M.2 - RKDES MB.1 13.15 u
S.C.W. M.1 - RKDES MC.1 8.45 u
RKDES ME.1 – Hertha ME.1 9.30 u

S.C.W.
SCW 1 – De Brug 1 14.30 u
SCW 3 – Zandvoort 3 14.30 u
Beursbengels 3 - SCW 4 14.00 u
SCW 5 – N.I.T.A. 2 11.45 u
H.B.C. 3 - SCW 6 14.45 u
T.A.B.A. Vet.2 - SCW Vet.1 12.45 u
D.R.C. Vet.1 - SCW Vet.2 14.30 u

Junioren
SCW B1 – U.N.O. B1 11.30 u
SCW C2 – D.I.O.S. C5 10.00 u

Pupillen
Hillegom D4 - SCW D1 10.00 u
SCW E1 – Buitenveldert E2 8.45 u
SCW E2 – U.V.V. E4 8.45 u
D.I.O.S. E7 - SCW E3 12.00 u
SCW E4 – Kon.H.F.C. E 13 8.45 u
Argon E8 - SCW E5 8.45 u
V.V.C. F4 - SCW F1 8.30 u
SCW F2 – Hillegom F9 8.45 u

Vrouwen
SCW VR.1 – Hertha VR.1 14.30 u

Meisjes
Roda’23 MB.1 - SCW MB.1 14.30 u
SCW MC.1 – RKDES MC.1 8.45 u
Roda’23 ME.1 - SCW ME.1 12.30 u

Zondag 7 december:
F.C. Aalsmeer
Olympia.Haarl. 1 - F.C.Aalsmeer 1 14.00 u
T.A.B.A. 2 - F.C.Aalsmeer 2 12.15 u
Hoofddorp 5 - F.C.Aalsmeer 3 12.00 u
Hoofddorp 8 - F.C.Aalsmeer 4 14.30 u
F.C.Aalsmeer 5 – Arsenal 7 14.00 u
F.C.Aalsmeer 6 – Abcoude 7 11.30 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – D.S.O.V. 1 14.00 u
RKAVIC 2 - RKDES 4 11.30 u
Pancratius 4 - RKDES 5 13.00 u
Nautilus 5 - RKDES 6 14.00 u

Junioren
Buitenveldert A1 - RKDES A1 12.45 u
RKDES B2 – Pancratius B6 12.00 u
Roda’23 C3 - RKDES C1 14.30 u
RKDES C2 – K.D.O. C2 12.00 u

Wedstrijden VeldvoetbalAtletiekvereniging Aalsmeer
Corné en Eva succesvol 
op Warandeloop Tilburg
Aalsmeer - Het begin van het 
cross-seizoen is deze maand no-
vember gestart. AV Aalsmeer atle-
ten Corné Timmer en Eva van Ee na-
men in Tilburg deel aan de Waran-
deloop op zondag 23 november. 

Bij de jongens B-junioren eindig-
de Corné op een 20ste plaats en 
hij werd daarmee de 12e Neder-
lander in het internationale deel-
nemersveld. Eva van Ee liep na ja-
ren afwezigheid door blessureleed 
weer haar eerste wedstrijd. Bij de 
senioren vrouwen nam Eva deel aan 
de korte cross en zij behaalde een 
47ste plaats. Een mooie start van het 
cross-seizoen voor deze twee leden 
van Atletiekvereniging Aalsmeer.

Iedere eerste donderdag van de maand

Gezellig avondje schaken
Kudelstaart - “Een keer per maand 
gezellig schaken?! Dat wil ik best!” 
Dit idee is geopperd door een aantal 
‘minder’ actieve leden van de beide 
schaakclubs in Aalsmeer, onder het 
motto: “Ik kan niet elke donderdag, 
maar ik mis het spel en de gezel-
ligheid wel.” Afgelopen donderdag 
werd ook achter de bar daarover 
enthousiast gesproken. Iedereen, 
dus ook de regulier spelende le-
den, vinden dat een uitstekend idee. 
Daarom willen ’t Kalende Pionnetje 
en Schaakclub Aalsmeer alle ‘min-
der’ actieve leden uitnodigen om el-
ke eerste donderdag van de maand 
te komen schaken. 
Dus, als je schaakhart nu wat snel-
ler klopt, kom de eerste donderdag 
van december (4 december) ge-
woon langs. Het is de bedoeling dat 
de ‘minder’ actieve leden onderling 
spelen, los van de reguliere compe-
titie. Na afloop gaan alle schakers 
met z’n allen gezellig de wereldsitu-
atie bespreken…
“Hoe het uiteindelijk zal gaan, dat 
zien we wel”, aldus Rob, één van 
de initiatiefnemers. Wie nog vra-

gen, heeft kan deze stellen aan Rob 
of Paul. Nog een tip van Rob: “Niet 
te lang nadenken zoals Peter. Doe 
die zet gewoon en kom langs!” De 
schaakavonden vinden plaats in het 
Dorpshuis en beginnen om 20.00 
uur. 

Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Dartcompetitie in Middelpunt

Speelavond DES
Rijsenhout - Op donderdag 11 de-
cember houdt buurtvereniging DES 
voor kaartliefhebbers een speel-
avond. Klaverjassen en domineren 
staan op het programma. Er wordt 
gekaart in dorpshuis De Reede aan 
de Schouwstraat en zowel leden als 
nieuwe gezichten zijn welkom. Er 
wordt aangevangen om 19.30 uur. 

Korfbalcompetitie
VZOD ongeslagen aan kop
Kudelstaart - Afgelopen week 
maakte VZOD bekend een nieu-
we hoofdsponsor te hebben gevon-
den. Geen onbekende in Aalsmeer 
en Kudelstaart; FIQAS software is 
al jaren naamsponsor van de hand-
balvereniging, maar nu dus ook 
van VZOD. In de altijd spannen-
de streekderby tegen Atlantis zou 
VZOD de mogelijkheid hebben om 
zich al in de vierde speelronde ruim 
los te spelen van de concurrentie. 
Na de eerste drie wedstrijden met 
sterk spel te winnen van concurren-
ten als KIOS, Triaz was het vandaag 
de beurt aan Atlantis. Na het start-
schot duurt het vier minuten voor-
dat na een vrije bal van Josine en 
een snel antwoord van Atlantis de 
1-1 op het bord staat. Het gevoel 
zegt dat dit een spannende wed-
strijd gaat worden. Atlantis geeft 
aardige druk in de verdediging, 
hierdoor komt het scoren nog niet 
echt op gang. Maar Martijn is ook 
weer scherp en neemt score-tech-
nisch het voortouw. Ook Eric en Jo-
sine weten te scoren en na enige tijd 
staat VZOD toch al weer op de rian-
te voorsprong van 6-2. Vervolgens 
geeft de scheidsrechter, die overi-
gens altijd gelijk heeft, drie stippen 
op rij aan Atlantis. Hierdoor komen 
de Mijdrechters op 6-5 en lijkt het in 
ene weer spannend te worden. Ook 
aan VZOD kant worden de stippen 
makkelijk gegeven. Deze weten Jes-
sica en Eric overigens continue feil-
loos af te ronden. Hierdoor herstelt 
VZOD de voorsprong en staat het 
9-5. De tweede helft begint met 10-
6 en binnen no-time scoort Atlan-
tis 10-7 en verkleint de marge naar 
drie. Maar na deze goal lijkt het wel 
alsof de thuisploeg vleugels krijgt 
en komt Atlantis er nauwelijks meer 
aan te pas. Een mix van stippen, 
veldgoals van onder andere Don-

ja, Dineke, Martijn en Eric, leiden 
VZOD naar een grote voorsprong. 
Een leuke afsluiter was de goal van 
Thomas, hij nam de stip voor de ge-
wisselde Jessica en maakte hiermee 
de 21e goal op zijn 21e verjaardag. 
Is dat wat! Eric had kleur technisch 
nog even het laatste woord. Top re-
sultaat, Eindstand 21-11. Speltech-
nisch gaat het eigenlijk al het he-
le seizoen gewoon erg goed. Met 
slechts vier veldgoals tegen, heeft 
de ploeg, mede door af en toe slim 
achter te verdedigen, Atlantis goed 
op afstand weten te houden. Wat 
belooft dit verder? Bij Coach Frits 
Visser lukt het zo vroeg in de com-
petitie nog niet om een uitspraak te 
ontlokken over een mogelijk eind-
resultaat in deze competitie. “Ge-
woon goed blijven spelen.” Volgen-
de week speelt het 1e tegen Gemini, 
niet echt een bekende tegenstander 
voor VZOD, zaak dus om weer net 
zo scherp te beginnen!

