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KORT NIEUWS:

De hamerslag voor groen licht 
voor de Centrumvisie kon ‘gesla-
gen’ worden na twee rondjes frac-
ties, een schorsing en nadat de 
drie ingediende amendementen 
besproken en aangenomen wa-
ren. Deze amendementen heb-
ben te maken met de verkeers-
afwikkeling en de inrichting van 
het Raadhuisplein. Een verkeers-
route met een weg over het Raad-
huisplein, voor het gemeentehuis 
langs, was opgenomen in de vi-
sie en al eerder hadden de frac-
ties aangegeven hier niet geluk-
kig mee te zijn.

Rotonde op kruising
Er is een amendement ingediend 
om toch te kiezen voor de aanleg 
van een rotonde op de kruising 
Stationsweg, Uiterweg en Van 
Clee� kade. Een kleine rotonde 
met een doorsnede van 28 meter 
blijkt inpasbaar te zijn. De roton-
de heeft raadsbrede steun gekre-
gen en gaat nu gerealiseerd wor-
den. De route over het Raadhuis-
plein is dus van de baan.

Doorsteek pleinen
In het tweede amendement werd 
de doorsteek tussen het Raad-
huisplein en het Drie Kolommen-
plein aan de orde gesteld. Deze 

Aalsmeer - Door een groep ondernemers van Meer Aalsmeer is 
donderdagavond 31 oktober geproost op de Centrumvisie. De-
ze werd tijdens de raadsvergadering besproken en is unaniem 
aangenomen. En dat is natuurlijk goed nieuws. De riolering in 
de Zijdstraat gaat vernieuwd worden en het winkelgebied in het 
dorp krijgt een moderne, duurzame en toekomstbestendige in-
richting.
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Aanhangwagen 
gestolen

Aalsmeer - Op donderdag 
31 oktober is tussen half drie 
en tien over vier in de mid-
dag een aanhangwagen ge-
stolen vanaf de Oude Spoor-
dijk. De aanhanger is van het 
merk ‘Alko’, grijs van kleur en 
was voorzien van het ken-
teken 94-VV-GL. Het serie-
nummer van de aanhanger 
is A148723. Getuigen of in-
woners die meer informatie 
hebben, worden verzocht 
contact op te nemen met de 
politie via 0900-8844 of ano-
niem via 0800-7000.

WIE IS DE BAAS IN DE GEMEENTE?
Wilt u het antwoord op deze vraag? Geef u dan op voor 
politiek bewust! De gemeenteraad organiseert twee 
gratis workshops met als afsluiter het bijwonen van de 
raadsvergadering van 12 december 2019.

Door middel van de workshop krijgt u inzicht over hoe de 
gemeente werkt, hoe de besluiten tot stand komen en krijgt 
u antwoord op de vraag hoe u invloed kunt uitoefenen. Ook 
vergroot u uw kennis van de lokale politiek, het bestuur 
van de gemeente. Eveneens krijgt u de gelegenheid om met 
de Aalsmeerders en Kudelstaarters in gesprek te gaan die u 
vertegenwoordigen in de gemeenteraad. 

Data: Maandag 25 november en 2 december 
 van 20.00 tot 22.00 uur en het bijwonen van 
 de raadsvergadering van 12 december 2019.

Heeft dit uw interesse, bent u enthousiast, geef u op via een 
bericht naar griffie@aalsmeer.nl Het maximumaantal deel-
nemers is 30, dus vol is vol. 

(Heeft u al eerder deelgenomen aan Politiek actief? 
Nieuwe aanmeldingen krijgen voorrang)

Meer informatie en aanmelden
Griffie Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
T. +31 (0)297 38 75 16
E. griffie@aalsmeer.nl
W. www.aalsmeer.nl 

www.bosse-elektro.nl

- elektrotechniek
- inbraakbeveiliging
- domotica
- zonnepanelen
- oplaadstations

www.antennagroep.nl

Nog blij  
met je baan?

Miele specialist
Eigen technische dienst

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454

info@hartelust.nl • www.hartelust.nlHARTELUST

HARTELUST

HARTELUST

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 
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OP GESELECTEERDE ITEMS

AALSMEER - Van Cleeffkade 1  
Tel. 0297 - 360 950 - www.vanuffelenmode.nl
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Nieuwe Meerbode

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
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Aalsmeer: Oosteinderweg 251-564 (250 kranten)

“Goed plan om ons dorp nog mooier te maken”

Centrumvisie met aanleg 
rotonde aangenomen

Een groep ondernemers van Meer Aalsmeer proost op de goede a� oop. 
De Centrumvisie is aangenomen en gaat uigevoerd worden. 
Foto: Meer Aalsmeer

verbinding is nu nog alleen voor 
� etsers en voetgangers. Het col-
lege wil deze doorsteek ook voor 
auto’s open zetten om zo een 
parkeerroute te creëren. In het 
amendement wordt gesteld deze 
verbinding bij het oude te laten, 
dus alleen voor � etsers en voet-
gangers. Het amendement werd 
door het college, bij monde van 
wethouder Robert van Rijn, ont-
raden. Hij stelde voor eerst een 
onderzoek uit te laten voeren 
voordat de deur de� nitief dicht-
gegooid wordt. Hij kreeg hierin 
steun van vier CDA-fractieleden. 
Het amendement werd echter 
gehandhaafd en uiteindelijk met 
19 stemmen voor en vier tegen 
aangenomen.

