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Het vaststellen van de begroting 
voor volgend jaar is daarmee één van 
de belangrijkste momenten voor de 
raad om sturing te geven.

College-agenda 2022-2026
De begroting 2023 is de eerste 
begroting van het nieuwe college en 
deze is opgesteld in (�nanciële) 
onzekere tijden. Maar door enerzijds 
�nanciële meevallers van de Rijks-
overheid en anderzijds het maken 
van bewuste keuzes, presenteert het 
college van burgemeester en 
wethouders een begroting die meer-
jarig structureel sluitend. 

Inkomsten en uitgaven
In de begroting in één oogopslag zijn 
alle inkomsten en uitgaven op een 
rijtje gezet. Het bedrag van inkom-
sten, totaal 98 miljoen, is voor de 

helft afkomstig van het rijk en de 
andere helft komt de gemeentekas 
binnen via lokale he�ngen, zoals 
rioolrecht, ozb en afvalsto�enhe�ng. 
De ozb-lasten gaan voor inwoners 
volgend jaar omhoog met 9 euro 
(wordt gemiddeld 435 euro), het 
rioolrecht en de afvalsto�enhe�ng 
blijven echter gelijk, respectievelijk 
177 euro en 333 euro. Er is in 2023 
ook 98 miljoen te besteden. Een 
groot deel hiervan wordt gereser-
veerd voor zorg voor elkaar (jong en 
oud), voor het ontwikkelen van 
bedrijventerreinen en woningbouw 
en om de eigen organisatie te onder-
steunen, maar ook onderwijs, sport 
en cultuur worden �nancieel goed 
‘gespekt’, evenals er �inke bedragen 
worden vrijgemaakt voor verkeer en 
vervoer en, iets minder, voor open-
baar groen.

Nieuw beleid
De begroting biedt ook nog ruimte 
voor nieuw beleid en ambities. Een 
nieuw college, dus vast nieuwe 
wensen, maar het is uiteindelijk de 
gemeenteraad die de beslissing in 
deze neemt. Voor nieuw beleid 
wordt in 2023 een bedrag gereser-
veerd van iets minder dan 1,3 
miljoen. Tijdens de behandeling van 
de begroting zullen de fracties in 
hun algemene beschouwingen laten 
weten waar zij prioriteiten aan willen 
geven. 

Openbare vergadering
Belangstellenden zijn welkom in de 
raadzaal van het gemeentehuis, de 
vergadering is openbaar en begint 
om 20.00 uur. Thuis de vergadering 
volgen (en/of later luisteren) kan via 
www.aalsmeer.nl. De agenda van de 
vergadering en alle bijbehorende 
stukken zijn te vinden op de website 
van de gemeente. Indien inwoners 
de raad nog overwegingen mee 
willen geven of een vraag hebben, 
kan contact opgenomen worden via 
gri�e@aalsmeer.nl.

Gemeenteraad vergadert over 
begroting voor volgend jaar
Aalsmeer – Vanavond, donderdag 3 november, staat de vergadering van 
de gemeenteraad geheel in het teken van de begroting voor volgend 
jaar. In de begroting staan de plannen van de gemeente voor 2023 en 
wat deze plannen gaan kosten. De raad stelt de �nanciële uitgangs-
punten voor het beleid vast. Het college van burgemeester en wethou-
ders voert deze plannen vervolgens uit.  

Aalsmeer - Als alles meezit zullen 
Sinterklaas en zijn Pieten op zaterdag 
12 november om 11.00 uur 
aankomen in het centrum van Aals-
meer. De boot wordt aangemeerd bij 
Zorgcentrum Aelsmeer, ingang 
Kanaalstraat, en natuurlijk hopen de 
Sint en zijn Pieten op een grootse 
ontvangst door alle kinderen. Na 
aankomst verplaatsen de goedhei-
ligman en zijn gevolg richting Koren-
molen De Leeuw op het Molenplein 
alwaar een feestje gevierd gaat 
worden. Rond 13.00 uur wordt de 
Sint op deze plek uitgezwaaid en 
gaat hij richting zijn tijdelijk verblijf 
in het Raadhuis van Aalsmeer. 

Het Grote Huis van Sinterklaas
Want, na het grote succes van de 
afgelopen twee jaar wordt ook dit 
jaar het Raadhuis tijdelijk omgeto-
verd tot het Grote Huis van Sinter-
klaas. Op zaterdag 12 en zondag 13 
november heet de Sint bezoekers 
welkom en hoopt vele kinderen (en 
ouders) te mogen begroeten. Op 
zaterdag is het huis geopend van 
14.30 tot 18.00 uur en zondag van 
10.00 tot 17.00 uur. Wat er allemaal te 
zien zal zijn in het Grote Huis van 
Sinterklaas? Natuurlijk de magische 
werkkamer van Sinterklaas en neem 
ook een kijkje bij het cadeau-
tjes-inpak-station en kom peper-
noten snoepen bij de pepernoten-
vul-machine. De Danspietjes zijn er 

ook dit jaar bij voor de broodnodige 
beweging en kinderen kunnen op 
een wel heel bijzondere manier op 
de foto bij Fotopiet. En uiteraard is 
Sinterklaas er ook! Kaartjes vooraf 
bestellen is wel een vereiste en dit 
kan aanstaande zondag 6 november 
vanaf 10.00 uur. Toegang tot het 
Grote Huis van Sinterklaas is namelijk 
alleen mogelijk met een ticket met 
een vooraf gekozen tijdsslot. Via de 
website https://sinterklaasinaals-
meer2022.eventgoose.com kunnen 
tickets gereserveerd worden. Wees er 
snel bij, want vol is vol! 

Sinterklaas-verhaal
Houd vanaf aanstaande maandag 7 
november de video’s op de Facebook 
pagina van Sinterklaas in Aalsmeer in 
de gaten en laat je meevoeren in het 
spannende Sinterklaas-verhaal van 
dit jaar!

Sinterklaas komt naar Aalsmeer

Aalsmeer - Spookwoningen zijn 
huizen waar niemand staat inge-
schreven en die gehuurd worden 
door criminelen om hun activi-
teiten uit het zicht te houden van 
politie en justitie. De woningen 
worden dus gebruikt als 
dekmantel voor illegale activi-
teiten. Een spookwoning is te 
herkennen als er bijvoorbeeld 
veel wisselende bezoekers of 
bewoners naar binnen gaan en 
het onduidelijk is wie er nu 

woont. Veelal zijn ramen afgeplakt 
en is het druk rond de woning op 
vreemde vooral nachtelijke tijd-
stippen. Herkent u een van deze 
signalen en heeft u het 
vermoeden dat er in een pand of 
een woning bij u in de buurt ille-
gale activiteiten plaatsvinden. 
Bespreek dit dan met de wijk-
agent of doe melding bij de 
politie via 0900-8844. Anoniem 
melden kan door te bellen naar 
0900-7000.

Meld spookwoning of -pand in de buurt! Brandweer Aalsmeer 
‘redt’ steiger 
Aalsmeer - Het waaide �ink afgelopen 
dinsdag 1 november. Al vroeg in de 
ochtend, om kwart over vijf, werd de 
Brandweer gealarmeerd voor een 
stormschade aan de Ophelialaan. 
Door de harde wind dreigde een 
steiger bij een woon-winkelpand om 
te vallen. De Brandweer heeft samen 
met de collega’s van de hoogwerker 
de steiger weer rechtop gezet en 
gezekerd.
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 6 NOVEMBER

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Info: www.cama-aalsmeer.nl
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

Zondag 10u. dienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 

diensten om 10u. met ds. B. 
Ho�and uit Emmeloord en 
16.30u. met ds. J. van Dijken uit 
Nieuw-Vennep.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
dienst om 10u. met dhr. J.M. 
Prins uit Haarlem.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 

met ds. Jannie Nijwening. 
Collecte: Ouderenwerk DGA. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

diensten om 10u. en 16.30u
Protestantse Gem. Aalsmeer
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.  

Zondag 10u. dienst met ds. P. 
Verbaan (dankdag). Info: http://
pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. dienst met dhr. Mart Jan 
Luteijn uit Tilburg. Organist: 
Peter Burger. Zie: hervormdaals-
meer.nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag 10u. dienst met ds. E.J. 
Westerman. Organist: Theo 
Griekspoor. Zie: www.hervorm-
daalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. samenkomst. 
Spreker: Pieter-Jan van der Wolf. 

Om 19u. Baan7 Jongerendienst. 
Info: www.leg.nl. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. In 

Kloosterhof: Zaterdag om 16.30u. 
Woordcommunieviering. Voor-
ganger: B. Dullens. In Karmelkerk:
Zondag 9.30u. Eucharistieviering. 
Voorganger pastor Marco. M.m.v. 
Mirakels en om 14u. Poolse dienst 
met Krzysztof Kicka. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag geen 

dienst.
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Oosteinderweg 394. Zondag 9u. 

Utrenia en 10u. Heilige liturgie. 
Voorganger: father Ion. Diaken: 
Mihai. 

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dankdienst voor 
gewas en arbeid met ds. B.H. 
Steenwijk uit Nijkerk. Info: www.
kerkdienstgemist.nl.

Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat. Zondag 10u. 

viering met ds. J.S. Bruwer uit 
Kudelstaart. Info: https://sow-
kudelstaart.nl. 

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 

Zondag 11u. Gezinsviering m.m.v. 
kinderkoor. Info: stjangeboortese-
cretariaat@live.nl

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag om 

de twee weken in Ontmoetings-
kerk, Werf 2, Rijsenhout. Op 15 
november om 20u. met Peter 
Slagter over ‘Het Bijbelboek 
spreuken’.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

verzorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Dinsdag 
van 20 tot 24u. Kabel 99.0 en ether 
105.9.

Aalsmeer - Tafeltje Dek Je is per direct 
op zoek naar vrijwilligers die maal-
tijden willen bezorgen bij senioren 
thuis. Er worden bezorgers gezocht die 
eens in de vier à vijf weken maaltijden 
willen bezorgen. Tijdens deze bezorg-
week wordt dan drie dagen op 
maandag, woensdag en vrijdag of op 
dinsdag, donderdag en zaterdag bij 
senioren maaltijden gebracht. Ook 
inwoners die �exibel beschikbaar zijn, 
worden welkom geheten in het Tafeltje 
Dek Je team. De bezorgers rijden met 
een eigen auto, krijgen daarvoor een 
vergoeding en zijn tijdens het rijden 
van de maaltijden verzekerd. De 
bezorgers worden om 11.15 uur 
verwacht bij de keuken van Zorgcen-

trum Aelsmeer aan het Molenpad. 
Gemiddeld vraagt het bezorgen een 
uur per dag tijd. Ook voor thuiswerkers 
een mooie manier om er even uit te 
zijn. Wilt u graag uw dorpsbewoners in 
Aalsmeer en Kudelstaart helpen door 
het bezorgen van hun warme maal-
tijd? Even een gezicht aan de deur, een 
begroeting of een kort praatje? Er 
wordt naar u uitgekeken. Niet alleen 
het Tafeltje Dek Je team, maar vooral 
ook de mensen die gebruik maken van 
deze service, zijn enorm dankbaar. 
Maaltijden bezorgen iets voor u/jou? 
Neem dan contact met Anja Kroon of 
Suzanne Smits van het Tafeltje Dek Je 
team via 0297-326050 of per mail: tdj@
zorgcentrumaelsmeer.nl 

Tafeltje Dek Je zoekt bezorgers: 
Een dankbare taak!

Aalsmeer - Op zondagmiddag 6 
november is er weer een inloop voor 
mensen in Aalsmeer en omgeving 
die de zondag middag zo lang 
vinden duren. Er is gelegenheid voor 
een praatje en een spelletje . Er 
wordt een kopje ko�e of thee 
geschonken en een drankje. Plaats: 
Bindingzaal van de Doopsgezinde 
Gemeente in de Zijdstraat 55. De 
middag is van 15.00 tot 16.30 uur. Er 
wordt een vrijwillige bijdrage 

gevraagd van 2 euro. Thema: Gouden 
jaren van Annegreet van Bergen: 
Terug naar de jeugdjaren, hoe was 
het op school, welke spelletjes 
werden gespeeld of hoe ging het 
thuis met het petroleumstel, 
buisman in de ko�e, enz. Hierover 
valt vast veel te vertellen. Gastvrouw 
deze middag is Aaltje Buis. Belang-
stellenden zijn welkom. Voor vragen 
is het team inloop bereikbaar via 
0297-326801 en 06-25331458.

Gouden jaren thema van inloop 
op zondagmiddag

Vermist: Kat Bowi
Aalsmeer - Sinds zaterdag 22 
oktober wordt kater Bowi 
vermist. Bowi is voor het laatst 
gezien in de Weteringstraat bij 
de Samen Een school en woont 
in de Marktstraat. Bowi is 3 jaar 
en zijn baasjes hopen dat hij 
weer snel thuis komt. Wie meer 
informatie heeft, wordt 
gevraagd te bellen naar 
06-51032018 of 06-24976272.

Aalsmeer - Begin oktober werd bij AV 
Aalsmeer voor de tweede keer de scho-
lieren veldloop gehouden. Met bijna 
het dubbele aantal aanmeldingen in 
vergelijking met 2022 mocht deze loop 
een mooi succes genoemd worden. In 
de diverse leeftijdscategorieën werd er 
�ink gestreden om de ereplaatsen. 
Overall winnaar van het scholenklas-
sement ook dit jaar weer, net als in 

2021: Triade. Met de herfstvakantie 
ertussen werd afgelopen week de 
wisselbeker uitgereikt. Mel Combee, 
winnaar bij de oudste jongens, nam 
namens KC Triade de beker in 
ontvangst. Ook voor volgend jaar staat 
deze veldloop weer in de planning en 
uiteraard hopen ze bij Atletiekvereni-
ging Aalsmeer op een nog grotere 
deelname !

Triade wint wisselbeker AVA 
veldloop voor scholen

Aalsmeer- De handbalheren van 
Green Park Aalsmeer hebben ook de 
wedstrijd tegen Bocholt in België niet 
weten te winnen. Werd de week er 
voor thuis verloren van Visé, afgelopen 
zaterdag 29 oktober stuurde Bocholt 
Green Park met lege handen terug 
naar Aalsmeer. De eerste helft wist 
Aalsmeer af te sluiten met een puntje 
meer (15-16), maar Bocholt bleek taai 
en zette fors in om winnend het veld 
te kunnen verlaten. Het Belgische 
team kwam op gelijke hoogte en 
pakte door. De spanning steeg. Wie 
pakt de winst? Green Park miste in de 
slotfase enkele kansen, Bocholt echter 
niet en zo eindigde de wedstrijd in 
30-27 voor het Belgische team. Door 
de twee verloren wedstrijden is Aals-
meer in de BeNe League competitie 
gezakt naar plaats vijf met 12 punten. 
Vier minder dan de nummer één, 
Sporting Pelt (16 punten) en deze 
Belgische ploeg is aanstaande 
zaterdag 5 november, tijdens speel-
ronde tien, de tegenstander van 

Green Park. De wedstrijd wordt thuis 
in sporthal De Bloemhof gespeeld en 
begint om 19.00 uur. Publiek is ter 
aanmoediging van harte welkom. 

Handbal: Toch geen winst voor 
Green Park Heren 1

Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Op zondag 30 oktober, 
toen iedereen nog een uurtje langer 
mocht slapen, waren de leden van SV 
Omnia 2000 al vroeg in de weer. Maar 
liefst 17 leden deden mee met de 
wedstrijd, die door de eigen vereni-
ging georganiseerd werd. De wedstrijd 
begon met het 3-baton optreden van 
Selina. In een vorige wedstrijd heeft ze 
promotie gehaald naar de hoogste 
klasse en vandaag liet ze zien dat ze 
daar helemaal thuishoort. Ook Mayke 
deed mee met dit onderdeel. Ze liet 
een mooie oefening zien, waarmee ze 
een tweede plek behaalde. Ook werd 
er met verschillende onderdelen een 
promotie gescoord. Nikki haalde dit 
met 2-baton, Catharina met 1-baton 
en het Ensemble met hun dance twirl. 
Fien en Yinthe haalden een eerste plek 
met hun dance optreden, Mireille met 
1-baton, Danique met 2-baton en Isa 
met duo. Noortje, Breonna en Elisa 

deden voor de eerste keer mee met 
een wedstrijd. Met het onderdeel Kids 
Twirl haalden zij mooie punten. Ze 
stonden, net als Norah en Ilse te 
stralen op de vloer. Voor Merel en 
Sanne was dit de laatste reguliere 
wedstrijd. Ze mogen deelnemen aan 
de Nederlandse kampioenschappen in 
december en januari. Aan het einde 
van de wedstrijd werd nog de wissel-
bokaal uitgedeeld. Deze grote beker, 
de Joetsie bokaal werd voor de vijfde 
keer uitgereikt. Deze keer ging de 
bokaal naar Else. Zij helpt elke week bij 
het trainen van de jongste leden en 
tijdens de wedstrijd viel ze zelfs in bij 
het Small Team van deze meiden. Het 
is voor Else extra bijzonder om deze 
prijs te winnen, omdat de prijs 
vernoemd is naar haar opa. Alle vrijwil-
ligers en met name de trainsters 
Maaike, Eveline en Valerie worden 
hartelijk bedank voor hun grote inzet. 