Thomas scoort het 21ste doelpunt op 
zijn 21ste verjaardag!

Volleybalcompetitie
Meisjes A in stijgende lijn

Voetbal zondag
Gelijk spel FC Aalsmeer 
en Terrasvogels!

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
speelden meisjes A van volleybal-
vereniging Oradi/Omnia om 9.15 
uur tegen Compaen uit Oostzaan in 
sporthal de Bloemhof. Een spannen-
de wedstrijd vanaf het begin. Zowel 
het publiek als de scheidsrechter za-
ten op het puntje van de stoel. Beide 
teams bleven lange tijd dicht bij el-
kaar. Oradi/Omnia nam halverwege 
de set een voorspong van 4 punten, 
maar raakte deze voorsprong aan 
het einde weer kwijt. Paniek kreeg 
de overhand, terwijl het juist nu be-
langrijk was om het hoofd koel te 
houden. Onnodige fouten waren het 
gevolg. Maar gelukkig herpakten de 
meiden zich en de eerste set werd 
gewonnen met 26-24. Ook de twee-
de set was spannend. Enorm leuk 

om te zien, aan beide kanten werd 
er hard gewerkt, mooie rally’s waren 
het gevolg. De meiden van Oradi 
spelen vanaf dit jaar voor het eerst 
volgens het 4-2 systeem. Dat gaf in 
het begin nog wat verwarring, maar 
de meiden hebben het nu goed op-
gepakt en het begint zijn vruchten 
af te werpen. Ook de tweede set 
werd door Oradi gewonnen met een 
krappe 25-23. Maar daarna ging 
het snel. Oostzaan zakte in en kon 
de sevicedruk en aanval van Ora-
di/Omnia niet meer onder controle 
krijgen. De wedstrijd werd gewon-
nen met 4-0. Zaterdag 6 december 
spelen de meiden in de Proosdijhal 
in Kudelstaart om 9.45 uur. Toegang 
is gratis. Dus kom deze meiden eens 
aanmoedigen!

Aalsmeer - Het was jammer dat de 
duisternis zondag niet eerder inviel. 
Hoezo? Nou, nadat de lichttechnicus 
de lichtinstallatie had ingeschakeld 
vielen de doelpunten. Eerst werd 
het doel van de FC Aalsmeer ver-
licht en prompt werd er gescoord. 
Toen het doel van Terrasvogels ook 
in de schijnwerpers kwam, was het 
ook raak. FC Aalsmeer begon voort-
varend aan de wedstrijd, niet dat er 
scoringskansen kwamen maar de 
vechtlust was er. Deze dag zonder 
Fabian Waayman, ziek, en daarom 
moest trainer Erwin Monnich eni-
ge omzettingen plegen. Omzettin-
gen die gelukkig goed uitpakten. 
Er ontspon een levendige wedstrijd. 
Terrasvogels was voorin gevaarlijk, 
vooral met het duo Mitchel Smithuis 
en Henk Hageman die steeds maar 
weer de aanval zochten. Echter, de 
keren dat ze voor doelman van Halm 
kwamen waren op een hand te tel-
len. FC Aalsmeer probeerde op hun 
beurt ook om de nul van het bord af 
te krijgen. Alexander Goes was twee 
maal achtereen dicht bij een doel-
punt in de twintigste minuut, maar 
doelman John Blanken van de Ter-
rasvogels stond een voorsprong in 
de weg. FC Aalsmeer bleef de druk 
op het vijandelijke doel opvoeren. 
Met in de ploeg Danny Leegwater, 

die terug kan zien op een goede 
wedstrijd, en vooral niet te vergeten 
de super snelle Lennart Eberhar-
ter was het wachten op een doel-
punt. De tweede helft was een ko-
pie van de eerste. Twee teams die 
er van alles aan probeerden om op 
voorsprong te komen. Het leek FC 
Aalsmeer te lukken in de vijfenvijf-
tigste minuut, een overtreding van 
Kevin de Jong van Terrasvogels bin-
nen het strafschopgebied werd door 
de scheidsrechter net buiten het 
strafschopgebied gezien. Jammer. 
De bezoekers profiteerden nu in de 
acht en zestigste minuut van de ver-
lichting die ontstoken was, het was 
Pieter Kors die doelman van Halm 
wist te passeren: 0-1. Nog geen tien 
minuten later werd een doelpunt 
van FC Aalsmeer wegens buitenspel 
afgekeurd. FC Aalsmeer maakte nu 
ook regelmatig gebruik van het ver-
lichte doel van de Terrasvogels en 
dat resulteerde in de vier en tach-
tigste minuut in de gelijkmaker. Uit 
een terecht gegeven strafschop wis-
ten de Aalsmeerders op gelijke voet 
te komen: 1-1. Een eindstand waar 
iedereen tevreden kon en moest 
zijn. Komende zondag 7 december 
speelt FC Aalsmeer uit bij Olympia 
in Haarlem vanaf 14.00 uur.
Theo Nagtegaal

Ruim 400 deelnemers!
Veel animo Ringvaartloop
Aalsmeer - Onder koude, maar 
gunstige, omstandigheden werd 
afgelopen zondag 30 november 
de Ringvaartloop gelopen. Er de-
den over de verschillende afstan-
den ruim 400 deelnemers mee, wat 
wederom een record was. Er werd 
gestart met een 1 kilometer loop 
voor de kinderen. Esmee Mering 
was het snelste meisje in de cate-
gorie tot en met 8 jaar in 4:26. Mic-
ky Bek deed er in de categorie 9 tot 
12 jaar 4:02 over. Bij de jongens tot 
en met 8 jaar was Rink Rewijk in 
3:59 de snelste, en Milan Biesheu-
vel deed er 3:33 over bij de groep 
9 tot 12 jarigen. Nadat de kinderen 
klaar waren met hardlopen werd de 
10 EM gestart. Bij de 10 Engelse Mijl 
was AVA-lid Erica Belandi de snel-
ste in 1 uur 6:21, bij de heren was 
dit Erwin Metselaar in 58:01. Helaas 

bleek de afstand op de 10 Engel-
se Mijl te kort waardoor (te) snel-
le tijden werden gelopen. Vijf minu-
ten nadat de lopers voor de 10 EM 
al weg waren was het de beurt aan 
de 5 en 10 kilometer lopers. Snelste 
dame op de 5 kilometer was Jaimy 
van de Loo in 20:03. Remyo Tielse-
ma liep een snelle tijd bij de heren, 
namelijk 16:43. Op de 10 kilome-
ter was Danny Binnendijk de snel-
ste bij de heren in 35:08 en Linda 
van Wely was de snelste 10 kilome-
ter-dame in 42:03. Denk je nou na 
het lezen van deze tekst: “Hardlopen 
is ook wel iets voor mij”. In januari 
start AVA met een clinic waarbij je 
klaar wordt gestoomd om 5 kilome-
ter aan één stuk te kunnen lopen bij 
de volgende loop die georganiseerd 
wordt, de Westeinderloop.
Foto: www.kicksfotos.nl

Paul gooit hoog bij Sjoelclub 
Aalsmeer - Slechts één persoon-
lijke record leverde de competi-
tieavond van Sjoelclub Aalsmeer 
op 27 november op. In de hoogste 
klasse gooide Paul van den Berg 
zijn beste resultaat ooit: 1412. 
Toch kwam hij niet in de top 3 van 
de Hoofdklasse. Hoofdklasse: 1. 
Petra Houweling, 2. Patrick Haring 
en 3. Albert Geleijn. 

A-Klasse: 1. Jacob van ‘t Hof, 2. 
Mariëtte van der Vlugt en 3. Rob 
Kuypers. B-Klasse: 1. Theo van Le-
ijden, 2. Dirk Mol en 3. Klaas van 
Leeuwen. C-Klasse : 1. Mirjam van 
den Berg, 2. Adje de Leede en 3. 

Maria Baggen. Twee koppels van 
Sjoelclub Aalsmeer hebben mee-
gedaan aan het toernooi bij de 
Brikkenmikkers in het Drentse 
Klazienaveen. Sjaak Siebeling en 
Theo van Leijden sleepten de der-
de prijs in de wacht en Wijnand en 
Marja Springin’t Veld stonden met 
een vierde plek net naast het ere-
podium (beiden in de C-Klasse). 
De laatste competitieavond van 
2014 is op donderdag 11 decem-
ber om 20.00 uur in het Dorpshuis 
in Kudelstaart. Voor informatie en 
uitslagen zie ook www.sjoelclub-
aalsmeer.nl of bel met Mirjam van 
den Berg, tel. 0297-347439.