Karakteristieke zichtlijn
In het derde amendement wordt 
de karakteristieke zichtlijn waar 
het beeld van godin Flora via de 
ophaalbrug de Marktstraat in-
kijkt veiliggesteld. In de Centrum-
visie was mogelijke verplaatsing 
van de brug en het beeld opge-
nomen, maar de fracties willen in 
deze zekerheid dat deze zichtlijn 
niet verandert. Dit amendement 
werd eveneens ontraden door 
het college. Als gekozen wordt 
voor een rotonde vervalt de route 

over het Raadhuisplein en is ver-
plaatsing niet meer aan de orde.
Wethouder Van Rijn gaf de toe-
zegging dit facet niet verder 
meer in de uitwerking te zullen 
opnemen, maar ook dit amen-
dement bleef staan. De toezeg-
ging van de wethouder was voor 
vijf raadsleden voldoende om te-
gen te stemmen. Achttien staken 
de armen wel de lucht in, met een 
meerderheid aangenomen dus. 
Dit mooie ‘plaatje’ blijft zeker be-
houden.

Unaniem aangenomen
Tot slot was er de hoofdelij-
ke stemming om de Centrumvi-
sie aan te nemen en wat dit be-
treft staan nu alle neuzen dezelf-
de kant op. De Centrumvisie met 
aanleg van een rotonde kreeg 
steun van alle fracties. Restte bur-
gemeester Oude Kotte nog de 
hamerslag voor ‘aangenomen’ te 
geven. Hij sloot af met de woor-
den: “We hebben met elkaar een 
goed plan gesmeed om ons dorp 
nog mooier te maken.” De wet-
houders kunnen nu aan de slag 
met de verdere uitwerking en uit-
eindelijk uitvoering van de Cen-
trumvisie. Voor de fracties houdt 
het ook niet op. Allen gaven aan 
betrokken te willen blijven bij de 
uitvoering en herinrichting (stra-
ten en winkels). Gevraagd is on-
der andere om de invoering van 
een zgn. boeteclausule om zeker-
heid te garanderen dat de ‘klus-
sen’ binnen de gestelde periodes 
voltooid worden.
Door Jacqueline Kristelijn
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-
18.00 u., za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 
Aalsmeer, tel. 0297-500814, 
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 
8.30-18.00 u. 
www.apotheekgroen.nl

Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 
0297-341963. ma. t/m vr. 8.30-
18.00 u.; za. 9.00-12.30 u.  
www.apotheekvandermooren.nl

Spoed buiten openingstijden: 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan v.d. Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.dienstapotheekamstelland.
uwapothekeronline.nl
Na 23.00 uur: OLVG west Jan 
Tooropstraat 164 Amsterdam, tel. 
020-5108826.

TANDARTS
In geval van klachten buiten de 
praktijk-uren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoord-
app. van uw eigen tandarts.

SLACHTOFFERHULP
Slachto�erhulp biedt gratis prakti-
sche, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachto�ers en 
betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschil. spreekuren in 
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor 
een afspraak of voor meer info. 
0900-0101. www.slachto�erhulp.nl

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

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer-Mijdrecht
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, 
tel. 0297-326734. Ook voor spoed 
buiten openingstijden.
www.dierenartsaalsmeer.nl

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer,
tel. 0297-324643; Nokweg 12 
Leimuiden, tel. 0172-507400. 
Spoed buiten openingstijden: 020-
3080750. www.dap-westeinder.nl

Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 0297-346721. Spoed buiten 
openingstijden: 020-3080750. 
www.ranzijn.nl/dierenarts/
aalsmeer

Dierenarts Kudelstaart
Kudelstaartseweg 245B Kudelstaart, 
tel. 0297-303414. Spoed buiten 
openingstijden: 020-3080750.
www.dierenartskudelstaart.nl

HULPDIENST
www.participe-amstelland.nu
Spreeku. maatschappelijk werk en 
ouderenadvies
Hadleystraat 55 Aalsmeer, 
inloopspreeku: ma. 8.30-9.30 u., 
tel. spreeku: ma. t/m vr. 8.30-12.30
Marktstraat 19 (Oude Veiling) 
Aalsmeer, do. 15.30-17.30 u.
Graaf Willemlaan 1 (Oude Bieb) 
Kudelstaart, di. 12.30-14.30 u.