Debuut Breonna, Noortje en 
Elisa bij twirlwedstrijd









WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De o�ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze ru-
briek staan o�ciële mededelingen en bekendmakingen die 
voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplan-
nen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de 
plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indie-
nen. U kunt de o�ciële mededelingen en bekendmakingen 
ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending 
ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Hand-
having. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 
uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeen-
tehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-
387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag 
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handha-
ving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken 
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker 
van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen 
en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, 
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een 
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van 
Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ont-
werp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schrifte-
lijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit 
naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt inge-
diend bij burgemeester en wethouders van de gemeente 
Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die 
buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die 
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan con-
tact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en 
Handhaving via tel. 020-5404911.
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GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

AANGEPASTE DIENSTVERLENING 
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een 
afspraak maken op telefoonnummer 0297-387575.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen 
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er 
geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stuk-
ken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk 
alleen via de website van de gemeente inzien. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te 
zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene 
tel. van de gemeente 0297-387575. U kunt dan aangeven om 
welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toege-
zonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen 
stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Ser-
vicelijn 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl.

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE 
RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/�xi of 
de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aals-
meer meldingen over de openbare ruimte behandelt en op-
lost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte 
beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil 
gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier 
gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening 
gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte 
wordt de toegang gereguleerd. 
U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur
zaterdag:   09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend 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: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijk-
overleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze 
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de but-
ton “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijk-
overleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u 
bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van 
de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de porte-
feuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE 
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken 
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een 
organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering 
het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspre-
ken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspre-
ker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden 
toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde 
vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsverga-
dering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds inge-
diende zienswijzen. U kunt zich aanmelden Als inspreker 
bij de gri�e via gri�e@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-
387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

BEKENDMAKINGEN

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informe-
ren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt 
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omge-
vingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle o�ciële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.o�cielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie 
over bekendmakingen per email.

- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschik-
baar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor 
Android-smartphones via Google Play.

- De app van de overheid heet ‘O�ciële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog 

op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie 
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omge-
vingsvergunningen opvragen en inzien. 

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen 
een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat wor-
den. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplich-
ting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe 
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onder-
zoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismuta-
tie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om 
de desbetre�ende persoon op de hoogte te stellen van zowel 
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt 
dit v.a. 20 januari 2016 o�cieel in de media gepubliceerd. Dan 
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep 
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan 
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen 
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar 
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschre-
ven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij 
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer 
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam voorletters geboorte- datum 
datum beschikking

Gerełło G. 04-08-1992 27-10-2022
Skalska M.A. 14-06-1979 24-10-2022

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemoti-
veerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemees-
ter en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Ju-
ridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend 
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. 
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een ko-
pie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen u 

bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening; 
- zo mogelijk uw e-mailadres; 
- het telefoonnr. waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een 
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor 
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaar-
schrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publieks-
hal van het gemeentehuis.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding 
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen 
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat 
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar 
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente 
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam voorletters geboorte- datum 
datum voornemen

Szutowska B.E. 04-08-1969 27-10-2022

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en 
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die 
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde 
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerza-
ken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens 

openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. 
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, 
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

VERGADERING DONDERDAG 10 NOVEMBER 2022

Uitnodiging voor het bijwonen van de raadsvergadering op 
donderdag 10 november 2022, in de raadzaal van het raadhuis 
van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur

Tijd Agenda- Onderwerp
punt

20.00 R-1. 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer G.E. Oude Kotte
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het verslag van de 
   raadsvergadering van 29 september 
   2022
  4. Vaststelling van de lijst ingekomen 
  stukken
  5. Bekrachtigen geheimhouding
  6. Mededelingen van het college

  AKKOORDSTUKKEN

20.05 R-2 Wijziging Verordening op de 
  raadscommissies

R-3 Begroting 2023 en Actualisatie 
  begroting 2022 Veiligheidsregio 
  Amsterdam-Amstelland

  BENOEMINGEN

20.10 R-3 Benoeming lid Raad van Toezicht 
  Stichting Auro

  BEHANDELSTUKKEN

20.20 R-4 Meerjarenbegroting 2021-2024 
  Metropoolregio Amsterdam
20.40 R-6 Wijziging Algemene Plaatselijke 
  Verordening
21.00 R-7 Vragenkwartier

   SLUITING 

VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING 
ANDORRAWEG 2 AALSMEER (Z22-030838)

Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt, ingevolge artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo, 
bekend dat zij besloten heeft de omgevingsvergunning 
Andorraweg 2 (deelgebied 4) in afwijking van het bestem-
mingsplan ‘Green Park Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 
3, 5 en 7’ en beheersverordening ‘Green Park Aalsmeer 2017’ 
te verlenen ten behoeve van de realisatie van een logistiek 
bedrijfspand. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 
Z22-030838. Omdat de ontwikkeling (logistiek bedrijfspand) 
niet past binnen de voor het plangebied geldende beheers-
verordening ‘Green Park Aalsmeer 2017’ en het bestemmings-
plan ‘Green Park Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3, 5 
en 7’, wordt door middel van een uitgebreide procedure voor 
de omgevingsvergunning afgeweken.

Ter inzage
Met ingang van 4 november 2022 ligt de omgevingsvergun-
ning gedurende 6 weken met de daarbij behorende stukken, 
op de volgende wijzen ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidenti�catiecode: 
NL.IMRO.0358.OIAVDB15xD-VG01, en

- via de gemeentelijke website, 
link: http://0358.ropubliceer.nl 

- de balie van de receptie in het gemeentehuis van 
Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Er dient hiervoor eerst een
afspraak te worden gemaakt via tel. 0297-387575;

- de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. Er dient hiervoor
eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 020-5404911.

Beroepsmogelijkheid
Het instellen van beroep tegen het besluit is mogelijk van 5 
november 2022 tot en met 16 december 2022. Belanghebben-
den kunnen beroep instellen tegen het besluit bij de recht-
bank Amsterdam (Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 
AW Amsterdam). Voor de behandeling van het beroepschrift 
en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening 
bent u gri�erecht verschuldigd. Over de hoogte van het grif-
�erecht en de wijze van betaling kunt u contact opnemen met 
de rechtbank Amsterdam.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzie-
ningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te 
tre�en, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken be-
langen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het 
beroepschrift worden overgelegd.

Inwerkingtreding
De besluiten treden in werking met ingang van de dag na 
die waarop de beroepstermijn a�oopt. Indien binnen de be-
roepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is 
ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

RECTIFICATIE
- Legmeerdijk 327, 1431 GB, (Z22-059021), (Omgevingsver-

gunning, Aanvraag ontvangen) het vervangen van het dak 
en de gevel. Toelichting: tijdens de behandeling van de aan-
vraag is gebleken dat de omschrijving zoals eerder gepubli-
ceerd niet meer juist is, omdat het bouwplan gewijzigd is; 
het plan betreft het vervangen van het dak en van de gevel

- Uiterweg 311, 1431 AJ, (Z22-075521), (Omgevingsvergun-
ning, Aanvraag ontvangen) het realiseren van een water-
lichaam, het aanleggen van een steiger, damwand en het 
bouwen van een boothuis. Toelichting: Met de nieuwe om-
schrijving worden alle vergunningsplichtige onderdelen die 
bij het bouwplan horen benoemd.

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 raadhuis. Reageren op 
de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@
aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een 
later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift 
of een beroepschrift worden ingediend.
- Uiterweg 291, 1431 AH, (Z22-084543), het uitbreiden van de 

woning aan de achterzijde over drie bouwlagen 
- Ophelialaan 107 en 107a (sectie C, nr. 4140), 1431 HC, (Z22-

084395), het bouwkundig splitsen van het appartement 
- Hoofdweg 192, 1433 JX, (Z22-084219), het maken van een 

aanbouw aan de bestaande loods 
- Ophelialaan 105, 1431 HC, (Z22-083767), het plaatsen van 

een schaftkeet, afgesloten container en dixi in 3 parkeervak-
ken voor het pand t.b.v. renovatiewerkzaamheden 

- Ophelialaan 161, 1431 HD, (Z22-083667), het plaatsen van 
een rookkanaal voor een open haard aan de buitenmuur 
van de woning 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/
zijn ingetrokken:
- Burgemeester Brouwersweg (N201), sectie B nr. 10303, (Z22-

075877), het realiseren van een horizontaal gestuurde bo-
ring (Green Park). Verzonden: 31 oktober 2022

- Hornweg 134 en 136, 1432 GP, (Z22-038396), het vervangen 
van de bestaande loopbrug door twee nieuwe bruggen. 
Verzonden: 27 oktober 2022

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVER-
GUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE 
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op de 
volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van 
de Wabo verlengd:
- Geniedijk 26 kwek (kad.perc. 4155, sectie D), 1433 HC, 

(Z22-050603), het plaatsen van een overkapping over een 
bestaande container (paardenstal annex opslagruimte) (le-
galisatie). Verzonden: 27 oktober 2022

- Geniedijk 22, 22 kwek en 26 kwek (perceelnummers 7719, 
7783 en 4155, sectie D), 1433 HC, (Z22-050592), het afwijken 
van het bestemmingsplan t.b.v. het gebruik van gronden/
voormalige kassen voor het stallen van diverse opstallen 
(caravans, auto’s, aanhangwagens etc.) (legalisatie). Verzon-
den: 27 oktober 2022
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- Geniedijk 22 kwek en 26 kwek (percelen 7719 en 4155, 
sectie D), 1433 HC, (Z22-050591), het afwijken van het be-
stemmingsplan t.b.v. het gebruik van gronden voor hob-
bymatig houden van paarden (legalisatie). Verzonden: 27 
oktober 2022

- Geniedijk 26 kwek (kad.perc. 4155, sectie D), 1433 HC, 
(Z22-050585), het aanleggen van een paardenbak (legali-
satie). Verzonden: 27 oktober 2022

- Geniedijk 22 kwek (kad.perc. 7719, sectie D), 1433 HC, 
(Z22-050920), het bouwen van een kantoor-/kantinege-
bouw (legalisatie). Verzonden: 27 oktober 2022

- Geniedijk 26 kwek (kad.perc. 4155, sectie D), 1433 HC, 
(Z22-050601), het bouwen van een paardenstal (legalisa-
tie). Verzonden: 27 oktober 2022

- Herenweg naast 78B (kad.perc. D 2541), (Z22-047220), het 
bouwen van een woning. Verzonden: 25 oktober 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Oosteinderweg 509, 1432 BK, (Z22-048113), het verbreden 

van de in- en uitrit (legalisatie) Toelichting: de bouwactivi-
teiten binnen de aanvraag zijn komen te vervallen. Verzon-
den: 31 oktober 2022

- Pontweg 28a, 1432 BX, (Z22-064331), het plaatsen van een 
steiger (legalisatie) Verzonden: 27 oktober 2022

- Herenweg 86, 1431 GX, (Z22-074852), het bouwen van 

twee erkers en het plaatsen van twee dakkapellen aan de 
voorzijde van de woning (legalisatie). Verzonden: 27 okto-
ber 2022

- Witteweg 51, 1431 GZ, (Z22-079027), het afwijken van het 
bestemmingsplan ten behoeve van het vestigen van een 
cateringbedrijf met afhaal- en bezorgservice. Verzonden: 
26 oktober 2022

- Aalsmeerderweg 152, 1432 CV, (Z22-070180), het aanpas-
sen van de gevels en het na-isoleren van de gehele wo-
ning. Verzonden: 25 oktober 2022

BESLUITEN VERGUNNINGVRIJ *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat uit de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat voor 
de opgegeven werkzaamheden op grond van artikel 2.1 van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen omge-
vings-vergunning is vereist. Tegen dit besluit kunt u bezwaar 
maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Touwslagerlaan 35, 1431 ED, (Z22-069730), het plaatsen 

van een dakkapel op het voordakvlak 

EVENEMENTEN

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

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:
- Wijkgebouw t Anker (Z22-083790), Kerstmarkt voor pro-

ject in Albanië op 10 december 2022, ontvangen op 26 
oktober 2022

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Surfeiland ter hoogte van The Rock (Z22-083001) Kerst-

avond viering 24 december 2022, verzonden 27 oktober 
2022

COLLECTES

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

STANDPLAATSVERGUNNING 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende stand-
plaatsvergunning is aangevraagd.
- Ad Verschuerenplein, Kudelstaart (Z22-083368) Kerstbo-

menverkoop van 3 t/m 16 december 2022, ontvangen 24 
oktober 2022

GELUIDHINDER ONTHEFFING***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening de volgende onthe�ng is aangevraagd.
- In het kader van het Frees en asfaltwerkzaamheden van 7 

november t/m 23 december 2022, op het perceel Rietwij-

keroord- en Noordpolderweg..(Z22-084118), ontvangen 
27 oktober 2022

Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op 
het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid en Handhaving. 
Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst 
een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling. 
Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donder-
dagen tussen 8.30-12.00 uur. Een afspraak maken kan via tele-
foonnr. 0297-387 575. Een ieder kan met betrekking tot deze 
verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een 
zienswijze indienen bij het betre�ende bestuursorgaan. Hoe 
u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant 
van deze advertentie.

TER INZAGE

t/m 11-11-22 verleende omgevingsvergunning inclusief 
het besluit hogere grenswaarden met daar-
bij behorende stukken over Verlengde Molen-
vliegweg Aalsmeer en besluit hogere grens-
waarden geluid Aalsmeerderweg 8, 10 en 14 
(Z20-002569)

t/m 08-12-22 aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bij-
behorende stukken m.b.t. brandveilig ge-
bruik KDV Kindkoers, Dreef 7A, 1431 WC, (Z22-
066343), 

t/m 08-12-22 aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bij-
behorende stukken m.b.t. brandveilig gebruik 
kinderopvang Solidoe, Machineweg 12, 1432 
ET, (Z22-066111).

t/m 15-12-22 omgevingsvergunning Andorraweg 2 Aals-
meer met bijbehorende stukken (Z22-030838)

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Kudelstaart - De wereldberoemde 
bewerking van Händel’s meesterwerk 
‘Young Messiah’ wordt aanstaande 
zaterdag 5 november uitgevoerd in 
De Spil in Kudelstaart door een 

projectkoor van The Choir Company. 
Het leuke is dat diverse Kudelstaar-
ters meezingen in het projectkoor. 
Het koor, aangevuld met solisten en 
orkest, zingt de door Tom Parker 

The Choir Company met ‘Young 
Messiah’ zaterdag in De Spil

Bloemen, cd en Old School Band
Foto: www.kicksfotos.nl

Band in cultureel café Bacchus. Er 
was voor deze lancering speciaal 
voor Aalsmeer gekozen, de naam 
van de band is namelijk ontleend 
aan de gemeenschappelijke Aals-
meerse wortels van de oprichters, 
gitarist Marnix Busstra en bassist 
Norbert Sollewijn Gelpke. Voordat de 
instrumenten ter hand werden 
genomen moest even geduld 
worden getoond, want eerst was er 
alle aandacht voor Karin Bloemen. 
De echtgenote van Marnix overhan-
digde het eerste exemplaar van de 
nieuwe cd ‘Casual Chic’ aan de band 
en dit deed zij vol verve op haar 
‘eigen Bloemen manier’. Na dit 
speciale moment startte de muziek 
en is er vanaf het begin tot de laatste 
noot genoten van het swingende 
concert van de Old School Band.

bewerkte liederen als Evert Valley, 
Unto us a Child is Born en Halleluja. 
Dit alles onder de bezielende leiding 
van Maarten Wassink. Naast Kudel-
staart wordt The Young Messiah op 
nog negen andere locaties in Neder-
land uitgevoerd met als slot een 
gezamenlijk concert op 26 november 
in Veenendaal. Voorafgaand aan de 
muziek van The Young Messiah 
worden voor de pauze diverse 
andere nummers, bewerkt door Tom 
Parker, ten gehore gebracht. Het 
belooft een geweldige avond te 
worden die je niet mag missen. 
Kaarten zijn te bestellen via jan.
vrieze@sow-kudelstaart.nl en zijn 
tevens verkrijgbaar aan de zaal. Het 
concert begint zaterdag om 19.30 
uur.