Aalsmeer - Het was een vrij rustige 
avond wat het aantal leden betrof, 
de voetbal won het van het darten. 
Daardoor hadden de andere darters 
weer meer kans om op de eerste 
plaats te komen. Alleen was Tibor 
Hogervorst toch te sterk en werd 
eerste. Op de tweede plaats ein-

digde Sebastiaan Dolk, die net even 
z’n broer voorbij ging, door net iets 
eerder de dubbels uit te gooien, en 
dus Franklin Dolk op de derde plek. 
Op dinsdagavond om 20.00 uur is er 
weer darten in het Middelpunt in de 
Wilhelminastraat 55. De zaal is van-
af 19.30 uur open.

Wie komt het opnemen tegen Piet 
Bakelaar, die met klaverjassen liefst 
5251 punten wist te vergaren. Op de 
tweede plaats tijdens de speelavond 
op 13 november is Nico de Jong ge-
eindigd met 5226 punten en op drie 
Tom Brozius met 5078 punten. Bij 
het domineren streek mevrouw J. 
Huiskens met 8 schrappen de hoog-
ste eer op, gevolgd door mevrouw 
R. Kant met 10 schrappen.
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Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart – Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaverjas-
club De Geluksvogels. Het hele jaar 
door wordt op de woensdagavond 
gekaart in het Dorpshuis van Ku-
delstaart vanaf 20.00 uur. Het kla-
verjassen op 26 november is ge-
wonnen door Floor v. Engelen met 
5504 punten, op twee Ben v/d Voort 
met 5475 punten en op drie is Theo 
Roeleveld geëindigd met 5046 pun-
ten. De poedelprijs was deze week 
voor Ria v/d Laan met 3213 punten. 

Voetbal zondag
RKDES verliest streekderby 
van beter KDO
Kudelstaart – Al weken werd er uit-
gekeken naar de streekderby tussen 
het Kudelstaartse RKDES en KDO uit 
De Kwakel. In De Kwakel werd het in 
een matig duel een verdiende over-
winning voor KDO. Na een verrassen-
de 4-1 ruststand werd het in de twee-
de helft nog even spannend toen het 
4-3 werd, maar was er uiteindelijk een 
5-3 verlies voor RKDES. De eerste 
helft was KDO veel sterker en duurde 
het tot de 18e minuut totdat de thuis-
club op voorsprong kwam. Daarvoor 
had KDO al een opgelegde kansen 
gemist. Een overtreding van Richard 
de Vries werd door de veel fluitende 
scheidsrechter Van Heijningen op de 
stip gelegd, overigens ontging het de 
scheidsrechter dat de bal al over de 
achterlijn was geweest. KDO-er Rick 
Kruit benutte deze onverwachte kans 
en liet RKDES doelman Veldman 
kansloos, 1-0. In de 25e min. was het 
weer raak toen KDO uitblinker Joe-
ri Stange fraai raak schoot, 2-0. RK-
DES kwam er niet aan te pas, maar 
had geluk in de 35e minuut, toen een 
KDO-er te hard terug speelde op 
doelman Peter Onderwater, die de bal 
achter zijn doellijn werkte, de 2-1 gaf 
RKDES weer wat hoop. Maar dit was 
van korte duur, want in de 36e minuut 
lag scheidsrechter Van Heijningen 
weer de bal op de stip, na een hands-
bal van RKDES speler Richard de 
Vries. Weer was KDO-er Kruit succes-
vol, zijn doelpunt bracht KDO op een 
3-1 voorsprong. In de 44e minuut leek 
de wedstrijd beslist toen Joris Korten-
horst een vrije trap nam en vervolgens 
Sven Vlasman met een kopbal, KDO 

op een 4-1 voorsprong zetten. RKDES 
kwam wat beter uit de kleedkamer en 
kreeg in de 48e minuut een grote 
kans, het schot van Dani Calmez ging 
maar rakelings naast. De Kudelstaar-
ters namen steeds meer het initiatief, 
vooral doordat KDO slordiger ging 
spelen. In de 69e minuut kreeg RK-
DES ook een strafschop, invaller Jor-
dy van Bourgogne schoot raak, 4-2. In 
de 84e minuut kreeg RKDES-er Daryl 
Haime een corner te nemen, de bal 
werd door de KDO-verdediging niet 
goed verwerkt en kwam bij invaller 
Lennart Kok terecht. De RKDES spe-
ler bedacht zich niet en haalde ver-
woestend uit en joeg de bal tegen het 
net, RKDES terug in de wedstrijd, 4-3. 
RKDES speelde in de slotfase alles of 
niets en kreeg een paar goede kan-
sen. Maar bij een uitval van KDO in de 
90e minuut, werd de bal slecht ver-
werkt door de verdediging van RK-
DES en besliste Joeri Stange de wed-
strijd door 5-3 te scoren.RKDES pro-
beerde het nog wel, maar de tijd ont-
brak en een verdiende nederlaag was 
een feit.
De Kudelstaarters houden een dub-
bel gevoel over aan deze wedstrijd. 
De eerste helft speelde het niet goed 
en pas in de tweede helft zette het 
meer druk en toen bleek dat ook KDO 
kwetsbaar is.
Zondag 7 december speelt RKDES 
thuis op Sportpark Calslagen aan de 
Wim Kandreef tegen DSO. De wed-
strijd begint om 14.00 uur. Publiek is 
uiteraard van harte welkom.

Ad Verburg

Voetbalwedstrijd tegen Odysseus ‘91

FC Aalsmeer zaterdag drie 
punten erbij na 5-1 winst
Aalsmeer - Het bezoekersaan-
tal was mager (95), het weer was 
zeer matig en het spel was ook 
zeer matig: De voetbalwedstrijd FC 
Aalsmeer zaterdag tegen Odysseus 
‘91. Het was voor degenen die bui-
ten het spel gadegeslagen hebben 
geen lolletje. De FC Aalsmeer zon-
der Burak Sitil, Thomas Harte en Jo-
el Gemin maakte er behalve de eer-
ste en de laatste tien minuten van 
de wedstrijd weinig van. Van ro-
de lantaarndrager Odysseus ’91 (0 
punten) kon je natuurlijk ook niet 
alles verwachten, maar dat viel best 
mee. De 5-1 overwinning van FC 
Aalsmeer was wel verdiend, maar 
vooral in de tweede helft met een 
3-1 voorsprong combineerde Odys-
seus ’91 beter en was het voor-
al keeper Ray Smidt die de FC in 
de race hield. In de laatste 10 mi-
nuten had de stand nog wel hoger 
gekund. Calvin Koster 3x en Michal 
Kocon 2x bepaalden de eindstand 
op 5-1. Alleen Jeroen van Zanten 
van Odysseus ’91 kon hier wat te-
genover stellen. 

Twintig minuten leuk voetbal is ge-
woon te weinig. Wanneer men ko-
mend weekend Veensche Boys treft 
is het andere ‘koek’. FC Aalsmeer 
startte zeer voortvarend. Met goed 
en snel voetbal werd Odysseus ’91 

in de eerste minuten overlopen. Een 
goed lopende aanval opgezet door 
Mike Vos werd na zijn voorzet door 
Michal Kocon in het doel gelopen 
1-0. Nog geen twee minuten later 
was het weer raak. Vanaf de achter-
lijn trok Michal Kocon de bal naar 
de opkomende Calvin Koster en die 
liet keeper Sonny Hopman kansloos, 
2-0. De toeschouwers trokken de 
kragen maar weer eens omhoog en 
zagen het hoopvol in. Maar een fou-
te breedte pass door het midden en 
te zacht van Mark Ruessink bracht 
Odysseus ’91 via Jeroen van Zan-
ten weer in de race 2-1. Met de FC 
was het vanaf dat moment ook af-
gelopen. Beide ploegen gingen een 
paar klassen lager voetballen en 
ook het kijkspel ging een paar gra-
den lager en werd het koukleumen. 
De wisselwerking middenveld/aan-
val liep voor geen meter. Het was of 
te kort of te lang, maar bij de spe-
ler die hem moest ontvangen kwam 
hij niet. De durf om een pass te ge-
ven ontbrak bij sommige spelers. De 
enige opleving kwam in de 41e mi-
nuut toen Salih Yildiz (de enige cre-
atieve speler) vanaf de achterlijn 
Michal Kocon bereikte. Deze maak-
te geen fout, 3-1. Mike Vos kon in 
de 45e minuut de score nog verho-
gen, maar op de voorzet van Michal 
Kocon kwam hij centimeters te kort. 