www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige 
hulp, tel. 0297-347510.

www.voa-aalsmeer.nl 
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart, tel. 0297-326019 of 
info@voa-aalsmeer.nl

www.burenhulp
haarlemmermeer.nl
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18 
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. van 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Tel. 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Tel. 06-37418988

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.
132e jaargang

Oplage: 17.350

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.MEERBODE.NL
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Kerkdiensten
 Zondag 10 november

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met Arno Post.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Generatiedienst voor 
alle leeftijden. Babyoppas en 
kinderwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag Diensten om 10u. en 
16.30u. met ds. D. Quant. Op-
pasdienst kinderen 0-3 jaar en 
zondagsschool voor jeugd ba-
sisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 14.30u. 

Intrededienst ds. Paul Thimm. 
Collecte: Projecten voor Ge-
meenteopbouw. Oppas op 
aanvraag: oppas@dgaalsmeer.
nl.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

247. Zondag 10u. Dienst met 
ds. Teus Prins, dankdag voor 
gewas en arbeid.

 Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-

dag 10u. Dienst met ds. G.H. 
de Ruiter. Organist: H. van 
Voorst. Om 19u. Check In.

- Oosterkerk, Oosteinderweg 
269. Zondag om 10u. Dienst 
met dhr. P. Naaktgeboren. Or-
ganist: Henk van Noord.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Samen-
komst. Spreker: Gor Khatchi-

kyan. Om 10u. Jeugddienst. 
Babyoppas en aparte bijeen-
komsten voor kinderen. Ver-
taling in het Engels en Spaans. 
Ned. Geref. Kerk

- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-
weg 751, Rijsenhout. Zondag 
Diensten om 10u. met ds. D.A. 
Lagewaard uit Veenendaal en 
16.30u. met ds. D. Quant uit 
Huizen, gez. dienst in CGK. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.  

Zaterdagdag 17u. Eucharistie-
viering in Kloosterhof. Zondag 
om 9.30u. VOP samen met Jo-
zefschool en om 14u. Poolse 
dienst met Andrzej in Karmel-
kerk. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
- Roemeens-orthodoxe Paro-

chie: Zondag 9u. Utrenia en 
1030u. Heilige Liturgie. Voor-
ganger: Father Ioan. 

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst 
met mw. Carolina Roos (voor-
heen Leger des Heils) m.m.v. 
Leger des Heils Koor, Amster-
dam. 

Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.  

Zondag 10u. Dienst met pas-
tor M. van Gaalen-van Veen uit 
Ilpendam.

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

Zondag 11u. Woordcommu-
nieviering m.m.v. kinderkoor.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan-

dag in gebouw Mendel, Zwar-

teweg 98. Op 11 november 
om 20u. met ds. Henk Poot. De 
profetische boodschap van 
Advent.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

in om de twee weken in Ont-
moetingsruimte Ons Tweede 
Thuis, Jasmijnstraat 33. Op 12 
november om 20u. Peter Slag-
ter over ‘Het leven van David’.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

zorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Dins-
dag van 18 tot 24u. Kabel 99.0 
en ether 105.9.

Verkoop na de diensten in kerken
Kerstkaartverkoop voor 
ambulance in Nigeria
Kudelstaart - Het ziekenhuis 
Helping Hands in Nigeria is nu 
een jaar in gebruik. Er zijn kinde-
ren geboren en operaties uitge-
voerd. Er kwam zelfs een patiënt 
uit Lagos om zich in het Helping 
Hands Hospital te laten behande-
len. Van alle patiënten was 70% 
betalend patiënt, 20% betaalde 
een gedeelte van de behande-
ling en 10% werd gratis behan-
deld, precies zoals de bedoeling 
was bij het opstellen van de plan-
nen in 2012. Patiënten komen 
vaak achter op de motor naar 
het ziekenhuis of in krakkemik-
kige taxi’s, want ambulances zijn 
er nauwelijks in Nigeria. Vandaar 
dat de stichting in Kudelstaart is 
gevraagd om te helpen een am-
bulance aan te scha�en. Er is er al 
één gevonden die aan alle voor-
waarden voldoet, robuust, be-

taalbaar, stuur aan de goede kant 
en rijdend op benzine, want die-
sel is twee keer zo duur in Nigeria.
Voor de aanschaf van deze am-
bulance wordt �nanciële hulp ge-
vraagd. Op de zondagen 10 no-
vember en 1 december worden 
na de dienst van de Samen Op 
Weg gemeente in De Spil in Ku-
delstaart kerstkaarten verkocht 
en op de zondagen 24 novem-
ber en 8 december na de dienst 
in de RK kerk St. Jan Geboorte in 
Kudelstaart. 
De kerstkaarten zijn weer met de 
hand gemaakt door de zussen 
Agnes, Ina en Thea Pinkse en Wil-
ly Holling-Pinkse met allerlei ver-
schillende technieken. Vorig jaar 
heeft de kerstkaartenactie 1.000 
euro opgeleverd. Hopelijk wordt 
dit jaar weer zo’n mooi resultaat 
bereikt