Sinterklaasfeest in 
het Middelpunt
Aalsmeer - Op zondag 20 november 
komt Sinterklaas naar buurthuis ‘t 
Middelpunt en kinderen van 4 tot en 
met 8 jaar worden uitgenodigd met 
de goedheiligman feest te komen 
vieren. Van 11.30 tot 13.00 uur kan 
genoten worden van optredens van 
de Echte Pieten en de dansers van 
Happy 2 Dance. Ook krijgen de 

Middag voor PCOB-
leden in De Bron
Aalsmeer - Donderdag 10 november is er 
voor leden van de PCOB een gezellige 

jongens en meisjes een cadeautje uit 
handen van de Sint. Ben jij erbij? 
Kaartjes kosten 2,50 euro per stuk en 
zijn vanaf aanstaande zondag 6 
november verkrijgbaar bij Duiker-
straat 15. Aangeraden wordt om snel 
een kaartje te kopen, want vol is vol.
Er wordt alleen met de kinderen feest 
gevierd. Ouders kunnen de kinderen 
weg brengen en na a�oop weer 
ophalen bij het buurthuis in de 
Wilhelminastraat 55.

middag met een presentatie van prach-
tige afbeeldingen en foto’s gecombineerd 
met christelijke muziek in De Bron bij de 
Lijnbaankerk, Lijnbaan 5. De bijeenkomst 
is van 14.30 tot ongeveer 16.30 uur.

Aalsmeer - Na de jaarvergadering op 
donderdag 27 oktober stond nog 
tien bakken sjoelen voor de compe-
titie op het programma voor leden 
van Sjoelclub Aalsmeer. Er waren 
maximaal 15 punten te behalen in 
plaats van de gebruikelijke 30 
punten. Cock Tukker behaalde de 
volle 15 punten in de Hoofdklasse. 
Daarmee komt hij op de gedeelde 
eerste plaats in de tussenstand van 
de competitie (90 punten), die hij 
moet delen met Tim van Tiem. 
Wijnand Springin’tVeld was deze 
avond ook op stoom en behaalde 
eveneens 15 punten. Hij staat nu 
bovenaan in de A-klasse met 79 
punten. In de B-Klasse behaalden 
zowel Mahjan Yari als Margriet de 
Vries 14 punten. Conny O�erman 
werd met 13 punten derde, maar 
staat met 89 punten wel eerste in de 
competitie.

Koppeltoernooi
Op 22 oktober is in Heemskerk een 

Koppeltoernooi gehouden. Aalsmeer 
deed alleen mee in de A-Klasse en 
scoorde twee ereprijzen. Op de 
tweede plaats eindigden Elisa de 
Jong en Kees Kuypers met 106,30 
gemiddeld en Marja Springin’t Veld 
en Hans van Leeuwen werden derde 
met 105,40. Theo van Leijden en 
Sjaak Siebeling behaalden een zesde 
plaats (98,43 gem) en Karin Dijkstra 
en Wijnand Springin’tVeld werden 
negende met 93,93 gemiddeld. Een 
mooie opwarmer voor het 40e 
Koppeltoernooi van Sjoelclub Aals-
meer dat zaterdag 5 november vanaf 
10.30 uur gehouden wordt in het 
Dorpshuis in Kudelstaart. De 
volgende competitieavond is op 
donderdag 10 november en begint 
om 20.00 uur in het Dorpshuis van 
Kudelstaart. Nieuwe leden zijn 
welkom, na aanmelding via de 
website. Kijk voor alle uitslagen en 
meer informatie op de website van 
de Sjoelclub: 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Sjoelcompetitie: Volle winst 
voor Cock, Tim en Wijnand

Ovenschotels bij de 
Open Hof Keuken
Aalsmeer - Op vrijdag 11 november om 
18.00 uur wordt er weer een maaltijd 
geserveerd in het Baken aan de Sport-

laan 86. Op het menu staan ovenscho-
tels. De kosten bedragen 6 euro per 
persoon. Vanaf 17.45 is de deur open 
voor een gezellig praatje met elkaar, 
want dat is het doel van de Open Hof 
Keuken: ontmoeten. De maaltijd is voor 

iedereen toegankelijk en eindigt rond 
20.00 uur. Vooraf opgeven is wel een 
vereiste en kan tot zondag 6 november 
per mail: diaconie@pgaalsmeer.nl of 
telefonisch via het nummer van de 
diaconie: 06-41700923.

Aalsmeer - Veel belangstelling was 
er afgelopen zondag 30 oktober 

voor de presentatie van de nieuwe 
cd en het concert van de Old School 
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AGENDA

DONDERDAG 3 NOVEMBER:
* Computerinloop in bibliotheek, 

Marktstraat, 9.30 tot 12u.
* Ko�eclub Speciaal (Participe) in 

buurthuis Hornmeer, Dreef 1, 
van 10.30 tot 12u.

* Haak- en breicafé in Op de Hoek, 
Kudelstaart, 10 tot 12u. Iedere 1e 
donderdag van de maand. 

* Expositie ‘Beyond Nature’ in 
Flower Art Museum, Kudel-
staartseweg 1. Open: donderdag 
t/m zondag 13 tot 17u. Tot en 
met 6 november.

* Tentoonstelling Aalsmeers Schil-
ders Genootschap bij Cultuur-
punt, Marktstraat. 

* Ouderensoos in Dorpshuis 
Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.

* Sjoelcompetitie in De Reede, 
Rijsenhout vanaf 19.30u.

* Klaverjassen bij Oostend in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat 
vanaf 20u.

* Dialezing over Zuid-Afrika en 
Namibië bij Groei & Bloei in 
buurthuis Hornmeer v/a 20u.

* Schaken op elk niveau bij 
Schaakclub Westeinder in Dorps-
huis Kudelstaart vanaf 20u

* Keezen in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 20.30u.

VRIJDAG 4 NOVEMBER:
* Expositie ‘Helden in de Jeugd-

zorg’ in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: vr. t/m zo. 14-17u. 

* Kaartavond bij BV Hornmeer in 
buurthuis, Dreef 1 v/a 19.30u.

* Schaaklessen en schaken bij AAS 
in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 
van 19 tot 22u.

* Bandbrouwerij voor en door 
muzikanten in N201, Zwarteweg 
vanaf 20u. Met optreden band 
Syncopicity.

* Toneel De Rijzenspelers ‘In voor- 
en tegenspoed’ in De Reede, 
Rijsenhout vanaf 20.15u. Ook 
zaterdag 5 november.

* Kudelstaartse kienavond in het 
Dorpshuis vanaf 20.30u.

ZATERDAG 5 NOVEMBER:
* Verkoop producten uit Israël in 

Irene, Kanaalstraat, 10-16u.
* Crash Museum in Aalsmeerder-

brug open10.30 tot 16.30u. Om 
13u. lezing.

* Schrijversparade met lees- en 
doe-activiteiten voor jong en 
oud in Bibliotheek, Marktstraat 
van 11 tot 17u.

* Living Room Heroes live in The 
Shack, Oude Meer v/a 16u.

* The Young Messiah met project-
koor en band in De Spil, Kudel-
staart vanaf 19.30u.

* Revue ‘Waar de wind waait’ in 
Dorpshuis Kudelstaart, 20.15u. 
Ook op 18 en 19 november.

ZONDAG 6 NOVEMBER:
* Watertoren open voor publiek 

van 13 tot 17u.
* Sas & The Soumates live in The 

Shack, Schipholdijk, Oude Meer 
vanaf 16u.

* Inloop in Bindingzaal, Zijdstraat 
van 15 tot 16.30u. Thema: 
Gouden Jaren.

MAANDAG 7 NOVEMBER:
* Wijkpunt Voor Elkaer in Kudel-

staart open vanaf 10u. Ook op 
dinsdag en donderdag.

* Ko�eclub Speciaal (Participe) in 
het Middelpunt, Wilhelmina-
straat van 10.30 tot 12u.

* Bridgen voor gezelligheid in 
Baken, Sportlaan, 13.30 tot 16u.

* Kaarten bij Allen Weerbaar in ‘t 
Middelpunt vanaf 20u.

* Najaarsveiling Postzegelvereni-
ging in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat vanaf 20u.

DINSDAG 8 NOVEMBER:
* Kinderboerderij Boerenvreugd, 

Hornmeer open iedere di. t/m vr. 
van 9.30 tot 16.30u. Zaterdag en 
zondag van 10 tot 16.30u.

* Open huis Open Hofkerk in ‘t 
Baken, Sportlaan, 10 tot 11.30u.

* Taalpunt in bibliotheek open 
van 11 tot 13u. Taalcafé van 
13.30 tot 14.30u.

* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 20u. 

WOENSDAG 9 NOVEMBER:
* Oost-Inn in De Mikado, Catha-

rina Amalialaan vanaf 9.30u. Met 
peuterinstuif.

* Inloop voor Oekraïense vluchte-
lingen in Raadhuis van 10 tot 
12u. Elke woensdag.

* Kaarten bij OVAK in Parochie-
huis, Gerberastraat v/a 13.30u.

* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart, 20u.

* Open avond Brandweer voor 
nieuwe collega’s in kazerne 
Zwarteweg vanaf 20u.

DONDERDAG 10 NOVEMBER:
* PCOB-ledenmiddag in De Bron, 

Lijnbaan 5 van 14.30 tot 16.30u.
* Kaarten in dorpshuis De Reede, 

Rijsenhout vanaf 19.30u.

VRIJDAG 11 NOVEMBER:
* Oliebollenactie Sursum Corda. 

Vrijdag en zaterdag verkoop.
* Open Hof Keuken in ‘t Baken, 

Sportlaan vanaf 17.45u.

ZATERDAG 12 NOVEMBER:
* Optreden Boxin’ the Fox in café 

Op de Hoek, Kudelstaart, 21u.
* Kak-feest Carnavalsvereniging 

De Pretpeurders in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20.11u.

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Zondag 30 oktober stond 
een stralende Bob op het podium, 
voor hem een volle zaal in afwach-
ting van Cor Bakker en Humphrey 
Campbell. Na een woord van welkom 
volgde: “Geef deze heerlijke mannen 
een warm applaus.” En daar kwamen 
ze, de twee ‘heerlijke mannen’. Twee 
grote verleiders die het publiek tot 
tranen toe wisten te beroeren met 
een virtuoos pianospel en een prach-
tige stem. “Wij hebben er zin in, het is 

nu al leuk hé?” Het werd alleen maar 
mooier. Cor Bakker weet een 
optreden zo naar zijn hand te zetten 
dat iedereen naast hem alleen maar 
kan groeien. “Ik zit vijftig jaar achter 
de piano en het verveelt geen 
seconde.” En wat een groot enter-
tainer is Campbell. Hoe hij met zijn 
stem, zijn handen en lichaamstaal 
het publiek in vervoering weet te 
brengen is meesterlijk. Cor en 
Humphrey kennen elkaar al heel 
lang, hun zicht- en hoorbaar speel-
plezier maakt de twee werkelijk tot 

Cor Bakker en Humphrey 
Campbell: Een gouden duo

Aalsmeer - Een drukke dag afge-
lopen zaterdag 29 oktober voor de 
leden van Aalsmeers Harmonie, maar 
er wordt met groot plezier terugge-
keken op de twee concerten die 
gegeven zijn. In de middag heeft een 
groot aantal kinderen genoten het 
spannende verhaal over Superju�e 
en de plastic soep, dat werd verteld 
door Lars Veenhof en waarbij Aals-
meers Harmonie voor bijpassende 
muziek zorgde. In de avond weer een 
volle Beach-zaal tijdens het concert 
voor donateurs en andere geïnteres-
seerden. Zij werden getrakteerd op 
een avond vol seizoenen, weertypen, 
natuurschoon en vergankelijkheid, 
vertaald in muziek. Het werd gewaar-
deerd, na a�oop werden de leden van 
de Harmonie door het publiek 
getrakteerd op een luid applaus.

Succesvolle en goed bezochte 
concerten Aalsmeers Harmonie

een gouden duo. Naast de grote 
vleugel was er ook de - door de 
pianist genoemde - ‘piepdoos’ 
meegenomen. Voor het publiek 
klonk het eerder als een ‘wonder-
doos’, het leek alsof het hele Metro-
pool-orkest naar De Oude Veiling 
was gekomen. 
In de zaal zat ook Brechtje, de 
jongste dochter van Cor en zijn 
vrouw Nienke. Voor haar had hij een 
beeldschoon stuk gecomponeerd. 
De sprankelende noten lieten een 
klein lief meisje ‘zien’ dat vrolijk 
opgroeit tot een mooi dametje. De 
stiltes tijdens het spelen en zingen 
van de vele verrassende arrange-
menten en het enthousiaste applaus 
dat volgde waren terechte belo-
ningen. “Wij zaten even in de hemel.” 
Mooier kan deze muzikale middag 
niet beschreven worden. 

Franse chansons
Bob ‘neemt’ op zondag 27 november 
zijn publiek mee naar Parijs. De 
middag staat in het teken van de 
Franse chansons. Voor de pauze 
treedt het duo Route Soleil op en na 
de pauze het trio Manouche. Er zijn 
bij Wijnhandel Wittebol in de Opheli-
alaan nog een aantal kaarten te koop 
voor degenen die zich een paar uren 
in Parijs willen wanen.

Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Vrijdag 4 november 
tijdens de Bandbrouwerij is het 
podium van N201 voor de band 

Syncopicity. Bekende gezichten 
inmiddels, want de band heeft al wat 
optredens op haar naam staan en 

Bandbrouwerij en optreden 
Syncopicity in N201

telkens zijn er weer nieuwe nummers 
toegevoegd aan het toch al brede 
repertoire van de band. Reken op 
bekende covers met veel funk, soul 
en disco gespeeld door goed op 
elkaar ingespeelde muzikanten die 
duidelijk plezier hebben in wat ze 
doen en zo altijd voor veel gezellig-
heid zorgen. Het is Bandbrouwerij, 
dus uiteraard kan er ook gejamd 
worden in de oefenruimtes van N201 
aan de Zwarteweg met deze week als 
extra dat na een lange verbouwing 
eindelijk de nieuwe oefenruimte op 
de eerste verdieping open gaat. De 
grootste band oefenruimte in de 
wijde omtrek! De entree is gratis en 
N201 is open vanaf 20.00 uur. Meer 
informatie, foto’s, �lmpjes en de 
agenda zijn te vinden op de Face-
bookpagina van De Bandbrouwerij.

Start concertseizoen 
Dorpskerk Leimuiden
Leimuiden - Op zondag 13 november 
start er een nieuw seizoen Dorpskerk 
concerten. Het seizoen wordt afge-
trapt door bekende gezichten. Op het 
podium staan Martin Boek (gitaar) en 

het accordeontrio Drieks Daams, Theo 
van der Hoorn en Ton Krijger. Martin 
speelt op dit concert niet alleen gitaar, 
maar neemt ook zijn contrabas mee 
voor een extra twist. Op het 
programma staan onder andere 
werken van Piazolla, Rogier van 
Otterloo en Antonio Vivaldi. Het 

concert begint om 13.00 en vindt 
plaats in de Dorpskerk in Leimuiden 
aan de Dorpsstraat 51. Kaarten à 10 
euro (kinderen 5 euro) zijn te koop bij 
de Gemakswinkel in Leimuiden aan de 
Dokter Stapenséastraat 8 of verkrijg-
baar aan de deur op de dag van het 
concert, zolang de voorraad strekt.

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

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

Uitgebreid
assortiment

(gitaar)kabels

Goed gevulde 
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Aalsmeer - Dit jaar organiseert 
Bibliotheek Amstelland op zaterdag 
5 november, samen met Janna van 
Zon en Wilbert Streng, de tweede 
Schrijversparade in de Bibliotheek 
Aalsmeer. Een dag vol taal, poëzie, 
verhalen, workshops, interviews en 
poppenkast voor jong en oud. 
Tijdens deze dag kunnen bezoekers 
eigen werk voordragen op de zeep-
kist in de Bibliotheek en nieuwe 
mensen ontmoeten aan de hand van 

een favoriet boek.