Start ook met hardlopen
Hardloopclinic bij AVA
Aalsmeer - Aan het begin van het 
nieuwe jaar organiseert Atletiek-
vereniging Aalsmeer een 9 week-
se hardloopclinic. Vanaf zaterdag 10 
januari begint een serie trainingen 
voor zowel de startende als meer 
gevorderde hardloper. Wekelijks 
trainen de deelnemers 1,5 uur onder 
leiding van ervaren trainers. Daar-
naast worden de deelnemers tijdens 
deze clinic voorzien van een trai-
ningsschema en ze leren van alles 
over diverse onderwerpen die met 
hardlopen te maken hebben, zo-
als techniek, schoenen en kleding, 
voeding en afvallen, trainen met een 
schema, blessures en blessurepre-
ventie. Voor de beginnende hardlo-
pers wordt er van nul af aan toege-
werkt naar 5 kilometer hardlopen. 
De nadruk ligt hierbij op een ver-
antwoorde opbouw en gezellig, sa-
men trainen. Iedereen kan aan deze 
starterscursus meedoen, ongeacht 
leeftijd of conditie. De meer geoe-
fende hardlopers worden tijdens de 

clinics voorbereid op 10 kilometer 
hardlopen. Hierbij wordt onder an-
dere aandacht besteed aan het ver-
beteren van de looptechniek, snel-
heid en specifieke wedstrijdvoorbe-
reiding. Na afloop van de clinic kun-
nen de deelnemers, als ze dat wil-
len, gratis deelnemen aan de West-
einderloop. Deze wedstrijd over 1, 5 
of 10 kilometer wordt op zondag 15 
maart georganiseerd door Atletiek 
Vereniging Aalsmeer. Gezamen-
lijk trainen voor één doel wordt al-
tijd als gezellig, inspirerend en mo-
tiverend ervaren. En bovendien: met 
de juiste begeleiding en ‘een stok 
achter de deur’ ga je zeker je doel 
halen! De trainingen vinden plaats 
op en rondom de atletiekbaan van 
Aalsmeer, gelegen aan de Sport-
laan. De eerste training is op za-
terdagochtend 10 januari van 10.30 
tot 12.00 uur. Enthousiast? Aanmel-
den kan tot 5 januari bij Marjan van 
Ginkel via email: marjanginkelvan@
gmail.com.

Toen scheidsrechter P. Snoek floot 
voor de tweede helft zat een groot 
deel van het publiek de wedstrijd 
al vanuit de kantine te bekijken. De 
eerste kans in de tweede helft was 
van Mark Ruessink. Van achteruit 
opkomend schoot hij in de 16 meter 
rakelings over. Een diepte pass van 
Salih Yildiz werd door Michal Kocon 
via de paal naast geschoten. Wissel 
67e minuut: Jimmy van Veen voor 
Peter Neuvel. Odysseus ’91 combi-
neerde leuk. 
Als het gevaarlijk werd, was het 
Ray Smidt die redding bracht en 
een goede wedstrijd stond te kee-
pen. Een bekeken balletje van Flo-
ris Dokkum in de 72e minuut ein-
digde op de lat. Ook Jeroen van 
Zanten van Odysseus ’91 produ-
ceerde in de 75e minuut een bal op 
de lat. Wissel 83e minuut: Lennart 
van der Dussen voor Michal Kocon. 
Het werden lange en koude minu-
ten tot het einde. Maar ineens zat 
de schwung er weer in. Op aange-
ven van Salih Yildiz in de 86e mi-
nuut stond Calvin Koster op de goe-
de plek en was Sonny Hopman ge-
slagen 4-1. Na een redding van Ray 
Smidt was het in de rebound Cal-
vin Koster (!) die de bal van de doel-
lijn haalde. Het laatste woord was 
aan de FC. Uit een voorzet van ja-
wel Salih Yildiz kopte Calvin Kos-
ter met een subtiel boogballetje de 
eindstand op 5-1. Komende zater-
dag 6 december speelt FC Aalsmeer 
uit tegen Veensche Boys. Aanvang 
wedstrijd 14.30 uur. Locatie Wester-
veenstraat 42 in Nijkerkerveen.

Jack van Muijden

Twaalfde ronde competitie
Rik en Huub aan kop in 
schaakcompetitie 
Kudelstaart - De twaalfde ronde 
van de competitie van Het Kalende 
Pionnetje en Schaakclub Aalsmeer 
is afgelopen donderdag gespeeld. 
Arie Spaargaren en Richard Piller 
hebben gelijk gespeeld, Clemens 
Koster verloor van Gerard Verlaan 
en Jan van Willegen van Marco Ho-
genboom, de ‘pot’ tussen Martin 
van der Laan en Peter Verschueren 
eindigde gelijk, Rob van Haaften 
leed een 0-1 nederlaag tegen Piet 
Geertsema, net als Wim de Hertog 
tegen Fred Buskermolen en Huug 
Jansen tegen Mladen Cicek. 

Marco Hutters was te sterk voor 
Abdul Wasei, evenals Leo Buis voor 
Gerrit Harting, Tom van der Zee 
pakte de winst tegen Gerard van 
Beek en Cees Verburg won van 
Jaap van Staaveren. Martin Poort-
vliet tot slot leed een nederlaag te-
gen Jan van Ommeren. Stand aan 
kop: 1. Rik Konst, 2. Huup Joosten, 
3. Arie Spaargaren, 4. Richard Pil-

ler en 5. Gerard Verlaan. De speel-
avonden van de schaakclubs zijn 
iedere donderdag in het Dorpshuis 
van Kudelstaart en beginnen om 
20.00 uur

In de promotieklasse van de NHSB 
speelde het eerste schaakteam 
van de SCA een uitwedstrijd te-
gen Santpoort 2. De wedstrijd ein-
digde in 4-4 gelijkspel. Winst was 
er voor Willem Hensbergen, Theo 
Hendriks en Jan Bosman. Remises 
voor Michiel Spook en Huup Joos-
ten. Verlies noteerden Rik Konst, 
Piet Geertsema en Elham Wasei. 
Na drie competitieronden staan 
Het Witte Paard uit Zaandijk en 
Schaakclub Aalsmeer samen aan 
kop met elk vijf punten. Het Spaar-
ne uit Haarlem, Heerhugowaard en 
Krommenie hebben elk vier pun-
ten. De eerstvolgende wedstrijd in 
de promotieklasse is op zaterdag 
13 december thuis in het Dorps-
huis tegen Heerhugowaard.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer 

Aalsmeer - Op vrijdag 5 december 
is de volgende koppelspeelavond bij 
buurtvereniging Hornmeer. Ieder-
een is van harte welkom, ook wie 
geen koppelmaat heeft. Daar gaat 
voor gezorgd worden. De kaart-
avond is in buurthuis Hornmeer aan 
de Roerdomplaan 3 en begint om 
20.00 uur.
De zaal gaat open vanaf 19.30 uur 
voor thee, koffie en inschrijving. De 
kaartavond afgelopen vrijdag 28 
november was een dames aange-
legenheid, zelfs de poedelprijs werd 
door ze opgeëist: 1. Martha Zelden-
thuis met 5303 punten, 2. Mia Huijk-
man met 5258 punten en 3. Mar-
ja van Schip met 5139 punten. De 
poedelprijs was voor Miep Bloemen 
met 3389 punten.

Piet wint bij 
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Op don-
derdag 27 november is het klaver-
jassen gewonnen door Piet van As 
met 5804 punten, gevolgd door Ni-
co de Ron met 5378 punten en Mar-
ry Akse met 5138 punten. Bij het jo-
keren was Gerard de Wit de beste 
met 330 punten. Henny de Wit ein-
digde als tweede met 341 punten. 
Ook belangstelling voor deze gezel-
lige middag? Voor inlichtingen kan 
gebeld worden naar mevrouw R. 
Pothuizen, tel: 0297-340776.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis 

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
10 december vanaf 14.00 uur in het 
Parochiehuis in de Gerberastraat. 
Het klaverjassen op 26 november is 
gewonnen door Rinus Buskermolen 
met 5504 punten, op twee is Jan van 
der Drift geëindigd met 5367 pun-
ten en op drie ne vier Griet Maar-
sen en Cobie Bruinsma met 5102 en 
5094 punten.