Alpha in de Lijnbaankerk
Aalsmeer - Bij de Lijnbaankerk 
zal in het voorjaar van 2020 een 
Alpha worden georganiseerd. Al-
pha is een prachtig middel, voor 
iedereen toegankelijk en begrij-
pelijk, om de waarde en beteke-
nis van geloven in Jezus de ge-
kruisigde te ervaren. Voor men-
sen die zoeken naar de zin van 
hun leven, voor mensen die nou 
net die vragen hebben waar ze 
geen kant mee op kunnen, voor 
mensen die hun geloof een ‘beet-
je kwijt’ zijn, of die helemaal ‘af-
gedwaald’ zijn van de rijkdom 
van de Bijbelse boodschap. Alle 

Oost-Inn: Inloop 
en peuterinstuif

Aalsmeer - Op woensdag 13 no-
vember is er van 9.30 tot 11.30 
uur inloop en ontmoeting, onder 
het genot van een kopje ko�e of 
thee. Ook ’s morgens is er van 9.30 
tot 10.30 uur de peuterinstuif. Sa-
men met je kindje (tot 4 jaar) een 
uurtje spelen, zingen, dansen en 
gymmen rond het thema: Jun-
gle. Belangstellende zijn harte-
lijk welkom bij deze activiteiten in 
de Oost-Inn in de Mikado aan de 
Catharina Amalialaan 66. Voor in-
lichtingen: 0297-325636 of 0297-
321636 of kijk op de website her-
vormdaalsmeer.nl

Van 11 tot en met 16 november
Collecte voor kinderen 
met een handicap
Aalsmeer - Duizenden vrijwilli-
gers gaan binnenkort weer op 
pad om geld in te zamelen voor 
kinderen en jongeren met een 
handicap. Zij komen aan de deur 
tijdens de landelijke collecte-
week van de Nederlandse Stich-
ting voor het Gehandicapte Kind, 
van 11 tot en met 16 november.

Eenzaamheid 
Voor meer dan 100.000 kinderen 
met een beperking is eenzaam-
heid de grootste handicap. Ze 
gaan naar aparte scholen of he-
lemaal niet naar school. Spelen 
wordt lastig als negen van de tien 
speelplekken in Nederland nog 
steeds niet of slecht toegankelijk 
zijn voor gehandicapte kinderen. 
En veel kinderen met een handi-
cap zitten thuis terwijl ze graag 
met leeftijdgenootjes zouden 
willen sporten. Het Gehandicap-
te Kind (voorheen NSGK) zorgt 
ervoor dat kinderen met en zon-
der handicap elkaar leren ken-
nen. Dat ze samen kunnen spe-
len, sporten en leren - samen op-
groeien. Met de opbrengst van 
de collecte steunt het Gehandi-

capte Kind projecten voor kinde-
ren en jongeren met een handi-
cap in heel Nederland. Weten wat 
het Gehandicapte Kind in deze 
regio doet? Kijk dan op de websi-
te www.nsgk.nl. 

Collectant gemist?
Geen collectant aan de deur ge-
had, maar toch een bijdrage over-
maken? Dat kan door de letters 
VRIENDJES te sms-en naar num-
mer 4333 (eenmalige gift van 3 
euro) of met een online donatie 
via www.nsgk.nl. De Nederlandse 
Stichting voor het Gehandicapte 
Kind is in het bezit van het CBF-
keurmerk. Dit garandeert dat ze 
op een verantwoorde manier om-
gaat met ontvangen giften.