Programma
Van 11.15 tot 12.00 uur gaat Janna 
van Zon in gesprek met drie redac-
trices van Aalsmeerse media: Leni 
Paul, Mandy van der Zwaard en Truus 
Oudendijk. Vervolgens kan van 12.15 
tot 12.45 uur genoten worden van de 
poppenkastvoorstelling ‘De boeken-
wurm’ van Gerard Zelen. Het verhaal 
wordt nog een keer gespeeld van 

Schrijversparade in bibliotheek: 
Dag vol taal, poëzie en verhalen

Wim van der Hulst bij enkele van zijn gemaakte foto’s. 

Rijsenhout - ‘In voor en tegenspoed’, 
van Robbert Jan Proos, is het 
nieuwste stuk dat Toneelgezelschap 
de Rijzenspelers heeft gespeeld. De 
première van zaterdag 29 oktober 
zorgde voor verfrissende en verras-
sende wendingen, precies zoals een 
komedie hoort te worden gespeeld.
Karlijn en Michel gaan trouwen. 
Geweldig nieuws, maar ze kennen 
elkaar pas twee maanden. Daar vindt 
de buitenwacht natuurlijk wel iets 
van, want trouwen dat doe je 
weloverwogen. Of zoals de ambte-
naar van de burgerlijke stand, sterk 

neergezet door Ingrid Eekho�, 
memoreert: “U zegt ja tegen elkaar 
voor de rest van uw leven.” De voor-
stelling start in de kroeg met het vrij-
gezellenfeest zonder Karlijn. Een 
scene met prachtig samenspel door 
Brigitte Mes, Wietske Pet en Melina 
Eekho�. De ouders van Michel en 
Karlijn besluiten om elkaar toch nog 
even snel te leren kennen voor de 
bruiloft, zodat die verrassing in elk 
geval bespaard blijft bij de feestelijke 
dag. De avond met de ouders, een 
geweldige (of gewelddadige) rol van 
Jeroen Rinkel, Arjo Lanser en Mari-

Rijzenspelers verrassen met 
‘In voor en tegenspoed’

Kudelstaart - Aanstaande zaterdag 
5 november is de première van de 
komische revue ‘Waar de wind ons 
brengt’ door Toneelvereniging Kudel-
staart. Na maanden lang repeteren, 
schaven, decors bouwen, technische 
hoogstandjes voorbereiden, 
kostuums naaien en de zangkelen 
smeren gaat zaterdag het doek open 
voor de sterren van Toneelvereniging 
Kudelstaart en de danseressen van 
Blackbird Dance Centre. Zij trakteren 
op een doldwaas verhaal (van de 
skipiste tot aan de camping en van 

doedelzakklanken tot aan gevoelige 
Franse chansons) en een gezellige 
avond uit! Om de première extra fees-
telijk te maken wordt het publiek 5 
november extra in de watten gelegd 
met een smakelijke traktatie en 
ludieke winactie. Uiteraard is er in de 
pauze ook een verloting waarbij 
mooie prijzen te winnen zijn. Er zijn 
nog kaarten, maar wacht niet te lang, 
het gaat hard. Entreebewijzen zijn te 
koop voor 12,50 euro online via www.
toneelverenigingkudelstaart.nl of bij 
één van de partners: Bakkerij Vooges 

Zaterdag feestelijke première 
‘Waar de wind ons brengt’

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Zondag 30 oktober was 
de opening van de nieuwe tentoon-
stelling van het Aalsmeers Schilders 
Genootschap (ASG) in de foyer van 
De Oude Veiling, die mede door het 
publiek van ‘Zondag bij Bob’ druk 
bezocht werd. Initiatiefnemer Dirk 
Beets kreeg op een presenteer-
blaadje precies datgene aangeboden 
wat hem voor ogen staat. Geen 
eilandjes, maar verbinding. Dirk 
Beets is musicus, componist, arran-
geur en dirigent, versterkt het team 
van Cultuurpunt en is de opvolger 
André Vulperhorst. Dirk zoekt leven-
digheid en probeert zoveel mogelijk 
neuzen dezelfde kant op te krijgen. 
Inmiddels heeft hij alle amateurver-
eniging en stichtingen bezocht en is 
er ook enige vooruitgang geboekt. 
“Ik heb nieuwe mensen leren kennen 
en ook gezien hoe serieus er wordt 
gewerkt, zoals bijvoorbeeld de leden 
van de fotoclub elkaars werk 
bespreken. Dat zou wellicht ook voor 
het ASG van waarde kunnen zijn. 
Want van elkaar kun je zoveel leren.”
De twaalf deelnemende amateur-
schilders laten een grote verschei-

denheid zien, zowel in voorstelling 
als in techniek. Voor David van 
‘Gewoon Doen’ springt de mechani-
sche olifant (olie/doek) er uit. Een 
groot werk waar veel op te bekijken 
valt. Knap is ook de tekening van het 
viaduct in Aalsmeer. Een mooi herfst 
landschap naast een abstract kleurig 
werk, het kan allemaal naast elkaar. 
“Voor ons is het een unieke kans dat 
wij kunnen exposeren in de foyer van 
De Oude Veiling en ook heel simule-
rend”, is de reactie van een aantal 
enthousiaste leden. ‘Tekenen en 
schilderen is te leren door iedereen’, 
zo staat er ook geschreven. 

Workshop ‘Urban Painting’
Het Cultuurpunt, geïnitieerd door 
Dirk Beets, organiseert op zondag 11 
december een workshop ‘Urban 
Painting’. Karin Borgman laat van 
14.00 tot 16.00 uur zien hoe je door 
goed te kijken een snelle schets 
opbouwt. Iedereen is welkom, de 
toegang gratis. Wil je ook wel eens 
exposeren? Meestal is Dirk Beets 
iedere maandag te vinden bij het 
Cultuurpunt of anders te bereiken 
per mail: dbeets@
cultuureducatie-amstelland.nl.

Gevarieerde tentoonstelling 
Schilders Genootschap

13.45 tot 14.15 uur. Van 12.15 tot 
13.15 uur kan een Kringloopgedicht 
gemaakt worden met woordkunste-
naar Meliza de Vries en van 13.15 
tot14.00 uur een prentenboek met 
kunstenaar Els Hartman. Tussen 14.30 
en 15.15 uur gaat Wim van der Hulst 
vertellen over zijn beroemde vader 
en beroemde grootvader W.G. van 
der Hulst junior en senior en over zijn 
werk als fotograaf. Tot slot is van 
15.45 tot 16.15 uur het woord aan 
Mariët Meester, die bezoekers laat 
kennismaken met haar nieuwe boek 
‘Koloniekind’.

‘Boekdaten’ en Taalpunt
Tijdens de hele dag kunnen bezoe-
kers ‘boekdaten’ en andere enthousi-
aste lezers ontmoeten. Bij het Taal-
punt langs gaan bij mensen waarvan 
de Nederlandse taal hun tweede taal 
is en zij vertellen over hun ervaring.
En heb jij een favoriet boek? Kom 
dan vijf minuten op de zeepkist een 
mooi fragment dat jou aanspreekt 
voorlezen. In de Foyer van De Oude 
Veiling wordt de Schrijversparade 
opgevrolijkt door dichters en muzi-
kanten. De Schrijversparade in Biblio-
theek Aalsmeer in de Marktstraat is 
zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en 
de toegang is gratis. Meer informatie 
op: www.debibliotheekamstelland.nl

Foto: www.kicksfotos.nl

anne Arendse, loopt over het randje.
Uiteindelijk is dan toch ook het fees-
telijke bruidspaar te zien, in het 
gemeentehuis ter voorbereiding in 
allerijl voor de huwelijksdag. Een 
debuut in een grote rol voor Denise 
Lanser en Renzo Koolhaas. De Rijzen-
spelers zijn twee zeer talentvolle 
spelers rijker waarmee de club 
fantastische jaren vooruit kan. En dan 
is er de bijzondere rol van Colette 
Lanser, mooi ingetogen spel, die een 
verbindende factor is tussen de drie 
eenakters. ‘In voor en tegenspoed’ 
wordt gekarakteriseerd als een tragi-
komedie, en dat is het! In een hoog 
tempo en welhaast soms met veel 
geweld worden de komische, bij 
vlagen hilarische momenten, afge-
wisseld met serieuze en intieme 
ogenblikken die binnenkomen. De 
spelers hadden de zaal in hun 
broekzak! Regie is in handen van 
Remco Brandt en zijn inbreng is 
duidelijk zichtbaar in decor, spel en 
kenmerkend de muziek.
‘In voor en tegenspoed’ wordt nog 
twee keer gespeeld op vrijdag 4 en 
op zaterdag 5 november in dorpshuis 
De Reede in de Schouwstraat 14. 
Aanvang 20.00 uur. Kaarten kunnen 
gereserveerd worden via de website 
van de Rijzenspelers: 
www.rijzenspelers.nl of telefonisch: 
0297-327840.

in de Zijdstraat en Slijterij Van 
Lammeren in Kudelstaart. Graag 
contant en gepast betalen. Naast de 
eerste voorstelling komende zaterdag 
en een aantal besloten optredens kan 
‘Waar de wind ons brengt’ ook bijge-
woond worden op vrijdag 18 en 
zaterdag 19 november in het Dorps-
huis aan de Kudelstaartseweg. De zaal 
gaat alle avonden open om 19.30 uur 
en de voorstelling start om 20.15 uur. 

Aalsmeer - Er wordt de laatste 
weken op vrijdagavond stevig gere-
peteerd in het Middelpunt in Oost 
door muziekvereniging Sursum 
Corda. Op zaterdag 5 november gaat 
het harmonieorkest namelijk deel-
nemen aan het concours in Hoofd-
dorp. Op het concours gaan drie 
stukken gespeeld worden waarvan er 
twee beoordeeld worden door een 
jury. Sursum Corda komt uit in de 4e 
divisie en neemt deel op festival-
basis. De stukken die beoordeeld 
zullen worden zijn Festival Overture 
gecomponeerd door Hans van der 
Heide en The Heart of Lithuania dat 
gecomponeerd is door Jacob de 
Haan. Het concours vindt plaats in 
Schouwburg De Meerse in Hoofd-
dorp. Belangstellenden kunnen 
komen luisteren, er spelen diverse 
orkesten van 12.00 tot 16.30 uur. Het 

optreden van Sursum Corda is om 
13.55 uur. De entree bedraagt 7 euro.

Oliebollenactie
De weer daarna, op 11 en 12 
november, houdt Sursum Corda weer 
de oliebollenactie. Afgelopen twee 
jaar kon de actie vanwege corona 
niet gehouden worden. Dit jaar gaat 
de actie weer van start. Op vrijdag 11 
november worden de oliebollen door 
leden van de vereniging gebakken. 
Vanaf 10.00 uur die dag worden de 
oliebollen verkocht. Een zakje van 
zes oliebollen kost 5 euro. De 
opbrengst van oliebollenactie is voor 
de vereniging een belangrijke 
aanvulling van de clubkas. Oliebollen 
bestellen kan door een e-mail te 
sturen naar: sursumbollen@gmail.
com of spreek de voicemail in op 
06-16128449 (Annette). 

Harmonieorkest Sursum Corda 
naar concours in Hoofddorp



Een hoogwaardige en bruisende werklocatie 
in het hart van Aalsmeer. De nieuwe plek 
in Green Park Aalsmeer om te werken, 
ondernemen, leren, overnachten en 
recreëren. Van state-of-the-art logistiek 
bedrijfsgebouw, kantoorruimte tot 
aantrekkelijke horeca.

De ideale vestigingsplaats 
vanaf 300 m². Benieuwd 
naar alle mogelijkheden?
GSBC-aalsmeer.nl

Mixed-use 
werklocatie
in het hart
van Aalsmeer.
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Oude Meer - Zaterdagmiddag 5 
november komt Living Room Heroes 
optreden in The Shack. De Southern 
soul rock met New Orleans invloeden 
van Living Room Heroes heeft veel 
raakvlakken met artiesten als onder 
andere The Black Crowes, Tedeschi 
Trucks band en Dr John. Een pracht-

band die vele stijlen beheerst: 
country, soul, blues, Americana, pop 
en ballads. Bij een optreden van 
Living Room Heroes gaat het van 
klein en zoet naar rauw en vuil, en 
van melodieus en virtuoos naar 
opzwepend en energiek. Zin in een 
supergave zaterdagmiddag? Laat je 

Living Room Heroes en Sas & 
The Soulmates in The Shack

Aalsmeerderbrug - Op de vroege 
avond van 20 december 1942 stegen 
232 bommenwerpers op van vlieg-
velden verspreid over Oost-Engeland. 
De luchtaanval was gericht op de stad 
Duisburg, een logistiek centrum in het 
hart van het Roergebied. Van die 232 
toestellen waren er 111 van het type 
Lancaster. Van die aanval op Duisburg 
keerden 12 vliegtuigen niet terug in 
Engeland, een verliespercentage van 
meer dan 5 procent. Eén van die twaalf 
neergeschoten vliegtuigen was een 
Lancaster van 97 Squadron van de Royal 
Air Force. Het was drie uur eerder opge-
stegen van het vliegveld Woodhall Spa 

en kwam die avond om elf minuten 
over negen brandend neer in 
Amsterdam Noord. Het was geraakt 
door het Duitse afweergeschut. Er 
waren geen overlevenden onder de 
zevenkoppige bemanning van het 
toestel. Jos de Groot, voorzitter van 
Stichting Lancaster R5512, vertelt op 
zaterdag 5 november om 13.00 uur in 
het Crash Museum over deze bijzondere 
gebeurtenis en de zoektocht naar de 
details van de crash. Bijwonen van de 
lezing is inbegrepen bij bezoek aan het 
museum. Het Crash Luchtoorlog- en 
Verzetsmuseum ’40-’45 is gevestigd in 
het fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeer-
derdijk 460 en is geopend op zaterdag 
en iedere tweede zondag van de maand 
van 10.30 tot 16.30 uur. Voor meer infor-
matie over het museum en het werk van 
het Crash kan gekeken worden op de 
website: www.crash40-45.nl.

Lezing over Lancaster Squadron 
in het Crash Museum

dan verrassen door dit Nijmeegse 
viertal bestaande uit: Henri Zoet-
brood, Marc van Hout, Fabian en 
Matthieu Cleijne. Showtime om 
16.00 uur. Entree 15 euro.
Zondag 6 november is het Shack-
podium voor Sas & The Soulmates, 
een nieuwe en to�e vijfkoppige 
band bestaande uit zangeres Saskia 
Heemskerk, gitarist Armando Jansen, 
toetsenist Reinier Vrolijk, drummer 
Miquel Kooreman en bassist Mark 
Harmsma. De band speelt jaren 
zeventig soul en funk en gebruikt 
bekende klassiekers uit die tijd als 
basis voor hun eigen arrangement. 
Denk aan tot dansbare verbouwde 
bekende classics als ‘Clean Up 
Woman’, ‘What A Man’ en ‘Proud 
Mary’ Het optreden begint om 16.00 
uur Entree 10 euro. Reserveren voor 
concerten is niet verplicht maar wel 
mogelijk: Stuur dan even een mail 
naar info@the-shack.info. Kijk voor 
meer informatie en het volledige 
programma op www.the-shack.info. 
Adres: Schipholdijk 253b in Oude 
Meer.

DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Frank de Vries houdt van gezelligheid en is gek op de Aals-
meerse feestweek. Dan neemt hij een hele week vrij. De rest van het jaar 
is het hard werken geblazen en 24/7 beschikbaar zijn, want hij heeft een 
schoonmaakbedrijf waar zo’n 125 mensen werken. Buurman, vriend en 
golfmaatje Frans Sparnaaij, is benieuwd hoe hij dat allemaal, kan 
managen. “We huren mensen in en werken ook met Zzp’ers en dat bete-
kent dat er inderdaad wel zo’n 125 mensen bij ons lopen. Op kantoor heb 
ik twee dames: Gitta en Claudia die alles voor mij regelen. Ik heb ook een 
vestiging in het Westland waar 15 mensen werken. Sebas is daar �liaal-
houder en daar heb ik geen omkijken naar. Hij is mijn rechterhand en 
werkt als sinds zijn 15e bij me. Op kantoor maak ik de o�ertes en regel 
samen met Claudia de planning. We doen hoofdzakelijk kantooronder-
houd en alles wat daarbij komt kijken en waar een bedrijf behoefte aan 
heeft. We hebben het motto: de Vries vragen altijd slagen. We maken 
kantoren, boxen en loodsen schoon, we wassen ramen en we zorgen voor 
de bevoorrading van toiletpapier en handdoekjes.”