Programma 
handbal

Zaterdag 6 december
20.15 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 1 – 
Volendam (BeNe League)

Zondag 7 december
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 4 –
 Westsite
11.15 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 4 – 
 Hercules
12.40 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 3 – 
 Aristos
De wedstrijden van de handbalver-
eniging worden thuis gespeeld in 
sporthal De Bloemhof aan de Horn-
weg 187. Publiek is van harte welkom.

AVA baanloop 
in Sportlaan

Aalsmeer - Op woensdag 10 de-
cember kan iedereen weer meedoen 
met de 1, 3 en 5 kilometer baanloop 
bij Atletiek Vereniging Aalsmeer 
aan de Sportlaan 43. Deelname kost 
2 euro voor niet-leden van AVA. Het 
startschot wordt gegeven om 20.00 
uur en inschrijven kan tot 15 minu-
ten voor aanvang in de kantine. Er 
wordt gelopen met een Ipico loop-
chip die aan de deelnemer wordt 
uitgeleend. Kleedkamers met dou-
ches zijn beschikbaar. Na afloop 
ontvangen de meeste deelnemers 
een plant. Voor verdere informatie: 
www.avaalsmeer.nl

Bridgeclub Strijd 
en Vriendschap

Aalsmeer - Uitslag Strijd en Vriend-
schap, bridgeavond op dinsdag 25 
november.
A Lijn: 
1 Wil Jongkind en Ria Kragtwijk 61,81
2 Rietje vd Zwaard en Trees de Jong 61,46
3 Jaap en Jan Geleyn 58,33
4 Theo Blom en Ko van Es 55,9
5 André Lanser en Joris vd Zwaard 54,17
 B Lijn:
1 Trudy Stokkel en Elly Zandvliet 58,33
2 Gonny en Pim van der Zwaard 55
-3 Piet van Hoek en Gré Aartse 54,17
-3 Gerrit v Leeuwen en Jan v Zwieten 54,17
5 Martha en Theo Teunen 51,67
C Lijn: 
1 Hein Bosman en Lilian Schmitz 58,33
2 Jan Alderden en Piet van de Meer 57,61
3 Atie Doeswijk en Huub Zandvliet 56,88
4 Tineke en Henk Krop 56,88
5 Erna en Pieter Jongkind 54,17

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Op maandag 8 decem-
ber vanaf 20.00 uur houdt buurtver-
eniging Allen Weerbaar een kaart-
avond in het Middelpunt aan de Wil-
helminastraat 55. Kaartliefhebbers 
zijn van harte welkom. Maandag 
24 november is ook een groep in 
het buurthuis geweest om te kaar-
ten. Het was een volle bak en de Sint 
kwam langs met chocolade letters. 
De heer P. Könst heft gewonnen met 
5270 punten, op twee is mevrouw T. 
Könst geëindigd met 5254 punten 
en op drie de heer Jacq. Bleeker met 
5157 punten. Hekkensluiter was de 
heer K. Kooyman met 3655 punten. 
Bij het jokeren is de hoogste eer be-
haald door mevrouw J. de Vries en 
op de laatste plaats is mevrouw M. 
Groenendijk geëindigd.

Lotenverkoop 
bij ‘de Telegraaf

Aalsmeer - Zaterdag 13 december 
zou Postduiven Vereniging de Tele-
graaf haar jaarlijkse tentoonstelling 
organiseren. In verband met met de 
heersende vogelgriep kan dit geen 
doorgang vinden. Alle andere acti-
viteiten die tijdens de tentoonstel-
ling gepland waren gaan gewoon 
door, zoals de bonnenverkoop op 
zaterdagmiddag om 16.30 uur. Van-
af 14.30 uur is het clubgebouw aan 
de Dreef geopend en is iedereen 
van harte welkom voor een (Dui-
ven)praatje onder het genot van 
een kopje koffie, thee of een andere 
consumptie en kunnen er loten voor 
de tombola gekocht worden. De 
verkoper van de bonnen is Willem 
Klijn uit Vrouwenakker, in de gehe-
le omgeving en daar buiten bekend 
om zijn vele plaatselijke veilingen, 
waaronder de Kwakelse veiling. 

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/Geslaagde ‘Pepernoten’ duik 
Aalsmeer - Op zondag 30 novem-
ber organiseerde duikteam Tha-
men de jaarlijkse Pepernotenduik in 
Hoofddorp, het Haarlemmermeer-
se bos. 
Er zijn 50 ‘pepernoten’ (gekleurde 
golfballen) door een andere duik-
vereniging in het water gegooid, de-
ze moesten door de duikers weer 
worden opgedoken. De ballen heb-
ben diverse kleuren met een voor 
de duikers onbekende waarde. Ge-
woon zoveel mogelijk ballen verza-
melen dus. Behalve ballen is er ook 

snoek en karper te zien. Het bud-
dypaar Edwin en Willem wist de 
meeste 34 ‘pepernoten’ (met 73 
punten) op te duiken en heeft een 
passende prijs gewonnen. Na afloop 
was er chocomelk, Glühwein, gevul-
de speculaas en natuurlijk echte pe-
pernoten. Duikteam Thamen is een 
actieve vereniging die iedere don-
derdagavond trainingen verzorgd 
in zwembad de Waterlelie van 21.30 
tot 22.30 uur. Kijk voor meer infor-
matie of foto’s op www.thamen-di-
ving.nl.

Atletiek jeugd
Aanstormende talenten maken 
faam bij eerste regiocross!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 29 
november werd bij de AV 23 in Am-
sterdam de eerste regiocross van dit 
seizoen gehouden. Een mooi meet-
moment voor een aantal zeer talent-
volle hardlopers uit de junioren en pu-
pillengroep van AV Aalsmeer. De af-
gelopen weken is er hard gewerkt om 
goed voorbereid aan de start van de-
ze regiocross te verschijnen en de vele 
bos-, baantrainingen en lange duurlo-
pen hebben zich deze zaterdag ze-
ker uitbetaald! Corné Timmer knalde 
er gelijk in bij de B junioren met een 
fraaie tweede plaats en triatleet Davey 
Heysteeg eindigde niet heel veel daar-
achter met een vierde plaats. Andere 
mooie klasseringen bij de B jongens 
waren er voor Bart Sommeling (17), 
Daan Snaterse (24) en Nick Ramdja-
namsingh (30). Bij de A junioren was 
er een top tien notering voor Niels van 
Bunningen met een keurige achtste 
plaats ! Bij de meisjes C verloor In-
ger van Dok wat plaatsen bij de start, 
maar maakt dit meer dan goed in 
het verloop van de wedstrijd met een 
mooie vijfde plaats als resultaat. Bij de 
jongens C twee keurige prestaties van 
Gregory ’t Hoen en Justin Heysteeg, zij 
eindigden respectievelijk als achttien-
de en drieëntwintigste ! De meisjes 
D2 blijven een verhaal apart. Zoveel 
AVA talenten in een categorie. Dames 
waarvan heel veel verwacht wordt de 
rest van het seizoen, maar ook de ko-
mende jaren. Rachel Aarsen versloeg 
Nienke van Dok in de eindsprint en 
zij werden dus één en twee. Niet ver 
daarachter, terugkomend van een 
blessure, Naomi Verhoef op een prima 
vijfde plaats. Ook Micky Bek deed het 

uitstekend door met een tiende plaats 
nog net binnen de top tien te eindi-
gen. Deze vier dames gaan ook ze-
ker weer een rol spelen straks bij de 
crossfinale! Ook een mooie prestatie 
bij de jongens D1 van Graeme ’t Hoen, 
na een goede start een keurige wed-
strijd gelopen en gefinisht op een ze-
vende plaats. Bij de meisjes D1 ook 
twee aanstormende toppertjes, Lotte 
Zethof en Sietske de Bruin. Lotte met 
een fantastische tweede plaats na een 
indrukwekkende eindsprint en Siets-
ke niet heel ver daarachter met een 
achtste plaats. Ook de pupillen de-
den het geweldig met een aantal aan-
sprekende prestaties. Zo was er een 
ereplaats voor Daniel Winkels (3) bij 
de JPA1 met niet ver daarachter Finn 
Rademaker op een zesde plaats. Bij 
de JPA2 deed Bas van der Laan heel 
goed zijn best met als resultaat een 
drieënzestigste plaats. Colin Alewijn-
se was voorin te vinden bij de JPB, ze-
vende plaats en in dezelfde race was 
er een vierenveertigste plaats voor Job 
Alderden. Justin Alewijnse werd keu-
rig zevende bij de JPC en in dezelf-
de wedstrijd werden Tycho Witteveen 
veertiende en Steven Waasdorp ze-
venentwintigste! Bij de MPA1 bewees 
Roanna Geleijn haar talent met een 
prachtige vijfde plaats, maar ook het 
optreden van Gwen Alewijnse (30) en 
Julie Witteveen (34) was zeker goed te 
noemen! Bij de MPB tenslotte weer-
den Juna van der Wall en Senna Stok-
man zich kranig door respectievelijk 
als vijftiende en tweeëntwintigste te 
finishen. Kortom, een topdag voor de 
jeugd van AV Aalsmeer!