Mexicaans in 
‘t Baken

Aalsmeer - Op vrijdag 15 novem-
ber om 18.00 uur wordt er weer 
een maaltijd geserveerd in het 
Baken aan de Sportlaan 86. Op 

Financieel café: 
ri  o  financi n

Aalsmeer - Wil je meer grip op 
jouw �nanciën of wil je weten 
waar je recht op hebt? Kom dan 
naar het Financieel café. Wie weet 
levert je dat nog geld op! Je kunt 
bij het Financieel café terecht 
voor budgetadvies, hulp bij for-
mulieren, brieven, digitale hulp 
(gebruik Berichtenbox en Di-
giD), informatie en aanvraag in-
komensvoorzieningen, bellen 
met een instantie en voor ande-
re �nanciële vragen. Informatie 
en advies op �nancieel gebied 
wordt gratis gegeven en privacy 
is gewaarborgd. Inwoners kun-
nen zonder afspraak bij het Fi-
nancieel café binnenlopen op el-
ke tweede donderdag van de 
maand van 15.30 tot 17.30 uur in 
De Oude Veiling in de Marktstraat 
(eerstvolgende 14 november) 
en op de derde dinsdag van de 
maand in Kudelstaart van 12.30 
tot 14.30 uur in Place2bieb aan 
de Graaf Willemlaan (eerstvol-
gende 19 november). Voor vra-
gen over het Financieel café kan 
contact opgenomen worden met 
020-5430430. Het Financieel ca-
fé is een initiatief van Participe 
Amstelland, Humanitas en Dock 
en is onderdeel van het Infopunt 
Aalsmeer en Kudelstaart. 

Cheque van OSA voor 
Kinderhulp Afrika
Aalsmeer - In oktober is door 
penningmeester Stef Holling van 
de OSA een cheque overhan-
digd aan Gert van Leeuwen, ver-
tegenwoordiger van de Stich-
ting Kinderhulp Afrika. Er is geld 
ingezameld voor het aanbren-
gen van een brandveiligheidsin-
stallatie en watertanks voor een 
kinderhuis en scholen in Oegan-

da. Daarvoor werd 2.000 euro in-
gezameld. Het bedrag is verdub-
beld door OSA en er kan nu di-
rect gestart worden met brand-
veiligheidsmaatregelen. Meer in-
formatie over dit project is te vin-
den op www.kinderhulpafrika.
nl. Raadpleeg de website van de 
OSA over projecten en subsidie-
verlening: www.osa-aalsmeer.nl

het menu staat een Mexicaanse 
maaltijd. De kosten bedragen 5 
euro. Vanaf 17.45 is de deur open 
en de maaltijd eindigt om onge-
veer 20.00 uur. Het doel van de 
Open Hof Keuken is ontmoeting 
en is voor iedereen toeganke-
lijk. Opgeven kan via diaconie@
pgaalsmeer.nl of telefonisch via 
het nummer van de diaconie 06-
41700923 tot zondag 10 novem-
ber. Jong en oud wordt uitgeno-
digd aan te schuiven voor een ge-
zellige, gezamenlijke avond. 

mensen zijn welkom en alle vra-
gen zijn ook welkom! Heeft Alpha 
antwoord op alle vragen? Nee. 
Maar samen op zoek gaan naar 
de betekenis en de oorsprong 
van vraagstukken, daarin voor-
al zit de werking van Alpha. Het 
is voor veel mensen een verras-
sing geweest om te ervaren hoe 
�jn en hoe mooi het is geweest 
om eraan mee te doen. De ver-
halen daarover zijn legio, verras-
send en ontroerend! Op zondag 
10 november is de morgendienst 
in de Lijnbaankerk helemaal ge-
wijd aan de komende Alpha. De 
dienst zal vooral een opwekkend 
en feestelijk karakter hebben en 
is met dominee Dingeman Quant 
en muziekgroep Face to Face 
voorbereid. De dienst begint om 
10.00 uur en belangstellenden 
zijn welkom. Meer informatie via 
www.lijnbaankerk.nl.
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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

LET OP: VANWEGE RENOVATIE GEMEENTEHUIS 
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
ma. di. do. 14.30-16.30 uur. 
wo. 14.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen 
 voor reisdocumenten, rijbewijzen, 
 verhuizingen en uittreksels);
vr. 08.30-10.30 uur

Voor inschrijvingen vanuit het buitenland, planning on-
dertrouw en trouwdata dient altijd een afspraak te worden 
gemaakt.

Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 
08.30-17.00 uur via 0297-387575.

OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor 
uw vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en 
vergunningen.

Aalsmeer
di. do. 14.30- 16.30 uur (enkel op afspraak)
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

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

OPENINGSTIJDEN SOCIAAL LOKET (zonder afspraak)
ma. di. wo. do. 14.30-16.30 uur 
vr. 08.30 -10.30 uur

Telefonische bereikbaarheid Sociaal Loket 0297-387 575
ma. t/m do. 08.30-17.00 uur
vr. 08.30-12.30 uur

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvor-
men voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aals-
meer bestaat een zogenaamd wijkoverleg voor en door 
bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen 
vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button ‘’Mijn Wijk’’ 
of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  
www.wijkoverlegaalsmeer.nl.