Maar toch, 125 mensen, dat is niet niks?
“Zolang iedereen er is, is er niks aan de hand, maar zodra iemand zich 
ziekmeldt, of het werk opzegt om de een of andere reden moet ik dat 
gelijk oppakken. Het is natuurlijk niet zo dat je een bedrijf gelijk met 125 
man begint. Dat is stap voor stap gegroeid. Mijn ouders zijn er in 1970 
mee begonnen. Ik werk al vanaf mijn 17e mee en ik ben medevennoot 
geworden toen ik 23 was. In 2006 zijn mijn ouders ermee gestopt en ben 
ik alleen verdergegaan. We hebben weinig verloop van personeel en ik 
werk zelf ook altijd mee. Ik ben geen man die in een mooi pak rondloopt 
en alles delegeert. Ik ben iemand die op de werkvloer te zien is. Dat moti-
veert mijn medewerkers ook. Ze zetten graag een tandje bij als het nodig 
is. We rouleren niet in de werkzaamheden, ieder heeft zijn eigen project. 
Klanten willen graag een vaste schoonmaker hebben en niet iedere keer 
een ander. Onderling hebben we korte lijnen, regelen dingen op kantoor 
met elkaar en als er iets is, lossen we dat gelijk op. Mijn vrouw helpt ook 
mee, zij heeft een eigen decoratie bedrijf, zij geeft thema workshops en 
doet de inrichting van kantoren en bedrijven.”

Was het van meet af aan duidelijk dat je dit ging doen? 
Nooit iets anders gewild?
“Ik was een jaar of 8 dat ik op woensdag, als ik ‘s middags vrij was, al ’s 
avonds met mijn vader meeging om te helpen. Toen ik 13 was kreeg ik 
een eigen projectje onder begeleiding van een oudere medewerker en 
op mijn 16e ging ik op mijn brommer ’s morgens om half vijf de deur uit 
om bij een klant verder schoon te maken wat ik de avond ervoor niet af 
had gekregen. Om 8 uur ging ik vervolgens naar school. Ik zat wel eens te 
knikkebollen in de klas, maar op school wisten ze dat ik zo vroeg op was 
en dachten ze: laat hem maar even. Op mijn. 18e kreeg ik een auto en 
toen ik 23 was werd ik vennoot en zijn we met zijn drieën verdergegaan.” 

Wat voor opleiding heb je gevolgd? 
“Voor basisonderwijs zat ik op de Flora school aan de Oosteinderweg. In 
die tijd was dat een LOM school, voor kinderen met leer- en opvoedings-
problemen. Ik kon moeilijk meekomen, want ik ben zeer dyslectisch. Ik 
wist precies hoeveel vis er was gevangen en wanneer het gras was 
gemaaid, want ik zat meer naar buiten de kijken, dan dat ik een les 
volgde. Op verzoek van mijn ouders ben ik op de Flora school geplaatst 
waar ik meer aandacht en gericht onderwijs kreeg. We leerden er koken 
en timmeren, maar wat vooral belangrijk was: je leerde er voor jezelf op 
komen en andersom te denken. Na de basisschool, ben ik naar de LTS 
gegaan, die ik �uitend doorliep. Daarna ben ik het bedrijf in gegaan. Ik 
doe dit inmiddels al dertig jaar en heb in die periode voor vernieuwing 
gezorgd. Mijn moeder werkte nog met een typemachine, ik heb compu-
tersystemen geïmplementeerd.”

Wat maakt dit vak leuk?
“Dat elke dag anders is, ik kan van alles plannen maar als er ‘s morgens 
een whatsappje binnenkomt met een speci�eke vraag dan heeft dat prio-
riteit en ga ik daar mee aan de slag. 

Wie wil jij volgende week in de schijnwerper zetten? 
Lisa Enthoven; zij heeft al jaren een kapperszaakje achter het huis, maar 
opent begin januari een nieuwe zaak op het Raadhuisplein.” 

Frank de Vries: “Ik ben iemand 
die op de werkvloer te zien is”

Aalsmeer – Twee keer zoveel stem-
mers, meer lokale artiesten en een 
nieuwe ‘oude’ nummer 1; de Radio 
Aalsmeer Top 100 bood dit jaar veel 
variatie. Zondag 30 oktober stond de 
lokale omroep in het teken van de 
toplijst die werd samengesteld op 
basis van de muzikale voorkeuren 
van de inwoners. Op nummer 1 
stond net als vorig jaar het nummer 
‘Aalsmeer’ van Jan Leliveld. Toch was 
er een belangrijk verschil: ditmaal 
ging het namelijk om de ‘remix’ van 
DJ Aversion. Omdat ook de originele 
versie veel stemmen kreeg, behaalde 
Jan Leliveld zowel een eerste als 
vierde plaats met zijn lij�ied. In de 
top-10 verder veel bekende klassie-
kers van onder meer Toto, Queen en 
Danny Vera. Opvallend was dit jaar 
ook het aantal nieuwe noteringen 
van artiesten uit Aalsmeer en 
omstreken. Zo behaalde Saskia 
Veenswijk een 25e plaats met ‘Het 
Grote Poel Lied’. Een uniek gegeven 
omdat dit nummer tot op heden 
uitsluitend live ten gehore was 
gebracht. Speciaal voor de Top 100 
maakte Saskia een prachtige 

opname van haar lied met diverse 
gastmuzikanten. Andere ‘lokale’ 
artiesten in de lijst waren NinaLynn 
met ‘Spirit Guide’ (plaats 34), Merel 
Meidam met een cover van ‘Autumn 
Leaves’ (79) en Little Boogie Boy Hein 
Meijer met ‘Jukin @ the Jukejoint’ 
(82). De complete lijst is te vinden op 
www.radioaalsmeer.nl. 

‘Echt Esther’ over pesten
Hoe ga je om met pesten op een 
middelbare school? Op de MAVO in 
Aalsmeer werd in 2000 al gestart 
met een beleid tegen pesten. 
Donderdag 3 november komt teken-
docente Yvette Fluri met drie leer-
lingen, die anoniem blijven, vertellen 
over de impact van pesten. Ze 
vertellen ook hoe ze ermee omgaan 
zonder iemand de schuld te geven. 

Emmy Huis bij ‘Door de Mangel’
Het complete verhaal van een wille-
keurige Aalsmeerder of Kudel-
staarter wordt wekelijks vertelt in 
‘Door de Mangel’ en dat al voor het 
tiende seizoen. Afgelopen maandag 
ontving het team Fien Eveleens. De 

Jan Leliveld opnieuw bovenaan 
in Radio Aalsmeer Top 100

Yuverta-docente Yvette Fluri te gast bij 
‘Echt Esther’ over pesten op school.

assistent bewindvoerder is politiek 
actief bij de PvdA en zingt en eet 
graag. Emmy Huis komt maandag 8 
november om 19.00 uur. Sinds een 
paar jaar heeft zij een eigen winkel 
en webshop in zwart, wit en grijze 
kleding. Fien vraagt zich af waarom 
zij dat is gaan doen. Het antwoord 
op deze vraag en meer is komende 
maandag 8 november te horen vanaf 
19.00 uur.

Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, DAB+ kanaal 5A, digitaal 
radiokanaal 868 (Caiway) en via de 
website www.radioaalsmeer.nl. 

Demonstratie 
tegen groei 
Schiphol
Schiphol - Op zaterdag 5 
november wordt een demon-
stratie gehouden tegen 
Schiphol. Starttijd van de 
demonstratie is 11.00 uur op 
Schiphol Plaza. Er komen inte-
ressante sprekers uit de lande-
lijke politiek en vanuit vlieg-
hinder- en milieuorganisaties. 
Aansluitend wordt een protest-
route gelopen naar de plek waar 
de luchthaven voor 1 miljard 
euro een nieuwe terminal wil 
laten bouwen. Verwachte eind-
tijd is ongeveer 13.00 uur. Kom 
jij ook om Schiphol duidelijk te 
maken dat krimp de enige route 
is en de toenemende luchtvaart 
boven Nederland niet meer 
acceptabel is? Iedereen is 
welkom! Kijk voor meer infor-
matie op krimpluchtvaart.nl.
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Oude Meer - Op zondag 12 oktober 
was iedereen van harte welkom om 
het vernieuwde Dijkhuis te komen 
bekijken. Wat was het druk! En wat 
een mooie ruimtes en wat een grote 
buitenruimte wordt er gerealiseerd. Er 
is al veel werk verzet en de speeltoe-
stellen zijn al op hun nieuwe plek 
gezet. De aannemer heeft de laatste 
aanpassingen gedaan, het wachten is 
nu nog op enkele onderdelen voor de 
warmtepomp. De bestrating wordt de 
komende tijd aangepakt en de keuken 
en de toiletten worden geplaatst. Dan 
volgt natuurlijk de inrichting nog. De 
hoop is dat in het tweede kwartaal 
van 2023 de o�ciële opening georga-
niseerd kan worden. 

Sint, Kerst en oliebollen
Maar ondertussen gaat het Sinter-
klaasfeest door! Het Dijkhuis is al jaren 
één van de favoriete bestemmingen 
van Sint-Nicolaas en hij komt langs op 
woensdag 30 november om de 

kinderen te zien en er een feestelijke 
middag van te maken. Als je lid bent 
van de vereniging zijn je (klein)
kinderen tot 9 jaar van harte welkom 
vanaf 15.00 uur. Tussen 16.00 en 17.00 
uur worden de Sint en zijn Pieten 
verwacht. Aanmelden is wel verplicht 
en kan tot zondag 7 november via 
info@hetdijkhuis.net en vermeld in de 
mail de naam en leeftijd van uw kind, 
dingen die Sint beslist moet weten 
(sport, gebeurtenis) en cadeau-
wensen. Verder staat op zondag-
middag 18 december vanaf 14.30 uur 
een Kerstbingo op het programma en 
op donderdag 29 december wordt 
vanaf 14.30 uur de inmiddels welbe-
kende oliebollentocht gevaren! De 
deelname is gratis. Graag wel 
aanmelden voor 1 december  en vol is 
vol. Kijk voor meer informatie over en 
activiteiten van Buurtvereniging Het 
Dijkhuis op de website: www.hetdijk-
huis.net. Adres is: Aalsmeerderdijk 77 
in Oude Meer. 

Vernieuwd Dijkhuis nog niet 
klaar, wel activiteiten!

Aalsmeer – Eind oktober 2021 kreeg 
kinderboerderij Boerenvreugd het 
bericht dat alle pluimvee moest 
worden opgehokt vanwege de uitbraak 
van de vogelgriep in Nederland. De 
vogelgriep is afgelopen jaar hardnekkig 
gebleken. Doordat er steeds nieuwe 
uitbraken waren, werd de landelijke 
ophokplicht voor pluimvee door de 
overheid keer op keer verlengd. Het 

maakt de medewerkers en vrijwilligers 
van Boerenvreugd verdrietig dat de 
vogels het afgelopen jaar niet lekker 
over het terrein hebben kunnen rond-
scharrelen. Ze zitten nu al een jaar in 
hun hokken. Het bestuur van de 
kinderboerderij heeft nu besloten om 
een nieuw en groter kippen- en duiven-
verblijf te gaan bouwen. De oude 
kippenhokken zijn slecht aan het 

Boerenvreugd vraagt steun voor 
bouw nieuw kippenhok

Aalsmeer - Op donderdag 27 oktober 
heeft de Historische Tuin Aalsmeer een 
cheque van Dutch Flower Group 
ontvangen. Een gift van 7.500 euro 
voor de komende 3 jaar is overhandigd 

aan Dirk Jongkind, secretaris van Stich-
ting Historisch Aalsmeer en aan Gerben 
de Vries, tuinmedewerker van de Histo-
rische Tuin, door Marcel Zandvliet 
namens Dutch Flower Group. Met deze 

Gulle gift voor Historische Tuin

Van links naar rechts: Gerben de Vries (tuinmedewerker) en Dirk Jongkind (secretaris 
Stichting Historisch Aalsmeer) nemen de cheque van Marcel Zandvliet (Chief 
Marketing O�cer bij Dutch Flower Group) in ontvangst.

Aalsmeer - Maandag 7 november 
houdt Postzegelvereniging Aalsmeer 
een grote veiling in het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat 6. Deze veiling 
begint om 20.00 uur, maar de zaal is 
al om 19.00 uur open om te kijken 
wat er op deze avond aan postzegels 
wordt aangeboden. Verzamelingen 
met een diversiteit aan stockboeken, 
leeg en gevuld, postzegelboekjes, 
series, velletjes kinderblokken en 
onder andere velletjes kerstblokken 
worden geveild.  Opvallende kavels 

zijn ‘Nederland Nostalgie’, Neder-
landse Antillen 1989-2000, Aruba 
1989-2000 en Zwitserland 1961-
1990. De complete veilinglijst is te 
vinden op de website van de vereni-
ging: www.postzegelverenigingaals-
meer.nl. Verder zijn er vele nieuwe 
stokboeken met zegels voor slechts 5 
cent om in te snu�elen. Er is uiter-
aard ko�e (gratis) en een drankje 
verkrijgbaar in de zaal en er is volop 
gratis parkeergelegenheid bij het 
Paraochiehuis.

Maandag grote najaarsveiling 
bij Postzegelvereniging

gift is de Historische Tuin van plan om 
de komende tijd vaart te zetten achter 
het zogenaamde ‘seringenproject’. Dirk 
Jongkind: “De sering is een typisch 
Aalsmeers product en een belangrijk 
onderdeel van onze levende collectie. 
De komende jaren willen wij het 
verhaal van de sering extra aandacht 
geven en de Historische Tuin op die 
manier nog aantrekkelijker maken voor 
het publiek.” Naast een museum is de 
Historische Tuin ook een botanische 
tuin. Een levend monument over de 
ontstaansgeschiedenis van de Aals-
meerse sierteelt. Vele vrijwilligers 
werken dagelijks aan dit bijzondere en 
belangrijke deel van de Aalsmeerse 
geschiedenis. “Wij voelen ons nauw 
verbonden met de Historische Tuin. 
Vanuit onze Aalsmeerse ‘roots’ hechten 
wij veel waarde aan de toekomst van 
de Historische Tuin Aalsmeer en vinden 
het belangrijk om dit prachtige stukje 
Aalsmeer en de historie van de sierteelt 
te waarborgen en nog aan vele genera-
ties door te geven”, aldus Marcel Zandv-
liet van Dutch Flower Group. 

Aalsmeer - Afgelopen zondag 30 
oktober vond de jaarlijkse wijnproe-
verij van Wittebol plaats. Ondanks het 
heerlijke zonnetje wisten toch zo’n 
kleine 200 klanten de weg te vinden 
naar de Anna’s Hoeve in Rijsenhout, 
waar Wittebol weer te gast was. Na 
vorig jaar de proeverij in twee tijds-
blokken te hebben gesplitst (corona 
maatregel) werd dat ook dit jaar weer 
gedaan, waardoor de twee groepen 
alle tijd en ruimte hadden om te 
proeven en zich van advies te laten 
voorzien. Een keur aan mooie betaal-
bare wijnen stonden op tafel een en 
twee gepresenteerd. De wijnen uit 
Italië, Frankrijk en Spanje vonden 
gretig aftrek. De nieuwe Wijn van de 
Maand November was te proeven op 
Tafel drie, de Afrika Klassiek. Ook was 
de heer Antal weer aanwezig om de 

wijnen uit Oostenrijk van Setzer en 
Bock uit Hongarije te promoten.
Tafel vijf was gereserveerd voor wijnen 
uit Italië, Roemenië, Portugal en 
Frankrijk. ‘Special O�er’ wijnen waren 
er van Circumstance uit Zuid-Afrika. 
Tafel zes was in zijn geheel gereser-
veerd voor een nieuw wijnhuis uit 
Argentinië, Kaiken Estate. Als toetje 
was het Italiaanse familiebedrijf Ca�o 
aanwezig, om het een en ander van 
haar distillaten te laten proeven. Van 
Gin, Grappa en Brandy tot één van de 
mooie likeuren. Ook dit jaar kan Team 
Wittebol weer terugkijken op een heel 
geslaagd evenement. Vanaf nu ligt de 
focus op de laatste maanden van het 
jaar. Bent u geïnteresseerd in Kerst- 
en/of relatiegeschenken? Kom langs 
in de winkel aan de Ophelialaan 116 
en laat u verrassen!