Goede resultaten schaatsers 
van De Blauwe Beugel
Rijsenhout - De laatste weken zijn er 
weer aardig wat langebaanwedstrij-
den gereden door de schaatsers van 
IJsclub De Blauwe Beugel. Met over 
het algemeen goede resultaten. De 
gewestelijke (NH-U) wedstrijd voor 
Pupillen in Alkmaar resulteerde in een 
knappe podiumplaats (3e plek over-
all) voor Onno Zonneveld, terwijl Ig-
or Baars zich netjes naar een 23e plek 
reed in het overall klassement. De af-
standen waar over werd gestreden 
waren de 100 en 500 meter, waar-
in Onno 12.10 (persoonlijk record) en 
48.22 neerzette, terwijl Igor uitkwam 
op 13.20 (persoonlijk record) en 50.79. 
Menno Kramer en Tamara Goossen 

deden mee aan de Holland Cup pu-
re sprint in Dronten. De pure sprint 
gaat over de afstanden 100, 300 en 
de 500 meter, dus inderdaad ook de 
echte klassieke sprintafstanden. Men-
no reed tijdens dit toernooi een nieuw 
toernooirecord in 10.29 op de 100 me-
ter. Zijn overige tijden waren op de 
300 meter; 24.34 en op de 500 meter 
38.90. Tamara Goossen reed over de-
zelfde afstanden respectievelijk 11.73, 
27.67 en 45.16. Voor meer informa-
tie omtrent (schaats) nieuws, uitsla-
gen, verslagen en evenementen heeft 
IJsclub De Blauwe Beugel een actie-
ve website die te raadplegen is via: ht-
tp://www.ijsclubdeblauwebeugel.nl. 
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BeNe League handbal
Aalsmeer tegen Volendam

Handbal Eerste Divisie
Dames Aalsmeer slepen 
overwinning uit het vuur 

Aalsmeer - Na een weekend zon-
der BeNe League competitie pakken 
de mannen van FIQAS Aalsmeer 
aanstaande zaterdag 6 decem-
ber de draad weer op. Op het pro-
gramma staat een thuiswedstrijd te-
gen Kras/Volendam. Na negen van 
de veertien wedstrijden staat FIQAS 
Aalsmeer achtste en laatste in de 
Belgisch/Nederlandse competitie 
en de Volendammers zesde. Het on-
derlinge verschil is echter maar één 
punt. Ook het puntverschil met de 
nummers zeven, vijf en zes is der-
mate  klein dat er nog van alles kan 
veranderen in de stand de resteren-
de wedstrijden. Eerder in het sei-
zoen speelden de ploegen in Vo-
lendam gelijk tegen elkaar (27-27 
na een 13-13 stand bij rust). Des-

tijds was FIQAS Aalsmeer de eer-
ste helft de betere ploeg en was Vo-
lendam sterker in de tweede helft. 
Maar wedstrijden tussen de streek-
genoten zijn altijd enorm spannend 
en worden gespeeld op het scherpst 
van de snede. Dat zal a.s. zaterdag 
niet anders zijn, zeker omdat beide 
ploegen de punten hard nodig heb-
ben. En de Aalsmeerders zullen on-
getwijfeld ook voor eigen publiek 
nog graag revanche willen nemen 
voor de nederlaag van twee weken 
terug, toen het team van René Ro-
meijn zo sterk speelde, maar in de 
slotfase toch nog de punten ver-
speelde. Het belooft een bijzonde-
re wedstrijd te worden, dus mis het 
niet! Aanvang: 20.15 uur in sporthal 
De Bloemhof aan de Hornweg.  

Aalsmeer - Niet mooi, maar wel 
degelijk was de wedstrijd van de da-
mes bij SEW 2. Toch werd er wél ge-
wonnen, dus ‘strik erom’, inpakken 
en wegwezen. Daar waren de toch 
weer veel meegereisde supporters 
uit Aalsmeer het roerend over eens. 
FIQAS Aalsmeer had er weer twee 
punten bij, was een plaats gestegen 
op de ranglijst en had dus een pret-
tige, ‘vaste’ stek in de middenmoot 
van de Eerste Divisie. Een heftig ver-
zettend SEW werd aangemoedigd 
door een fanatiek thuispubliek en 
dat maakte het de Aalsmeerse da-
mes knap lastig deze zaterdagavond 
in Wognum. Toch wisten ze telkens 
een minimale achterstand om te 
zetten in een gelijke stand en was 
het mede te danken aan de goed  
keepende  Manon van der Sar dat 
de ploeg van Herman Schaap met 
een stand van 12-15 konden gaan 
rusten. 
Na rust zag het publiek een soort-
gelijk duel zonder ‘franje’ maar met 

een scoreverloop om van te smul-
len. SEW  kwam alweer snel terug 
in de wedstrijd en FIQAS Aalsmeer 
moest alle zeilen bijzetten om de in-
middels opgelopen achterstand van 
twee punten weer goed te maken. 
Er werden bikkelharde duels uitge-
vochten, de tijdstraffen vielen aan 
beide kanten,  maar de Aalsmeer 
dames gaven geen krimp en namen 
naarmate de tijd begon te verstrij-
ken aan de ’harshand’ van Dionne 
weer het heft in handen. Het lever-
de een zinderend slotakkoord op: 
met nog twee minuten op de klok 
werd een stand van 26-25 alsnog 
omgebogen in een 26-27 overwin-
ning. Nogmaals, geen schoonheids-
prijs, maar een ‘mindere’ wedstrijd 
winnen is ook een kwaliteit: hulde! 
Zaterdag 6 december spelen de da-
mes uit tegen Bentelo vanaf 19.30 
uur. Zaterdag 13 december komt 
Fortissimo bij de dames op bezoek 
in sporthal De Bloemhof. Deze wed-
strijd begint om 20.30 uur.

ZABO zaalvoetbal, ronde 6
De Midi’s blijft koploper
Aalsmeer - Sportcafé de Midi’s 
heeft afgelopen zaterdag 29 no-
vember uitstekende zaken gedaan 
bij de ZABO competitie. De ploeg 
won de zaalvoetbalpartij tegen LE-
MO en blijft koploper met twee 
punten voorsprong op Piller Sport. 
De zesde speelronde van de ZA-
BO vond plaats in hal 1 van sport-
hal de Bloemhof en de openings-
wedstrijd ging tussen Piller Sport en 
Amsec Beveiliging. Het meest fraaie 
doelpunt van dit duel kwam op 
naam van Lex Hendrikse die scoor-
de namens Amsec Beveiliging. Hier 
bleef het bij. Piller Sport wist veel-
vuldig het vijandelijke doel te vin-
den en sloot de wedstrijd af met 
een zeer ruime 10-1 zege. Vervol-
gens trad Holex aan tegen EZ Flo-
wer. Holex boekte zaterdagavond 
de eerste overwinning van het sei-
zoen en heeft de laatste positie in 
de ranglijst (op doelsaldo) verlaten. 
Einduitslag 5-3 voort Holex. De der-

de wedstrijd van het avondje ZA-
BO was de ontmoeting tussen Po-
lonia Aalsmeer en Café Sportzicht. 
Uitslag 3-1 voor Polonia. Heemhorst 
Watersport wist ditmaal geen pun-
ten te behalen. La Furia Roja bleek 
met 6-1 te sterk. De slotwedstrijd 
van ronde 6 ging tussen lijstaan-
voerder Sportcafé de Midi’s en LE-
MO. Bij de rust gaf het scorebord 
4-2 aan en in de tweede helft kwam 
de overwinning voor de koploper 
geen moment in gevaar. Sportca-
fé de Midi’s liep na 30 minuten uit 
naar 7-2 en eindigde de partij met 
een knappe 9-2 overwinning.
Huidige stand: Sportcafé de Midi’s 
6-18, Piller Sport 6-16, La Furia Ro-
ja 6-13, Polonia Aalsmeer 6-12, LE-
MO 6-12, Heemhorst Watersport 
6-6, Café Sportzicht 6-3, Holex 6-3, 
EZ Flower 6-3, Amsec Beveiliging 
6-3. De 7e speelronde volgt op za-
terdag 13 december in sporthal de 
Bloemhof.