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

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

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. 
Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING 
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: 
Tel. 0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen 
voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft 
een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie 
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl on-
der de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website 
van de wijkoverleggen  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 
portefeuilleverdeling 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 commissieverga-
dering het woord voeren over geagendeerde onderwer-
pen. De inspreker 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 
raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van 
reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als 
inspreker bij de gri�e via gri�e@aalsmeer.nl of telefonisch 
via 0297-387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de 
vergadering.

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.

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

Dobosz K.A. 23-01-1988 30-10-2019
Geijs A.J. 01-01-1999 31-10-2019
Goedhart R.M. 20-01-1966 30-10-2019
Ippel K. 19-08-1991 30-10-2019
Jurkiewicz G.M. 11-12-1967 30-10-2019
Jurkiewicz R.M. 30-12-1968 30-10-2019
Kok E. 22-09-1983 30-10-2019
Meyer J. 01-07-2014 30-10-2019
Niewiarowski M.K. 30-10-1992 30-10-2019
Somberg C.J.W. 24-08-1966 30-10-2019

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 

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

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 7 NOVEMBER 2019

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op 
donderdag 7 november 2019, in de raadzaal van het gemeen-
tehuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur.

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 R-1 1. Opening door de plaatsvervangend 
   voorzitter, de heer R.P. Fransen
  2.  Vaststelling van de agenda 
  3.  Bekrachtigen geheimhouding

  BEHANDELSTUK

20.05 R-2 Programmabegroting 2020 en 
  Eerste wijziging/aanvulling 
  Programmabegroting 2020

  SLUITING

VERGADERING DINSDAG 12 NOVEMBER 2019

Agenda voor de vergadering van het informatief overleg op 
dinsdag 12 november 2019, 20.00 uur 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening 
20.00-20.45 2. Visie Bovenlanden Oosteinderweg
 3. Sluiting

GEMEENTE AALSMEER – VASTGESTELD 
BESTEMMINGSPLAN POLDERZOOM FASE 2 EN EEN 
BESLUIT HOGERE GRENSWAARDE (Z-19/032141)

Vastgesteld bestemmingsplan Polderzoom fase 2
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge 
het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, 
bekend dat de gemeenteraad van Aalsmeer in de vergadering 
van 31 oktober 2019 ongewijzigd heeft vastgesteld het be-
stemmingsplan “Polderzoom fase 2” (IDN : NL.IMRO.0358.07N-
VG01). Polderzoom fase 2 is een onderdeel van het project 
Tuinen van Aalsmeer. Er kunnen in dit plangebied circa 121-
125 woningen worden gerealiseerd. Hiermee kan worden bij-
gedragen aan de huisvestingsvraag van woningzoekenden in 
Aalsmeer en wordt de leefbaarheid van het gebied verbeterd.

Locatie
Het plangebied Polderzoom wordt grofweg begrensd door 
de Stommeerkade in het noorden en oosten, de Burgemees-
ter Kasteleinweg (N196) in het westen, het Bielzenpad in het 
zuiden en de Wissel en het baanvak in het zuidwesten en ligt 
tussen het Spoorlijnpad en de Stommeerkade.

Besluit hogere grenswaarde
Tevens maken burgemeester en wethouders van Aalsmeer be-
kend dat zij op 24 september 2019 een besluit hebben geno-
men ter vaststelling van hogere waarden op grond van de Wet 
geluidhinder voor het project Polderzoom fase 2. Het besluit 
hogere grenswaarde heeft betrekking op het overschrijden 
van de grenswaarden op de gevels van een aantal woningen 
als gevolg van wegverkeerslawaai van de Burgemeester Hof-
fscholteweg en vanwege industrieterrein Schiphol Oost voor 
alle woningen. Ingevolge artikel 45 en 76 van de Wet Geluid-
hinder is het mogelijk om voor deze geluidsbelastingen een 
onthe�ng te kunnen verlenen. 

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken 
en het besluit tot hogere grenswaarde ligt ingevolge artikel 3.6 
van de Wet ruimtelijke ordening gedurende zes (6) weken ter 
inzage met ingang van vrijdag 8 november 2019 t/m donder-
dag 19 december 2019.

De stukken zijn op de volgende wijzen in te zien:
Digitaal
U kunt de stukken raadplegen op: 
- de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl onder 
  http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.

IMRO.0358.07N-VG01
- de gemeentelijke website via: http://ro0358.ropubliceer.nl
Papier 
Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stuk-
ken en het besluit hogere grenswaarde liggen gedurende de 
genoemde termijn ook ter inzage bij:
- de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, 

Raadhuisplein 1. Voor openingstijden zie:
  http://www.aalsmeer.nl/baliebouwen.
- de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis, Laan 

Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Aanmelden via centrale 
balie, zie voor openingstijden https://www.amstelveen.nl/
in-amstelveen/publicatie/balie-bouwen-vergunningen. 