Wijnproeverij Wittebol in Anna’s 
Hoeve druk bezocht

worden en in plaats van de oude 
hokken te repareren, gaat een nieuw 
verblijf gebouwd worden voor de 
vogels tijdens een ophokplicht meer 
ruimte hebben. Dankzij de Rabo Club-
Support actie heeft Boerenvreugd een 
mooi startbedrag ontvangen. De eerste 
tekeningen zijn gemaakt en het plan 
begint vorm te krijgen. Maar �nancieel 
is de kinderboerderij er nog niet. Aan 
inwoners wordt nu steun gevraagd. Een 
donatie geven kan via IBAN-nummer 
NL54RABO-0156275880 onder vermel-
ding van ‘bijdrage kippenhok’.

Aalsmeer - Sinds april 2022 kunnen 
alle basisscholen in Aalsmeer 
gebruikmaken van busvervoer voor 
culturele uitjes. Alle groepen kunnen 
tot en met juni 2023 één keer 
gebruikmaken van de Cultuurbus. 
Met de Cultuurbus kunnen zij naar 
diverse culturele instellingen in de 

regio Amstelland en Amsterdam 
vervoerd worden. Tot nu toe hebben 
30 groepen van vijf verschillende 
basisscholen in Aalsmeer gebruik 
gemaakt van de Cultuurbus. Vanwege 
de corona-maatregelen hebben de 
leerlingen de afgelopen jaar minder 
culturele instellingen bezocht. Daar-

Cultuurbus rijdt basisscholen 
naar culturele uitjes

Foto De Cultuurbus

Aalsmeer - De boekenspeurtocht 
tijdens de Kinderboekenweek is een 
groot succes geweest! Wel meer dan 
zestig kinderen namen deel aan deze 
speurtocht en leverden hun invulfor-
mulier in bij het Boekhuis. Het was 
wel een uitdaging, want tijdens de 
Kinderboekenweek was het soms 
wat regenachtig en werd er gewerkt 
in de Zijdstraat. JOGG-regisseur 
Micha Hoogewoud: “Dat ondanks de 
omstandigheden zoveel kinderen 
hebben deelgenomen bij de eerste 
keer dat deze boekenspeurtocht is 
georganiseerd, is echt heel erg leuk! 

Door de goede samenwerking en het 
enthousiasme van de winkeliers in de 
Zijdstraat gaan we zeker kijken of dit 
volgend jaar nog een keer kan 
worden georganiseerd.” Voor elke 
leeftijdscategorie was er een belo-
ning, een mooi boek en een spor-
tieve prijs. JOGG Aalsmeer wenst de 
winnaars veel plezier met hun prijzen 
en dankt alle andere speurders voor 
hun deelname. Tenslotte dankt JOGG 
Aalsmeer alle deelnemende winke-
liers in Aalsmeer Centrum, het Boek-
huis voor de beschikbaar gestelde 
prijzen en de vormgeefster (Studio 

Boekenspeurtocht groot succes

Melle, winnaar in de leeftijdscategorie 
5 tot 8 jaar, met zijn gewonnen prijzen.

Zebra) van de boekenspeurtocht 
voor hun bijdragen! 

naast is het vervoer naar culturele 
instellingen voor veel scholen vaak 
een belemmering vanwege de grote 
organisatie en hoge kosten. Om de 
scholen hierin te ondersteunen is de 
Cultuurbus ingezet. De Cultuurbus 
wordt vanuit de gemeente Aalsmeer 
ge�nancierd vanuit het Nationaal 
Programma Onderwijs (NPO). Met de 
Cultuurbus bezoeken de leerlingen 
voorstellingen, rondleidingen en 
volgen ze workshops bij bijvoorbeeld 
Amstelveens Poppentheater, Biblio-
theek Amstelland, Platform C, 
Scheepvaartmuseum, Concertge-
bouw, Rijksmuseum of het Tropen-
museum. De organisatie van de 
Cultuurbus is in handen van Cultuur-
educatie Amstelland en via de 
website van deze organisatie kunnen 
scholen de Cultuurbus reserveren. De 
afgelopen weken werd de Cultuurbus 
ingezet voor de kleutergroepen. Met 
de Cultuurbus bezochten zij in het 
Amstelveens Poppentheater de voor-
stelling Reismuis.
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. karbonade; 7. Nederlandse kaassoort; 12. drank-
buffet; 13. stof uit potvisdarmen; 14. zwaar explosief; 15. lengte-
maat (afk.); 17. oevergewas; 19. Duits automerk; 21. windrichting
(afk.); 22. kramp in het middenrif; 24. Nederlandse provincie; 27.
toiletartikel; 28. ladder; 30. bontgekleurde papegaai; 31. anticon-
ceptiemiddel; 32. ijshockeyschijf; 33. vochtig; 35. land (staat); 37.
tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 38. kosteloos; 41. deel
van het gelaat; 42. watersport; 44. schildersmateriaal; 46. haar-
loos; 47. tegen; 48. attractie in sommige zwembaden; 49. weg
met bomen; 50. afdruk van het knijpen; 52. ver (in samenst.); 54.
roeispaan; 56. Bart’s Neverending Network (afk.); 58. deel van
een woord; 61. vertragingstoestel; 62. district (gebied); 64. uit-
roep van een schildwacht; 65. knevel; 67. projectieplaatje; 68. uit-
roep van schrik; 70. geestdrift; 72. hel verlicht; 73. botsing; 76.
koninklijke militaire academie (afk.); 77. operatiekamer (afk.); 78.
bretel; 79. genoeg gekookt; 81. uitroep van pijn; 82. sterk ijzer-
houdende grondsoort; 83. adellijk persoon; 84. niet helder van
geest; 86. een batterij volmaken; 87. salpeterzuur.

Verticaal 1. overeind staand; 2. bakboord (afk.); 3. plaaggeest;
4. drietal; 5. deel van een gebonden boek; 6. soort klooster; 7.
afslijting door weer en wind; 8. zoon van Adam en Eva; 9. in de
grond levend zoogdier; 10. lengtemaat (afk.); 11. deel van een
theeservies; 16. Russisch ruimtestation; 18. eerste vrouw; 20.
schil (vel); 21. Bredase voetbalclub; 23. smal sportvaartuigje; 25.
getroffen; 26. insect; 27. gegraven diepte; 29. scout (verkenner);
32. versiersel op kleding; 34. afslagplaats bij golf; 36. stijl in de
glassierkunst; 37. raad voor economische aangelegenheden
(afk.); 39. interest; 40. groot muziekinstrument; 42. deel van fiets;
43. verdieping; 45. zuigspeen; 46. huisdier; 51. rivier in Utrecht;
53. onderricht; 54. afbeelding op een legitimatiebewijs; 55. uit-
werpsel; 56. goudstaaf; 57. benarde toestand; 59. hard dierlijk
vet; 60. Frans automerk; 62. gymnastiektoestel; 63. naar iets
overhellen; 66. deel van de hals; 67. laagte tussen bergen; 69.
rivier in Polen; 71. alleenstaande minderjarige asielzoeker (afk.);
73. karakter (inborst); 74. werklust; 75. genodigde (slaper); 78.
godin van de aarde; 80. voormalig tv-programma van Jan Lenfe-
rink; 82. oosterlengte (afk.); 85. muzieknoot.

64 32 74 4 69 26 44 43 1 65 28 8 87 67

55 30 36 59 83 49 13 30 52 27 86 16 34
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COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - Voor het eerst sinds een 
half jaar wonen we weer met zijn 
tweeën in ons huis. Ik krijg er bijna 
ruimtevrees van zo leeg is het. Zeven 
maanden lang heeft een dochter met 
aanhang bij ons ingewoond. Eerst de 
jongste vanwege een verbouwing, 
die veel langer duurde dan gepland, 
maar uiteindelijk een prachtig resultaat opleverde. Geduld wordt dan toch 
beloond. Ze had koud het eigen pand weer betrokken met man, kind en 
hond, of oudste dochter meldde zich. Ook met man en hond, maar zonder 
kind. Wij kunnen elkaar allemaal goed verdragen en we hebben niet zoveel 
slaapruimte, maar wel heel veel leefruimte, dus zo’n commune levert weinig 
problemen op. Er is altijd wel iemand die kookt of eten meeneemt en de vaat-
wasser wordt steevast uitgeruimd. Het enige frustrerende aan zoveel mensen 
in huis is dat ik permanent iets kwijt ben. Ik behoor al niet tot het keurige 
type bij wie alles een vaste plek heeft, maar nu breng ik helemaal de halve 
dag door met zoeken. De kaasschaaf bijvoorbeeld ligt altijd in de rechterlade 
onder het aanrecht, hangt in het rek aan de muur, aan de magneetstrip van 
het messenrek of zit in de vaatwasser. Vier mogelijkheden, hoe simpel kan het 
zijn? Nu vind ik hem uiteindelijk in de la onder de kookplaat. Ook een prima 
plek, daar niet van, maar ik had hem er niet bedacht. En zo gaat het met alle 
andere huisraad. Het wordt allemaal keurig opgeborgen alleen weet ik niet 
waar. Ik weet zeker dat ik een schaar heb, ik heb er wel drie, alleen niet als ik 
iets door moet knippen, dan heb ik geen een. De reden dat oudste dochter 
onderdak bij ons zocht, was de ontruiming (of zeg je uitruiming?) van het 
ouderlijk huis van haar echtgenoot. Zijn moeder is dit voorjaar overleden en 
nu was de tijd daar om orde op zaken te stellen. Dat is een intensief en ook 
emotioneel proces. Al die spullen, waar leuke of minder leuke herinneringen 
aan kleven. Wat kan weg en wat bewaren we? En als het weg kan, waar moet 
het dan naar toe? Regelmatig kreeg ik een appje: Mam is dit iets voor jou? Ik 
kan slecht weerstand bieden aan leuk glaswerk of handig keukenmateriaal. 
En nu ben ik in het bezit van bonbonschalen met matglazen deksel, cake- en 
koekjesschalen met geschulpt gouden randje en ingelegd kantmotief, een 
compleet slaapkamerameublement, een sealapparaat en nieuwe hand-
doeken en vaatdoeken. De mega vaas in groen en paars, waarvan ik in eerste 
instantie dacht: wat een kreng, blijkt van Murano glaswerk te zijn, beroemd 
Italiaans design. “Hij is zo ‘over de top’ mam, dat hij gewoon weer leuk is.” 
Mooi van lelijkheid noemen we dat. Hij staat nu op mijn tafel. Maar goed, 
iedereen is weer naar eigen huis en haard. We hebben van oudste dochter 
ritueel afscheid genomen met een Aalsmeers tur�e en een glaasje eigen 
gebrouwen bessenbrandewijn. Haar zie ik de komende maanden niet meer. 
Vlak voor ze in hun rode kampeerbus stapte om richting Zweden te rijden, 
omhelsde ze me en zei: “Mam ik hou heel van je, dat weet je, maar ik wou het 
wel even gezegd hebben. Jullie krijgen nou ook zo’n leeftijd…” En daar moet 
ik nou heel erg over nadenken. 
Reageren? Truus@oudendijk.gmail.com

Spullen

Aalsmeer – Sinds vorige week staat 
voor het raadhuis op het Raadhuis-
plein het matrix-bord van de politie 
waarop gewaarschuwd wordt voor 
diefstal van �etsen. De laatste 
maanden worden in het centrum 
opvallend veel �etsen gestolen. 
Vooral elektrische �etsen zijn het 
doelwit van, zo wordt gedacht, een 
groep rondrijdende dieven. De 
�etsen worden namelijk in de meeste 

gevallen slechts kort neergezet bij 
een winkel en zijn bij terugkomst, na 
een uurtje, verdwenen.

Extra los slot
De �etsen worden door de eigenaars 
met het bijbehorende kettingslot 
vastgezet aan een rek of paal, maar 
dit is niet genoeg, aldus de politie. 
“Uit de aangiftes blijkt dat de �etsen 
wel goed op slot stonden middels 

Let op: Flinke stijging van 
diefstal (elektrische) fietsen

het ringslot en vaak ook met bij het 
ringslot horende kettingslot dat in 
het ringslot gestoken kan worden. 
Echter, er zijn sleutels (lopers) in 
omloop die deze sloten in één keer 
open krijgen”, legt de politie uit. 
Aangeraden wordt om een ketting-
slot om de �ets te doen met een 
andere sleutel dan die nodig is voor 
het ringslot en de �ets hiermee aan 
een vaststaand object te bevestigen. 
“Dat maakt het een stuk minder 
makkelijk om de �ets weg te nemen 
met een loper”, aldus de politie.

Onderzoek
Er loopt een onderzoek en er is extra 
controle om de daders van deze dief-
stallen op te sporen en aan te 
houden. Ziet u/jij iets verdachts of 
bent u/jij getuige van een �etsen-
diefstal? Bel dan direct 112. Wie meer 
informatie heeft wordt gevraagd 
contact op te nemen met de politie 
via 0900-8844 of anoniem via 
0800-7000.

Aalsmeer - Bindingkampen 2023: de 
voorbereidingen zijn in volle gang! Op 
vrijdag 4 november om 12.00 uur start 
zelfs al de inschrijving voor het eerste 
Bindingkamp: Stadskanaal 1 voor de 
kinderen uit groep 7. Met veel enthou-
siasme is De Binding ook dit kampsei-

zoen weer gestart met het organi-
seren van een serie mooie en unieke 
kampen voor in totaal zeven kamp-
groepen. De Binding organiseert al 
vele jaren deze kampen voor kinderen 
van 11 tot en met 17 jaar. De kamp-
groepen zijn ingedeeld op leeftijd. Dit 

Op avontuur met Bindingkamp! jaar gaan de Bindingkampen naar 
Stadskanaal, Warnsveld, Lierop, Texel 
en Duitsland. Wil jij ook mee op kamp, 
een week beleven vol creativiteit, acti-
viteit en avonturen? Leuk! Ga naar de 
website www.debinding.nl, bij het 
kopje kampen vind je meer informatie 
over de inschrijvingen. Schrijf je snel 
in, zodat je zeker bent van een plekje!

Aalsmeer - Vanity van der Plas is 5 
jaar oud en woont in Aalsmeer. Maar 
belangrijker: Vanity is ambassadeur 
van Stichting Opkikker en verzamelt 
oude en kapotte mobieltjes en 
tablets voor een goed doel. Met de 
opbrengst hiervan steunen Vanity en 

Stichting Opkikker namelijk gezinnen 
met een ziek kind. Iemand een oud 
of kapot mobieltje of tablet? Vanity 
en haar moeder Natascha komen 
deze graag ophalen. Een berichtje 
sturen kan naar 06-17456570 of per 
mail: vanityshane2021@hotmail.com 

Vanity (5) verzamelt mobieltjes 
voor Stichting Opkikker 



VOORBEELDEN
Het regenbestendig maken van de om-
geving kan op veel manieren. Bĳvoorbeeld 
door water af te voeren, water te gebrui-
ken of water vast te houden en te bergen. 
Voordat u aan de slag gaat, is het goed om 
u te oriënteren. Kĳk onder andere op de 
websites (www.amstelveenrainproof.nl) en 
Amsterdam Rainproof (www.rainproof.nl). 
Deze laten veel voorbeelden zien hoe u op 
woningniveau verstandige maatregelen 
kunt uitvoeren. Er zĳn veel voorbeelden 
van geslaagde projecten te vinden en 
uitleg over de maatregelen. Vraag advies 
aan uw gemeente (Team Beleid Advies 
Buitenruimte, contactpersoon: Wim Kok), 
het waterschap of bĳ de betere tuin-
centra. Er zĳn letterlĳk mogelĳk heden 
om voorbeelden te vinden. 

De temperatuur op aarde stĳgt door de uitstoot van broeikasgassen. Dit noemen we klimaatverandering. Dagelĳks 
lezen we hier berichten over, bĳvoorbeeld over overstromingen, hittegolven, extreme droogte of bosbranden. Door 
de uitstoot van broeikasgassen (zoals CO2) snel en fors te verminderen, kunnen we de opwarming zoveel mogelĳk 
proberen te beperken. Maar we zullen ons ook moeten aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, 
door maatregelen te nemen tegen bĳvoorbeeld wateroverlast, droogte en hittestress. Dat heet klimaatadaptatie. 
Als gemeente nemen we maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en om ons gebied aan te 
passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Daar hebben we de inzet van inwoners, bedrĳven en organisaties 
wel bĳ nodig. 

Tĳdens de Nationale Klimaatweek brengen we graag de verschillende activiteiten en projecten op het gebied van 
verduurzaming, klimaatadaptatie en energiebesparing onder de aandacht. 