Zuyderzee zwemcircuit
9 x Goud Oceanus Masters
Aalsmeer - De Oceanus masters 
hebben zondag 30 november lekker 
huisgehouden in het Zuyderzee cir-
cuit deel 3 te Almere.  Maar liefst 9 
keer werd er beslag gelegd op de 
eerste plaats en 3 keer op de twee-
de plaats, dan kun je met recht zeg-
gen dat er lekker gezwommen is. 
Twee heren en twee dames reisden 
af om te gaan knallen. Arjan Bel-
laart kwam in actie op de 100 rug, 
gleed volledig weg bij de start maar 
revancheerde zich tot een 1.07,95, 
bij de 200 vrije slag die er vlak ach-
teraan gezwommen werd lukte het 
hem net niet onder de 2 minuut 10 
te duiken , en als slotnummer de 
50 vlinderslag in 30,63. Laura Staal 
kaapte maar liefst 3 keer een eer-
ste plek weg voor de concurrentie 

in haar leeftijdscategorie, bij de 200 
vrije slag finishte ze in 2.31,97, de 
200 wissel verliep in 2.52,40 en haar 
slot nummer van de middag 100 
schoolslag in 1.29,60. Annette de 
Visser die hetzelfde programma had 
uitgezocht als haar trainingsmaatje 
Laura zwom zichzelf op de 200 vrije 
slag naar 2.24,22, de 200 wissel in 
de mooie tijd van 2.48,06 en de 100 
schoolslag in 1.32,33. De benjamin 
van de groep Richard Catoire knal-
de er op de 25 schoolslag 19,42 uit, 
met de 50 vlinderslag legde hij be-
slag op plek twee in 45,17 en het 
favoriete nummer de 100 school-
slag werd afgerond in 1.43,48. Een 
zeer geslaagde middag voor de vier 
Oceanus masters. Op naar het vol-
gende deel in het Zuyderzee circuit. 

Basketbalcompetitie
U18 te sterk voor Landslake 
Lions uit Landsmeer 
Aalsmeer - De jongens onder de 
18 jaar van Basketbal Vereniging 
Aalsmeer speelden een thuiswed-
strijd tegen de Lions uit Landsmeer. 
Op voorhand een  vrijwel gelijk-
waardige strijd, gezien eerdere uit-
slagen door beide teams behaald. In 
de eerste periode bleek dat ook uit 
de stand: 9-9. Coach Meindert Bus-
kermolen had zijn team bij wijze van 
training de opdracht gegeven in een 
man-to-man verdediging te gaan 
staan en een aanvallend systeem 
uit te proberen dat drie dagen daar-
voor op de laatste training was in-
gestudeerd. Beide opdrachten wer-
den ook in het begin van de twee-
de periode nog niet geweldig uitge-
voerd, want na 5 minuten leidden 
de Lions met 16-14. Een time out 
bracht uitkomst. De puntjes wer-
den op de i gezet. Valentijn Stokman 
trok het team over het dode punt 
heen door uitstekend te verdedigen 
en bovendien een paar maal zeer 
fraai te scoren. Vince Booy scoor-
de bovendien op het juiste moment 

een prachtige driepunter en bij rust 
stond Aalsmeer met 26-18 voor. 
De Aalsmeerders trokken de lijn in 
de derde periode knap door en uit 
de ingestudeerde aanval werd een 
paar keer prima gescoord. Aron van 
Daalen blonk in die periode uit door 
heel veel rebounds te pakken, wat 
de basis vormde voor een paar zeer 
goed uitgespeelde fast-breaks die 
vooral door Sebastiaan Sargis met 
een score werden afgerond. Na de 
derde periode stond Aalsmeer met 
42-29 voor en het team mocht in de 
vierde periode vrijuit aanvallen en 
in een 1-3-1 zoneverdediging gaan 
spelen. Aalsmeer liep verder uit naar 
55-31. Het pleit voor de jongens van 
Landslake Lions dat ook zij 40 minu-
ten lang voluit probeerden te gaan 
waardoor ook zij bleven scoren. De  
eindstand van 59-40 bewees voor-
al dat de U18 op de goede weg is. 

Ook weten of de U16 afgelopen 
weekend gewonnen heeft? Lees dit 
verhaal op www.meerbode.nl.

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust 1 degradeert, 
handhaving teams 2 en 3
Aalsmeer - Tegen de overduidelijke 
kampioen Rapidity 5 (met maar liefst 
89 van de 100 punten) begon Bart 
Spaargaren namens degradant Bloe-
menlust 1 sensationeel. Met 11-7 en 
11-3 nam hij brutaal een 2-0 voor-
sprong, waarna de Beverwijkse te-
genstander wakker schrok en met 
4-11 en 3-11 de zaken recht trok. Zijn 
bedoeling was natuurlijk om dat in 
de beslissende vijfde game voort te 
zetten, maar daar stak Bart een stok-
je voor. Hij knokte zich verrassend 
naar een 11-9 overwinning en bracht 
daarmee zijn opponent zijn pas twee-
de nederlaag van de competitie toe. 
In de tweede wedstrijd leek ook Ed 
Couwenberg op weg naar een stunt, 
maar met 9-11 in de vijfde game 
moest jij zich toch gewonnen geven. 
Rapidity liep vervolgens ten koste van 
Frans Ravesteijn, Ed en Bart uit naar 
een 1-6 voorsprong, voordat Ed als-
nog een knappe zege wist te boeken 
(11-6, 9-11, 11-9, 3-11, 13-11). Bij 
2-7 had Bart in de laatste wedstrijd 
nog een grote kans op een tweede 
overwinning tegen de kampioenen, 
maar met 10-12 in de vijfde game 
was het deze keer net niet. Bloemen-
lust 2 speelde uit tegen TSTZ Haar-
lem 6. De kaarten waren al geschut, 
want wat de uitslag ook werd Bloe-

menlust bleef vijfde en TSTZ Haarlem 
vierde in de poule. Desalniettemin 
werd door beide teams alles gege-
ven om te winnen. Danny Knol won 
knap twee partijen. Peter Velleman 
won één partij en verloor een van zijn 
twee andere partijen nipt met 11-9 in 
de vijfde game. Horst Krassen verloor 
helaas al zijn partijen, waarvan een 
met 11-9 in de vijfde game. Ook het 
dubbelspel van Peter en Danny werd 
net aan verloren met 11-9 in de vijf-
de game. De einduitslag van 7-3 was 
dus ietwat geflatteerd. Na twee sei-
zoenen laatste geworden te zijn in 
de 4de klasse , werd Bloemenlust 2 
nu één na laatste en wist zich daar-
mee dus te handhaven. Ook Bloe-
menlust 3 heeft zich gehandhaafd in 
de 5de klasse met een overtuigen-
de 7-3 thuiszege op AMVJ 4. Daar-
mee legde Bloemenlust 3 zelfs knap 
beslag op plek vier en werd AMVJ 
vijfde. Wederom was Wim v.d. Aard-
weg belangrijk voor zijn team met 
drie overwinningen (en een winst-
percentage over het gehele seizoen 
van 70%). Philippe Monnier voegde 
er twee winstpunten aan toe en Ton 
de Hollander was goed voor een ze-
ge. Het zevende punt werd gescoord 
door Wim en Philippe in een span-
nende dubbelpartij.

Basketbalcompetitie
Verlies BV Dames 1 tegen 
te sterk Apollo
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
speelden de Aalsmeerse basketbal-
dames een thuiswedstrijd tegen de 
dames van het Amsterdamse Apol-
lo. Aangezien het team van Apol-
lo veel hoger stond dan het team 
van Aalsmeer werd er niet veel van 
verwacht, maar het bleek een zeer 
spannende wedstrijd te worden. 
Het eerste en tweede kwart gin-
gen de teams onverwacht gelijk op. 
Aalsmeer had een sterke verdedi-
ging staan en wist zich redelijk door 
de aanvallen van de tegenstander 
heen te slaan. 