Beroep
Het instellen van beroep tegen de besluiten is mogelijk van 
9 november 2019 tot en met 20 december 2019. Belangheb-
benden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerp be-
stemmingsplan en/of tegen het ontwerpbesluit hogere grens-

waarden Wet geluidhinder bij de gemeente kenbaar hebben 
gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs 
niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan en 
door een ieder tegen de wijziging ten opzichte van het ont-
werp bestemmingsplan kunnen gedurende de termijn van 6 
weken waarbinnen het vastgestelde bestemmingsplan en het 
besluit hogere grenswaarde ter inzage ligt, schriftelijk beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het is voor burgers 
ook mogelijk om digitaal beroep in te dienen via de link: htt-
ps://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Degene die beroep heeft 
ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indie-
nen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State.

Crisis en herstelwet
Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet is op dit 
besluit van toepassing. Daarom dienen de beroepsgronden in 
het beroepschrift te worden opgenomen en kunnen beroeps-
gronden na de beroepstermijn van zes weken niet worden 
aangevuld.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in 
werking met ingang van de dag na die waarop de beroepster-
mijn a�oopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in 
werking voordat op dat verzoek is beslist.

GEMEENTE AALSMEER – VASTGESTELD EXPLOITATIE-
PLAN POLDERZOOM FASE 2 (Z-19/032141)

Vastgesteld exploitatieplan Polderzoom fase 2
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge 
het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, 
bekend dat de gemeenteraad van Aalsmeer in de vergadering 
van 31 oktober 2019 gewijzigd heeft vastgesteld het exploita-
tieplan “Polderzoom fase 2” (IDN : NL.IMRO.0358.07NEX-VG01).
Polderzoom fase 2 is een onderdeel van het project Tuinen van 
Aalsmeer. Er kunnen in dit plangebied circa 121-125 woningen 
worden gerealiseerd. Het primaire doel van een exploitatieplan 
is om kosten die ten behoeve van de ontwikkeling van het ge-
bied moeten worden gemaakt te kunnen verhalen bij alle ei-
genaren in het exploitatieplangebied, zodat zij bij zelfrealisatie 
een evenredige bijdrage betalen in de exploitatiekosten.

Locatie
Het plangebied Polderzoom wordt grofweg begrensd door 
de Stommeerkade in het noorden en oosten, de Burgemees-
ter Kasteleinweg (N196) in het westen, het Bielzenpad in het 
zuiden en de Wissel en het baanvak in het zuidwesten en ligt 
tussen het Spoorlijnpad en de Stommeerkade.

Kostenverhaal
Binnen het plangebied “Polderzoom fase 2” bevinden zich ei-
genaren met wie de gemeente nog geen overeenkomst heeft 
gesloten en waarvan het niet zeker is dat dit vóór vaststelling 
van het bestemmingsplan nog gebeurt. Om deze reden is de 
gemeente voornemens tegelijkertijd met de vaststelling van 
het bestemmingplan een exploitatieplan vast te stellen.

Ter inzage
Het vastgestelde exploitatieplan met bijbehorende stukken 
ligt gedurende zes (6) weken ter inzage met ingang van vrijdag 
8 november 2019 t/m donderdag 19 december 2019.

De stukken zijn op de volgende wijzen in te zien:
Digitaal
U kunt de stukken raadplegen op: 
- de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl onder 
 http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.

IMRO.0358.07NEX-VG01
•	 de	gemeentelijke	website	via:	http://ro0358.ropubliceer.nl
Papier 
Het vastgestelde exploitatieplan met bijbehorende stukken 
liggen gedurende de genoemde termijn ook ter inzage bij:
- de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, 

Raadhuisplein 1. Voor openingstijden zie:
 http://www.aalsmeer.nl/baliebouwen.
- de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis, Laan 

Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Aanmelden via centrale 
balie, zie voor openingstijden https://www.amstelveen.nl/
in-amstelveen/publicatie/balie-bouwen-vergunningen. 

Beroep
Het instellen van beroep tegen de besluiten is mogelijk van 
9 november 2019 tot en met 20 december 2019. Belangheb-
benden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerp exploi-
tatieplan bij de gemeente kenbaar hebben gemaakt, alsmede 
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden 
verweten dat zij dit niet hebben gedaan en door een ieder 
tegen de wijziging ten opzichte van het ontwerp exploitatie-
plan kunnen gedurende de termijn van 6 weken waarbinnen 
het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit hogere 
grenswaarde ter inzage ligt, schriftelijk beroep instellen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. Het is voor burgers ook mogelijk om 
digitaal beroep in te dienen via de link: https://digitaalloket.
raadvanstate.nl/. Degene die beroep heeft ingesteld kan een 
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het exploitatieplan treedt in 
werking met ingang van de dag na die waarop de beroepster-
mijn a�oopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in 
werking voordat op dat verzoek is beslist.