Willem Kikkert
Wethouder Klimaat & Energie
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KLIMAATADAPTATIE
Klimaatverandering heeft een negatief effect op onze leefomgeving. De enorme wateroverlast in 
Limburg staat ons nog voor de geest. Er moet meer regen verwerkt worden om te voorkomen dat 
regenwater de huizenbinnenstroomt, met alle gevolgen van dien. Toenemende hitte zorgt voor 
serieuze lichamelĳke stress bĳ ouderen, kinderen, en mensen die buiten werken. Daarnaast sterft 
groen af door aanhoudende droogte en te lage grondwaterstanden. Terwĳl groen bĳ hittegolven 
voor de nodige verkoeling zorgt.

Het goede nieuws is dat we (gemeente en inwoners) de negatieve effecten kunnen bestrĳden, 
door onszelf en onze leefomgeving aan te passen. Dat noemen we adaptatie. De gemeente doet 
dat zoveel mogelĳk in de openbare ruimte bĳ grotere herinrichtingsprojecten en in nieuwe 
stedelĳke ontwikkelingen.

MAATREGELEN NEMEN
De gemeente kan in de openbare ruimte maatregelen 
nemen. Woningeigenaren kunnen dit op eigen grond 
doen, maar hoe, dat verschilt per situatie. U kunt 
bĳvoorbeeld water vasthouden in tonnen en regen-
waterzakken, of ondergrondse holle ‘kratjes’. Een 
andere maatregel is het bovengronds afsnĳden van 
regenpĳpen om zo het regenwater de tuin in te laten 
lopen. Zorg er voor dat de grond wel altĳd afwatert 
naar een sloot of straat. U kunt ook uw kruipruimte 
isoleren, zodat er geen water of vocht in de woning 
komt. Het isoleren van de onderkant van een houten 
vloer voorkomt dat vocht het hout aantast.

BESPAARAFSPRAAK 
MET ENERGIECOACH
De hoge energieprĳzen en inflatie zorgen er 
ook voor dat steeds meer huishoudens moei-
te hebben om rond te komen. Huishoudens 
die een woning huren mogen zelf geen grote 
maatregelen zoals gevelisolatie nemen. Maar 
met kleine energiemaatregelen zoals tocht-
strips en radiatorfolie, en door dingen in huis 
net iets anders te doen, kunt u toch energie 
en geld besparen. Wilt u weten hoe? Maak dan 
een afspraak met een (gratis) energiecoach 
(voor huurders en woningeigenaren) 
via www.bespaarafspraak.nl/aalsmeer.

SERVICEPUNT ENERGIE-
ADVIES AALSMEER
Servicepunt Energieadvies Aalsmeer is 
opgezet om VvE’s, maatschappelĳke orga-
nisaties, kleine particuliere verhuurders 
en inwonerinitiatieven te ondersteunen 
bĳ het verduurzamen van gebouwen en 
zonne-energieprojecten. Het Servicepunt 
biedt gratis energie advies en proces-
begeleiding aan voor deze doelgroepen. 
Kĳk voor meer informatie op: 
www.aalsmeer.nl/servicepuntenergieadvies
of neem contact op via 
servicepuntenergieadvies@aalsmeer.nl.

ENERGIE
De energieprĳ zen zĳ n de 
afgelopen tĳ d fors gestegen 
en de verwachting is dat de 
prĳ zen voorlopig hoog blĳ ven.
Dit zorgt ervoor dat steeds meer woning-
eigenaren hun woningen energiezuiniger 
willen maken en zonne-energie willen opwek-
ken. In samenwerking met het Regionaal 
Energieloket organiseren we dit najaar ver-
schillende acties. Hiermee maken we besparen 
en opwekken voor iedereen makkelĳ k(er), denk 
aan groepsaankopen voor isolatie, HR++ glas 
en zonnepanelen. Verder organiseren we ook 
andere acties, kĳ k voor meer informatie op 
www.regionaalenergieloket.nl/aalsmeer. 

NATIONALE KLIMAATWEEK 2022
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Aalsmeer - De 75+ club van de 
Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer, 
bestaande uit Aalsmeerse bedrijven 
die alle 75 jaar of ouder zijn, brengt 
twee maal per jaar een bedrijfsbezoek 
aan één van haar leden. Donderdag 27 
oktober was de club te gast bij Zeilma-
kerij Aalsmeer aan de Uiterweg. De 
opkomst was overweldigend. Voor-
zitter Berry Philippa heette iedereen 
hartelijk welkom en bedankte de 
familie Buis voor de gastvrije 
ontvangst. Hierna schetste Arjan Buis 
het ontstaan van het familiebedrijf. 
Van origine komt hij uit een Aals-
meerse kwekersfamilie die seringen 
teelde maar van jongs af aan lag zijn 
passie bij de watersport. Toen hij in 
2009 voor grote investeringen kwam 
te staan gooide hij het roer om en 
startte hij met het opzetten van de 
zeilmakerij. In het begin werkte hij met 
twee medewerkers op slechts 150 vier-
kante meter. Toen zijn vrouw Mieke in 
de zaak kwam werd een tweede werk-
plaats gebouwd. In 2019 kwam zoon 
Mike erbij. Inmiddels heeft het bedrijf 
negen medewerkers en is met 550 
vierkante meter werkruimte uitge-
groeid tot een volwaardige en ultra-

moderne zeilmakerij in de breedste zin 
van het woord en behoort het tot de 
vier grootste zeilmakerijen van Neder-
land. Vervolgens werd de 75+ club in 
drie groepen rondgeleid langs de 
verschillende afdelingen van dit mooie 
bedrijf zoals de tekenafdeling, het 
magazijn, de snijafdeling en het atelier. 
Een ieder was zichtbaar onder de 
indruk. Na de rondleiding stond er een 
heerlijk stamppottenbu�et klaar, 
verzorgd door de keukenbrigade van 
het Zorgcentrum, dat het gezelschap 
zich goed liet smaken. De Vrienden 
kijken terug op een zeer geslaagde 
bijeenkomst. Het volgende bedrijfsbe-
zoek van de 75+ Club zal in het voor-
jaar van 2023 plaatsvinden.

Vrienden van Zorgcentrum te 
gast bij Zeilmakerij Aalsmeer

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 29 
oktober is Halloween gevierd met jong 
en oud in het Centrum. In de winkel-
straten klonk vrolijke muziek door een 
lopend griezelorkest en voor de 
kinderen waren er leuke activiteiten. 
Het was een prachtige herfstdag, prima 
weer om buiten te zijn en onder 
andere deel te nemen aan de speur-
tocht. In diverse etalages van winkels 
stonden pompoenen met hierop een 
letter. Uiteindelijk vormden de letters 
de woorden: ‘Pompoenen zoeken’. Er 

liepen veel jongens en meisjes al speu-
rend door het dorp. In de tent op het 
Molenplein konden kinderen zich laten 
schminken en lampionnen maken van 
pompoenen, evenals knutselen en 
spelletjes, waaronder sjoelen en drie 
op een rij, op het programma stonden. 
Aan kinderen was gevraagd verkleed 
te komen en zich te laten fotograferen 
in hun griezelige out�t in de 
Halloween-studio van de fotowinkel. 
Aan het einde van de middag konden 
de foto’s opgehaald worden, maar dit 

Veel bezoekers voor gezellig 
Halloweenfeest in Centrum

Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Inloopspreekuur

Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg 
Uitvaartzorg van 9.00-10.00 
uur inloopspreekuur. Loop 
gerust binnen voor informa-
tie over wat er komt kijken 
bij het regelen van een uit-
vaart. De koffie staat klaar!

• 0297 - 74 85 76
• Achterweg 40, 

2132 BX Hoofddorp

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg Uit-
vaartzorg van 9.00 - 10.00 uur 
inloopspreekuur. Loop gerust 
binnen voor informatie over 
wat er komt kijken bij het 
regelen van een uitvaart. 
De koffie staat klaar!
• 0297 - 74 85 76
• Dunweg.nl

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Ik kreeg contact met een bijzonder echtpaar. 
We kennen elkaar via via en het werd tijd om 
iets te regelen voor haar laatste reis. Lily (74) 
had alles uitvoerig bekeken en via enkele 
persoonlijke gesprekken zijn wij gekomen 
tot een gedetailleerde invulling van haar 
uitvaart. Zo hebben we diverse scenario’s 
uitgewerkt, dit omdat zij ook een groot deel 
van haar leven doorbrengt in het zonnige 
zuiden.

Lily is een prachtige, zeer verzorgde vrouw 
met een aanstekelijke lach. Een mooie 
verschijning. Met een knipoog geeft zij 
aan dat haar partner Paul (79) niet haar 
type is. Paul lacht, kijkt het aan en vult het 
gesprek aan met de nodige humor. Tijdens 
de gesprekken wordt er ook vaak gelachen. 
Lily geeft aan dat dit haar vierde relatie is 
en mocht er iets met haar partner gebeuren, 
dan wordt het weer tijd voor iets nieuws. 

“Weet je trouwens Alexander dat als ik aan 
mijn vrienden over jou vertel en dat wij de 
uitvaart aan het voorbereiden zijn, zij dat 
macaber vinden of heel gek”, vertelt Lily. 
Haar partner beaamt dat en geeft aan dan 

één ding zeker is, we gaan allemaal dood. 
Lachend geeft hij aan dat hij graag als eerste 
gaat. 

Lily wil graag veel visitekaartjes van ons 
bedrijf hebben zodat ze die kan uitdelen. 
“Iedereen moet het regelen! Maak van je 
nabestaanden geen spoorzoekers”, zegt ze.

Als alle wensen besproken zijn en op papier 
staan, geeft Lily in ons laatste gesprek aan 
dat we elkaar, alle drie samen dus, eigenlijk 
niet meer zien in levende lijve. Dat vinden we 
toch vreemd en we spreken af dat we elkaar 
weer zien op een feestje. “Dat is beter”, zegt 
ze.

En Paul vult aan: “Nu wij ook alles financieel 
ruim van tevoren geregeld hebben, krijgen 
we dan ook vroegboekkorting?” Ik geef aan 
dat er twee zekerheden zijn in het leven. Men 
betaalt belasting en men gaat dood. Ik zwaai 
Lily en Paul uit en krijg kort daarna een appje 
met de uitnodiging voor een feestje. Wat een 
heerlijk stel.

En? Wanneer gaan wij om tafel?

Oud of Nieuw?

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – We weten het allemaal: de 
huidige tijden zijn voor ons budget nu 
niet echt rooskleurig te noemen. Alles 
wordt maar duurder en daar kun je 
best een beetje somber van worden. 
Gelukkig hoeven we ons – met een 
beetje positief denken – niet álles te 
ontzeggen. Zo kun je bij Eetcafé de 
Zwarte Ruiter in Aalsmeer heel betaal-
baar lekker eten. De menukaart biedt 
sowieso betaalbare gerechten, maar 
vanaf november kun je ook kiezen voor 
een 3-gangenmenu van slechts 29,50 
euro, een vrije keuze van drie 
gerechten van de kaart. Bovendien 
organiseert De Zwarte Ruiter regel-
matig leuke events, zodat je deze 
herfst en winter heerlijk - zonder al te 
veel geld uit te geven - kunt genieten, 
dichtbij huis. Het �jne gevoel om er 
even uit te zijn, met je lief, familie of 
vrienden, zorgt ervoor dat je even alle 
negativiteit uit je systeem bant.

Positief denken
Bij Eetcafé De Zwarte Ruiter weten ze 
alles af van positief denken. Begin 2020 
nam een viertal jonge ondernemers: 
Jorn, Joris, Bram en Herman, het voor-
malige restaurant De Dorpshoek over. 
De eetgelegenheid op de hoek van de 
N196 en Dorpsstraat onderging een 
ware metamorfose en Aalsmeerders 
waren nieuwsgierig naar het nieuwe 
eetcafé. De kennismaking kon helaas 
maar van korte duur zijn. Jorn: “Een 
maand nadat we gestart waren kwam 
corona om de hoek kijken en een 
periode van lockdowns brak aan. Dat 
was het begin van een tijd met veel 
onduidelijkheden, ook voor ons perso-
neel. Gelukkig bleven de meeste 
mensen voor ons werken.” De Zwarte 
Ruiter paste zich snel aan in onzekere 
tijden en organiseerde eten op bestel-
ling en later schermen tussen de tafel-
tjes. Jorn en zijn compagnons bleven 
gefocust op wat nog wel kon. Zo liet 
het eetcafé zich goed zien op sociale 
media. Na coronatijd werd de draad 

weer opgepakt en liet De Zwarte Ruiter 
zich van een actieve kant zien: het 
terras werd opnieuw ingericht, over-
dekt, verwarmd en sfeervol verlicht 
kun je buiten heel gezellig zitten. 

Events 
Wat die gezelligheid betreft: De Zwarte 
Ruiter is the place to be. Zo is er op 5 
november een discobingo met dj, 
komt er een Hollandse Avond aan en 
een leuke pubquiz. “En, binnenkort 
natuurlijk de Oranjewedstrijden van 
het WK op groot scherm buiten op het 
terras”, aldus Jorn. Dat wordt feest! Hij 
attendeert ook nog even op de 
‘maandspecials’. “Elke maand springen 
de koks in op het seizoen of op een 
speciale gelegenheid, straks dus het 
WK, dan is er een special met een 
knipoog naar het voetbalevent.” Extra 
leuk dus om De Zwarte Ruiter te 
bezoeken, er is genoeg keuze: vis, vlees 
en vegetarisch én de specials en vooral 
het betaalbare 3-gangenmenu zorgen 
ervoor dat er geen drempel meer is om 
van een heerlijke avond te komen 
genieten. “Onze gerechten zijn herken-
baar en betaalbaar en vaak bereid met 
net dat beetje extra om het speciaal te 
maken”, besluit Jorn.

Openingstijden
Wil je een tafel reserveren, bezoek dan 
de website: www.dezwarteruiter.cafe. 
Overigens ben je ook welkom voor 
gewoon een goed glas aan de bar. De 
openingstijden zijn door de weeks van 
16.00 tot 24.00 uur en in het weekend 
tot 1.00 uur. Eetcafé De Zwarte Ruiter is 
te vinden aan de Dorpsstraat 93 in het 
Centrum.

De Zwarte Ruiter: Betaalbaar 
eten én leuke avond beleven

heeft niet iedereen gedaan. De overge-
bleven foto’s liggen voor jullie/jou klaar 
bij de fotowinkel op het Raadhuisplein. 
Met de speurtocht waren prijzen te 
winnen. Kaartjes voor Funmania en 
FunZone zijn gewonnen door Quinn en 
Kai en Tom en Yvi, cadeaubonnen van 
Jip’s Winkeltje en Shoeby zijn uitgereikt 
aan respectievelijk Victor en Amy en 
Zoe mag met vier personen pannen-
koeken gaan eten in ‘t Wapen van Aals-
meer. De ondernemers in het Centrum, 
en waarschijnlijk ook alle deelnemers, 
kijken terug op een fantastische 
Halloween-middag. Volgend jaar gaat 
dit gezellige feest zeker weer georgani-
seerd worden! 