Met wat makkelijke punten, ge-
maakt door leuk en simpel over-
spel, wisten de dames van BVA in 
de wedstrijd te blijven. Hierbij kwam 
het lengtevoordeel van Aalsmeer 
goed uit; Denise, Patty en Anni-
ko toornden hoog boven de verde-
diging van Apollo uit. Ondanks de 
druk die Apollo erop probeerde te 

zetten kon Aalsmeer steeds weer de 
basket vinden.  Voor Patty werd het 
uiteindelijk nog spannend of ze de 
hele wedstrijd af kon maken aange-
zien ze vier persoonlijke fouten had, 
maar gelukkig heeft ze een vijfde 
net niet gehaald waardoor ze in de 
wedstrijd mocht blijven. Helaas ver-
loor BVA uiteindelijk met 10 punten 
verschil verloren. Dit geeft toch een 
goed perspectief voor de volgende 
wedstrijden want er zit een opgaan-
de lijn in het spel van de dames!  En 
om tot nog betere resultaten te ko-
men zouden ze best wat versterking 
kunnen hebben. Ben jij of ken jij een 
meisje/dame die er van houdt in een 
team te spelen! Kom dan een keer 
meetrainen met de dames van BV 
Aalsmeer. Iedere donderdag zijn zij 
van 19.30 tot 20.45 uur te vinden in 
hal 2 van sporthal De Bloemhof. De 
volgende wedstrijd van Dames 1 is 
op 14 december in de Beijneshal in 
Haarlem. 

Waterpolocompetitie 
Oceanus Heren 1 doet 
goede zaken
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
29 november stond in de landelijke 
waterpolocompetitie de topper te-
gen de nummer 2, De Duinkikkers 
uit Soest, op het programma. Ocea-
nus staat nog altijd zonder puntver-
lies bovenaan en De Duinkikkers 
had pas 1 wedstrijd verloren. Winst 
voor Oceanus zou dus een voor-
sprong van 6 punten op de naas-
te concurrenten geven. Bij Ocea-
nus ontbrak Kevin Melman, maar 
die werd vervangen door good-
old Arjen Loef, die een uitstekende 
wedstrijd speelde. Voor deze wed-
strijd was behoorlijk wat publiek op 
de been gekomen en zij kregen een 
spannende pot polo te zien. De eer-
ste aanvallen waren wat weifelend 
en vaak werd de bal verloren door 
onzorgvuldigheid. De tegenstander 
rook hun kans en probeerde gelijk 
de minst gepasseerde verdediging 
te verschalken. Na 2 minuten speel-
tijd kregen ze loon na werken. Via 
een bekeken snelle passe en goed 
geplaatst schot stonden ze brutaal 
0-1 voor. Jos Vergeer en Remon 
den Hollander zorgden door indivi-
duele acties wel voor de 2-1 voor-
sprong, maar uiteindelijk werd de 
eerste periode met een 2-2 stand 
afgesloten. Ook in de tweede peri-
ode waren de ploegen aan elkaar 
gewaagd. Oceanus kwam nog wel 
op voorsprong door een verwoes-
tend schot van Jos Vergeer. Maar dit 
was dan ook wel het wapenfeit van 
de heren uit Aalsmeer. De bezoe-
kers uit Soest wisten nog wel 2 maal 
te scoren. Waaronder een doelpunt 
uit een overtalsituatie net voor het 
einde van de periode. De 3-4 ach-
terstand zorgde voor een stevig ge-
sprek in de rust tussen coach Klaas 
Mantel en de spelers. De Duinkik-
kers had slechts 2 wissels en moest 
dus met snel en actief spel stuk ge-
speeld worden. De daad werd in 
de derde periode bij het woord ge-
voegd en Oceanus liep via een aan-
tal snelle aanvallen uit naar 8-4 door 
doelpunten van Sander Aarsman, 
Jos Vergeer en Jeffrey Eickhoff. In 
dit gedeelte van de wedstrijd liet 
Oceanus zien dat ze een waardige 
kampioenskandidaat is, de tegen-

stander werd geheel weggespeeld. 
Het was dat er nog een strafworp 
werd gegeven aan het einde van de 
periode dat er nog een tegendoel-
punt viel.  De laatste periode ver-
viel de jonge ploeg uit Aalsmeer 
weer in hun foutenfestival. Mede 
door concentratiegebrek in de ver-
dediging en verkeerde interpreta-
ties van de scheidsrechters werd 
het toch nog een spannende wed-
strijd. Want na een snel doelpunt 
van de De Duinkikkers en 2 makke-
lijk gegeven strafworpen werd het al 
snel 9-7, nog steeds in het voordeel 
van Oceanus. Aanvallend konden 
de jongens van Oceanus geen vuist 
meer maken en moesten daardoor 
steeds mee terug. De 9-8 viel 11 se-
conden voor tijd en daarna kon de 
thuisploeg de wedstrijd uitspelen. 
Oceanus staat door deze overwin-
ning 6 punten op de 2 naaste be-
lagers, De Duinkikkers en De Futen 
uit Amstelveen. Op zondag 14 de-
cember heeft het eerste mannen-
team hun laatste wedstrijd voor de 
winterstop. Ze spelen dan tegen 
aartsrivaal De Futen in Amstelveen. 
Wedstrijd is om 19.55 uur.

Heren 3 wint ook
Het derde herenteam van Oceanus 
had ook een belangrijke wedstrijd 
op het programma. Met een volle-
dig fitte selectie verscheen Oceanus 
aan de start tegen De Vaart uit Bun-
schoten. In de eerste periode kwam 
Oceanus op voorsprong via Erik 
Bras en Mike Wessels, maar nooit 
kwam men echt los van de tegen-
stander. De Vaart scoorde vlak voor 
rust de 2-1. Oceanus creëerde in de 
tweede periode vele kansen, maar 
alleen Arjen Loef wist te scoren. 
Waardoor men halverwege de wed-
strijd met 3-1 voorstond. In de der-
de periode werd verder uitgelopen. 
Via de 4-1 door Antonie van Leeu-
wen, en de 5-2 door Bart Schouten 
werd de voorsprong uitgebreid. Met 
een 5-2 voorsprong de laatste peri-
ode in. Deze marge werd in de laat-
ste periode relatief makkelijk be-
houden, waardoor de eindstand 8-5 
werd en Heren 3 blijft meedoen voor 
het kampioenschap. 

Opbrengst voor 3 goede doelen
Voor derde maal Santa Run
Mijdrecht- In 2012 en 2013 werd 
de Santa Run in Aalsmeer georgani-
seerd door de Rotaryclub Aalsmeer-
Mijdrecht-Uithoorn. Dit jaar slaan 
2 Rotaryclubs (AMU en Mijdrecht) 
de handen ineen en wordt de San-
ta Run gehouden in Mijdrecht op 
vrijdagavond 19 december. Van-
af het Raadhuisplein zal om 19.00 
uur het startschot klinken voor een 
wandeltocht van 3.5 kilometer door 
het centrum van Mijdrecht. Het gaat 
vooral om de feeststemming bij de 
warming-up en de gezelligheid tij-
dens de wandeling met onder ande-
re een hapje, drankje en een dweil-

orkest. Na afloop is er nog een 
après-skifeest op het Raadhuis-
plein. De deelnemers lopen voor 
drie goede doelen, de Moeder Ver-
wendag in Aalsmeer en Mijdrecht 
en de Stichting Haarwensen.
Aan de Santa Run zijn prijzen ver-
bonden voor de jongste en de oud-
ste deelnemer, de deelnemer met 
het hoogste sponsorbedrag en het 
bedrijf, vereniging of school met de 
meeste inschrijvingen. Alle infor-
matie en de mogelijkheid om in te 
schrijven vindt men op de
website van de Santa Run: http://
aalsmeermijdrecht.rotarysantarun.nl

Sintbingo bij de Zonnebloem
Rijsenhout - Maandagmiddag 1 
december is een bingomiddag ge-
houden bij de Zonnebloem, afde-
ling Rijsenhout en Burgerveen in 
Dorpshuis de Reede. 

De 36 gasten begonnen met een 
kopje koffie of thee, om daarna de 
bingo te spelen, zelfs Piet kwam 
nog langs om de gasten te trak-
teren op heerlijke banket en spe-
culaas. Het was een geslaagde 

middag met leuke Sintprijzen. In 
de pauze was er nog een drank-
je met wat hartigs en om ongeveer 
16.45 uur ging een ieder weer huis-
waarts. Wilt u meer weten over de 
Zonnebloem wat deze voor U zou 
kunnen betekenen of wat U voor 
de Zonnebloem zou kunnen bete-
kenen? 
Informatie over de afdeling bij 
de heer R. Samshuizen via 0297-
327096 of www.zonnebloem.nl.
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