Rijsenhout - Op 11 november wordt 
Sint Maarten gevierd. Op woensdag 9 
november vertelt stichting Meer 
Groen hier alles over en kunnen 
ouders samen met uw kinderen 
onder begeleiding een echte half 
doorschijnende Sint Maarten 
pompoen- of suikerbietlampion 
komen maken onder het genot van 
een kop pompoensoep. Met het Sint 
Maarten kunstwerk kunnen kinderen 
dan vrijdag langs de deuren gaan en 

ze kunnen hierbij een liedje zingen, 
want ook liedjes leren staat op het 
programma. Deze activiteit op 9 
november is het op Landgoed The Fig 
Tree in Rijsenhout, aan de Aalsmeer-
derdijk 550, en is van 15.00 tot circa 
17.00 uur. Van ouders wordt verwacht 
dat zij hun eigen kinderen helpen. De 
kosten zijn 15 euro per kind inclusief 
pompoen en soep. Maximaal aantal 
deelnemers 25 kinderen (per kind 
een of twee ouders). Zelf meenemen: 

Sint Maarten in stijl vieren met 
echte pompoenlampion 

Een niet al te scherp aardappelschil-
mesje, potlood, lepel en indien 
beschikbaar een ronde verfkrabber. 
Opgave is verplicht, ook voor klassen 
en groepen, en kan door een mail te 
sturen naar: 
Info@stichtingmeergroen.nl

Hoofddorp - Met het Dunweg Depo-
sitofonds zet u voordelig geld opzij 
voor uw uitvaart. Bij het overlijden 
komt het gehele depositobedrag 
direct vrij om de uitvaart te betalen. 
Regel het nu. Zo worden uw nabe-
staanden niet belast met de �nan-

ciële zorg over uw laatste afscheid. 
Tevens ontvangt u het Dunweg 
boekje ‘30 jaar en drie generaties 
Dunweg Uitvaartzorg’ cadeau. Het 
Dunweg Depositofonds is er voor 
iedereen. Er worden geen gezond-
heidsvragen gesteld. Een deposito 

Voordelig geld voor uitvaart 
reserveren met Dunweg Fonds

kan op elke leeftijd worden afge-
sloten, wat van belang is als u geen 
langlopende uitvaartverzekering 
kunt of wilt afsluiten. Heeft u vragen 
over uw uitvaart? Dunweg denkt 
graag met u mee en inventariseert 
uw wensen en vragen. Neem 
vandaag nog gratis en vrijblijvend 
contact op met Dunweg voor meer 
informatie via info@dunweg.nl 
of bel 0297 - 748576.
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Aalsmeer - Volleybalvereniging Oradi 
kijkt met trots terug op het ‘King of the 
Court’-volleybaltoernooi, dat afge-
lopen zaterdag voor de tweede keer 
werd gespeeld door de basisschool-
jeugd uit Aalsmeer en Kudelstaart. De 
jeugdige volleyballers werden daarbij 
in de Proosdijhal begeleid door Oradi-
leden, die bovendien zorg droegen 
voor de organisatie. De spelvorm ‘King 
of the Court’ komt uit het beachvol-
leybal en heeft daar drie jaar geleden 
een o�ciële status gekregen. Volley-
balvereniging Oradi heeft in 2021 als 
eerste in Nederland deze wijze van 
spelen ingevoerd bij het schoolvolley-
baltoernooi. Zaterdag beten aan het 
begin van de middag de jongste deel-
nemers de spits af. De poule met 
kinderen uit groep 4 bestond uit drie 
teams, die streden om het kampioen-
schap van het jaar 2022. Triade 4a 
bleek de sterkste. Gevolgd door Team 
Haaientand en Zuidooster 1. Tegelijker-
tijd waren op vijf andere velden maar 
liefst 22 tweetallen van kinderen uit de 
groepen 5 en 6 bezig om te proberen 
zo hoog mogelijk te eindigen. Uitein-
delijk kwamen de beste teams boven 
drijven, waarbij De Ballbusters er met 
kop en schouders bovenuit staken. De 
beker, die zij kregen was, dubbel en 
dwars verdiend. De overige prijzen 
gingen naar De Aapjes en De Stuiter-
ballen. Om half vier waren de groepen 
7 en 8 aan de beurt voor hun ‘King of 
the Court’-toernooi. De 22 deelne-
mende teams werden na de warming-
up verdeeld over vijf velden. Ook nu 
weer bepaalden de eerste twee speel-

ronden de rangschikking van de twee-
tallen. Het laatste kwartier viel vervol-
gens de beslissing op welke plaats een 
team zou eindigen. Vorig jaar maakten 
in de hoogste �nalepoule jongens de 
dienst uit. Dat was anno 2022 omge-
draaid, want de eerste plaats ging naar 
een meidenkoppel: Buurvrouw en 
Buurvrouw (Esmée en Arijana). Op 
twee zijn Mick en Zola van de Zuid-
ooster geëindigd en de Lucky Boys 
veroverden plek drie. Overigens 
mochten alle deelnemers bij de prijs-
uitreiking groepsgewijs op het podium 
plaatsnemen en kreeg iedereen daarbij 
naast een leuk aandenken een uitnodi-
ging om op woensdagmiddag van 
16.30 tot 18.00 uur te komen 
meetrainen met de Oradi-jeugd in 
sporthal De Waterlelie. Op de Faceboo-
kpagina van Oradi/Omnia volleybal 
Aalsmeer staan overigens veel �lmpjes 
en foto’s van het toernooi.

Veel deelnemers aan ‘King of 
the Court’ volleybaltoernooi

De zusjes Rosa en Esmee in de aanval.

Esmée en Arijana (Buurvrouw en 
Buurvrouw) blij met hun eerste prijs 
bij groep 7 en 8.

KORT
KOPPELKAARTEN IN 
BUURTHUIS HORNMEER

Aalsmeer - Met toch nog acht 
tafels was het best gezellig 
tijdens de speelavond van 
buurtvereniging Hornmeer 
vrijdag. Het klaverjassen op 28 
oktober is gewonnen door Geri 
van de Dool met 5154 punten, 
op de voet gevolgd door Marja 
Joore met 5140 punten. De 
poedelprijs was voor het 
aanstormend talent Ria Moller 
met 4069 punten. Komende 
vrijdag 4 oktober is er koppel-
kaarten in het buurthuis aan de 
Dreef 1. Aanvang is 19.30 uur, 
zaal open voor ko�e, thee en 
inschrijving vanaf 19.00 uur.

KAARTAVOND BIJ
 ALLEN WEERBAAR

Aalsmeer - Deze keer een wat 
kleinere opkomst tijdens de 
kaartavond van Allen Weerbaar. 
Veel zieken, griep of verkouden, 
en dan is de richtlijn blijf thuis. 
De winnaar van de avond was 
Lia Jongkind met 5724 punten 
en de hekkensluiter was deze 
keer Piet Schuit met 3206 
punten. Er waren nog meer 
prijsjes te verdelen in de vorm 
van een bosje bloemen. De 
volgende kaartavond is 
maandag 7 november om 20.00 
uur in het Middelpunt aan de 
Wilhelminastraat 55. De zaal is 
open vanaf 19.30 uur voor de 
inschrijving en een kopje ko�e 
of thee aan de bar. Voor vragen 
kan contact opgenomen worden 
met het bestuur van Allen Weer-
baar via 0297-325040 .

WEDSTRIJDEN VELDVOETBAL
Zaterdag 5 november:
F.C. Aalsmeer
DoCoS 1 - F.C.A. 1 14.30 u
Spakenburg 2 - F.C.A. 2 11.45 u
F.C.A. 3 - S.C.W. 3 14.30 u
F.C.A. 4 - Roda’23 3 14.30 u
F.C. V.V.C. 4 - F.C.A. 5 14.30 u
Sv.R.A.P. 14 - F.C.A. 6 14.45 u
F.C.A. 7 - F.C. V.V.C. 7 12.00 u
A.J.A.X. 35+1 - F.C.A. 35+1 14.30 u
FCA J019-1 - DSOV J019-1 14.30 u
F.C.A. VR1 – Nederhorst VR1 14.30 u
F.C.A. VR2 – csv.D.V.V.A. VR4 12.00 u
Ouderkerk VR3 - F.C.A. VR3 14.30 u
ZSGO VR30+1 - FCA VR30+1 14.30 u
V.S.V. J019-1 - F.C.A. J019–2 13.00 u
S.C.W.
S.C.W. 1 - Van Nispen 1 14.30 u
S.C.W. 2 - Kon.H.F.C. 2 11.45 u
F.C.A. 3 - S.C.W. 3 14.30 u
sv R.A.P. 13 - S.C.W. 5 12.30 u
S.C.W. 35+ 1 - Martius 35+1 14.30 u
S.C.W. 45+1 - FC Lisse. 45+1 14.30 u
I.V.V.J019-1 - S.C.W. J019-1 14.00 u
D.E.M.M020-1 - S.C.W.M020-1 14.30 u
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 - BlauwZwart 1 14.30 u
R.K.D.E.S. 2 - asv.Arsenal 2 11.30 u
Hertha 4 - R.KD.E.S. 3 1215 u
RKDES 4 – OlympiaHaarlem 4 14.30 u
RKDESJ019-1 - OverbosJ019-1 12.30 u
Legm.v. 023-2 - RKDES 023-1 13.00 u 
RKDES 023-2 - Sloten 023-1 12.30 u

Zondag 6 november:
F.C. Aalsmeer
F.C.A. 1 - A.P.W.C. 1 14.00 u
F.C.A. 2 – Sp.Martinus 7 11.30 u
F.C.A. 3 – H.S.V.’69 3 12.00 u

Aalsmeer - Afgelopen zondag 30 
oktober reisden de voetballers van 
FCA Zondag af naar Rotterdam voor 
de wedstrijd tegen het onderaan 
staande VV HDW. De wedstrijd begon 
20 minuten later doordat de 
wedstrijd ervoor erg uitgelopen was. 
Wat het publiek (ondanks de afstand 
veel Aalsmeerders) voorgeschoteld 
kreeg was niet verkeerd. Jeremey 
Maarse was de eerste die de bal op 
de achterlijn ontfutselde en bijna 
succes had door de bal bij de eerste 
doelpaal in te tikken, echter de 
keeper reageerde prima. FC Aalsmeer 
was de bovenliggende partij, maar 
speelde ietwat slordig. Joery v/d 
Schraaf verving de licht geblesseerde 
Jesper Beelen prima met uitgemeten 
passes naar de diverse spelers. Zowel 
FC Aalsmeer als VV HDW hadden de 
kans om te scoren, maar de keepers 
waren zeer alert. FCA-keeper Sem 
v/d Ridder maakte een prima en 
rustige indruk. Ruststand 0-0. Na 25 
minuten in de tweede helft was het 
Nick die Jeroen Ezink aanspeelde, die 
op zijn beurt Malick Lowe van een 
prachtige pass voorzag en die schoot 
de bal via de korte hoek in de 
touwen: 0-1. Het spel golfde op en 
neer. Na een half uur was het 
opnieuw Jeroen Ezink die Malik 
wederom prima aanspeelde en dat 

betekende 0-2 met een uitgekiende 
harde schuiver. De laatste 15 
minuten werden Jeremey Maarse en 
Jeroen Ezink eruit en daarvoor in de 
plaats Romano Baarsen en verde-
diger Ryan v/d Neut. De scheids-
rechter vond het nodig om er nog 
bijna 10 minuten extra aan vast te 
plakken, maar beide teams hadden 
de power niet meer om deze spor-
tieve wedstrijd nog te laten kantelen. 
Joery v/d Schraa� had nog een prima 
kans, maar keeper Idrissi Mohamed 
kon de harde schuiver toch nog tot 
corner te tikken. Eindstand: 2-0. 
Aanstaande zondag 6 november 
speelt FCA 1 thuis tegen APWC uit 
Amersfoort, voor Aalsmeer een 
nieuwe en nog onbekende tegen-
stander. Dat maakt het misschien 
weer heel leuk om te komen kijken. 
Aanvang is 14.00 uur en iedereen is 
welkom. Daarna is het mogelijk om 
gezamenlijk de topper AJAX tegen 
PSV te kijken op groot scherm in de 
kantine van FC Aalsmeer aan de 
Beethovenlaan.

Winst FCA zaterdag
Ook het eerste elftal van FC Aalsmeer 
zaterdag heeft goede zaken gedaan. 
Thuis in de Hornmeer was RVC’33 uit 
Reeuwijk de tegenstander. Aalsmeer 
wist overtuigend met 3-1 te winnen.

Voetbal: Prima resultaat van FC 
Aalsmeer zondag: 2-0 winst

Kudelstaart - Op een zaterdag-
middag waarbij het temperatuurre-
cord weer eens werd gebroken met 
ruim 19 graden, mocht RKDES 2 
aantreden tegen NITA. Oftewel de 
katholieken uit Kudelstaart tegen de 
gereformeerden uit Nieuwer ter Aa, 
wie zou deze godsdienststrijd 
winnen? RKDES had een enigszins 
gewijzigde opstelling, enkele vaste 
krachten ontbraken. RKDES begon 
dan ook voorzichtig aan de wedstrijd 
door de eerste minuten de bal 
achterin rond te spelen. De eerste 
schok kwam na 14 minuten toen de 
spits van NITA alleen op de keeper 
kon afstormen, maar Björn bleef �er 
overeind en stopte zijn inzet. Maar 
helaas één minuut later was het wel 
raak, toen bij een scrimmage in het 
strafschopgebied RKDES de bal niet 
weg kreeg en deze werd ingeschoten 
door NITA: 0-1. Dat was het sein voor 
RKDES om alle schroom af te leggen 
en het doel van NITA op te zoeken. 
Eerst was het gelegenheidsspits 
Laurens die over schoot, maar even 
later scoorde Reno uit een vrije trap 
door de keeper in de korte hoek te 
verschalken. Reno leverde iets later 
een prachtige steekpas af aan 
Benjamin die helaas geen kans zag 
de bal over de keeper te stiften. Rust-
stand 1-1. De tweede helft begon iets 
later doordat de scheidsrechter dacht 
dat de wintertijd om 2 uur ’s middags 
in zou gaan. NITA en RKDES stonden 
al enkele minuten werkloos aan de 
aftrap toen hij eindelijk verscheen. 

RKDES begon fel op jacht naar de 
voorsprong. In minuut 50 was het al 
raak, toen Lars een afgemeten 
voorzet aan goudhaantje Benjamin 
gaf, die zijn faam weer eens waar 
maakte: 2-1. NITA reageerde met een 
bal op de paal, even later aan de 
andere kant van het veld door 
Benjamin geëvenaard. Het verzet was 
gebroken, Björn hoefde nog maar 
één keer in actie te komen op een 
vrije trap die hij beheerst stopte. De 
kers op de taart werd verzorgd door 
Laurens, die een doorgeschoten bal 
attent oppikte en bekwaam afrondde 
in de hoek voor de 1-3- eindstand. Tot 
Man of the match is dit keer Lukas 
uitgeroepen, die getooid met een 
nieuw, modern kapsel de boel 
achterin goed dichthield. 

RKDES 1 gelijk
Het eerste elftal van RKDES wachtte 
afgelopen zaterdag een uitwedstrijd 
in Noordwijkerhout tegen VVSB. Eind-
stand was gelijk: 1-1. 

Voetbal: Na voorzichtig begin 
toch overwinning RKDES 2

KLAVERJASSEN MET/BIJ 
DE GELUKSVOGELS

Kudelstaart - Het hele jaar komen leden 
van klaverjasclub De Geluksvogels op de 
woensdagavond vanaf 20.00 uur bijeen 
voor een gezellige kaartavond in het 

Dorpshuis van Kudelstaart. Op 26 
oktober is het klaverjassen gewonnen 
door Ben v.d. Voort met 5762 punten. De 
poedelprijs was deze keer voor Guda 
Kluinhaar met 3960 punten. Nieuwe 
kaarters zijn van harte welkom.

Aalsmeer - Zondag 30 oktober 
speelden de heren van Basketbal-
verenging Aalsmeer in de Proosdijhal 
tegen de ploeg van Early Bird uit 
Purmerend. De Aalsmeerders hebben 
slechts 1 wedstrijd verloren, uit tegen 
Challengers, en de vraag was of ze de 
zegereeks zouden kunnen hervatten. 
Coach K analyseerde de tegenpartij 
en zag een aantal snelle spelers die in 
een man-to-man verdediging wel 
eens een lastige opdracht zouden 
worden voor de Aalsmeerders. Er 
werd besloten om een 3-2 zone te 
spelen en zo de snelheid van de 
tegenstander te kunnen compen-
seren. Dat lukte goed, want na de 
eerste periode had Early Bird slechts 9 
punten kunnen scoren en de thuis-
ploeg 20. Valentijn Stokman scoorde 
veel uit de break en liet aan het eind 
van de wedstrijd 32 punten op het 
scoresheet noteren. In de tweede 
helft kreeg Early Bird in de gaten dat 

hun spelers weinig kansen kregen 
tegen de goede zone die Aalsmeer 
speelde. Ze probeerden hun beste 
schutter in stelling te brengen op de 
achterlijn, de zwakke plek van de 
zone. Dat lukte even, maar coach K 
greep in en zette Dirk Buskermolen, 
invaller uit heren 2, op de schutter en 
zo werd ook dit initiatief in de kiem 
gesmoord. Alan Tekleghiorghis liet 
zijn kwaliteit als schutter zien en 
scoorde 5 uit 6 driepunters een 
geweldig goed gemiddelde. In de 
vierde periode kon Aalsmeer wat gas 
terugnemen en experimenteren met 
verschillende verdedigingssystemen. 
De wedstrijd werd afgesloten met 
een strakke 1-3-1 verdediging waar 
de tegenstander ook niet echt raad 
wist. Eindstand 83–48. Scores: Valen-
tijn Stokman 32, Alan Tekleghiorghis 
17, Jim Commandeur 13, Tijs Busker-
molen 9, Kees Buskermolen 7, Thijs 
Wij�es 4, Jasper Polak 2.

Basketbal: Heren BVA winnen 
overtuigend van Purmeren