Vervolg op volgende blz.

TIJDENS DE RENOVATIE GEWIJZIGDE 
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

Wilt u een nieuw paspoort of een vergunning aanvra-
gen? Heeft u een afspraak met een medewerker van 
het sociaal loket? Let op: vanwege de renovatie wijzigt 
de gemeente gedurende de werkzaamheden de ope-
ningstijden van de balies:
- Maandag/dinsdag/donderdag: 14.30-16.30 uur;
- Woensdag: 14.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen 

voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en 
uittreksels);

- Vrijdag: 08.30-10.30 uur.

Als extra service biedt de gemeente bezoekers deze 
periode de mogelijkheid om reisdocumenten te laten 
bezorgen, zodat zij alleen voor de aanvraag naar het 
gemeentehuis hoeven te komen. Buiten de openings-
tijden van de balies is het gemeentehuis gesloten. Voor 
afspraken met bestuurders of medewerkers op het ge-
meentehuis verzoeken wij u aan te bellen. 
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BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET 
REALISEREN VAN EEN LOGIESVOORZIENING OP HET 
PERCEEL THAILANDLAAN 16

Gemeente Aalsmeer – Besluit omgevingsvergunning in 
afwijking van de bestemmingsplannen ‘N201-zone’, ‘Royal 
FloraHolland Centrum, Oost en OLV’ en ‘Landelijk Gebied 
Oost’ voor het realiseren van een logiesvoorziening op het 
perceel Thailandlaan 16 (voorheen Legmeerdijk 289-291) 
in Aalsmeer (Z18-007348)

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat zij met toepassing van artikel 2.12 eerste lid, sub a, onder 3 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omge-
vingsvergunning hebben verleend voor het realiseren van een 
logiesvoorziening met bijbehorende parkeervoorzieningen in 
afwijking van de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. 
De afwijking van de ter plaatse geldende bestemmingsplan-
nen zijn als volgt.
- Gebruik als logiesvoorziening met bijbehorende parkeer-

voorzieningen ter plaatse van de bestemming ‘Woon-
doeleinden’ van het bestemmingsplan ‘N201-zone’, de 
bestemming ‘Groen’ van het bestemmingsplan ‘Royal Flo-
raHolland Centrum Oost en LNV’ en de bestemming ‘Wo-
nen – Lintbebouwing’ van het bestemmingsplan ‘Landelijk 
Gebied Oost’;

- Overschrijding van de bouwregels voor hoofdgebouwen 
ter plaatse van de bestemming ‘Woondoeleinden’(W) van 
het bestemmingsplan ‘N201-zone’ waaronder de maxi-
mum goot- en nokhoogte;

- Bouwen van gebouwen ter plaatse van de bestemmingen 
‘Uit te werken bedrijfsdoeleinden’(UB) van het bestem-
mingsplan ‘N201-zone’, alsmede een overschrijding van de 
maximum bouwhoogte.

Ter inzagelegging
De omgevingsvergunning, de daarbij behorende ruimtelijke 
onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende 
stukken liggen met ingang van 8 november tot en met 19 de-
cember 2019 op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidenti�catiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB05xG-
VG01 en

- via de gemeentelijke viewer RO-publiceer http://0358.ro-
publiceer.nl/;

- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken in het gemeen-
tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden 
van deze balie zijn: maandag t/m donderdag van 14.30-
16.30 uur en vrijdag van 8.30-10.30 uur.

- de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Am-
stelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale 
balie (openingstijden balie: maandag tot en met woens-
dag 8.30-15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 
8.30-12.30 uur).

Beroep
Het instellen van beroep tegen het besluit om de omgevings-
vergunning te verlenen is mogelijk van 9 november tot en met 
20 december 2019. Belanghebbenden die tegen het ontwerp-
besluit tijdig zienswijzen hebben ingediend, of belangheb-
benden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder 
zienswijzen in te dienen, kunnen beroep instellen tegen de 
omgevingsvergunning bij de rechtbank Amsterdam (Sector 
Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Voor de 
behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek 
om voorlopige voorziening bent u gri�erecht verschuldigd.
Over de hoogte van het gri�erecht en de wijze van betaling 
kunt u contact opnemen met de rechtbank Amsterdam.

Crisis- en herstelwet
Op dit besluit tot het verlenen van deze omgevingsvergun-
ning voor is Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en 
herstelwet van toepassing. Dit brengt met zich mee dat alle 
beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opge-
nomen. Na a�oop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe 
beroepsgronden worden aangevoerd.

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
Het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning 
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn a�oopt. Indien binnen de beroepstermijn een 
verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt 
het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

ONTWERPWIJZIGINGSPLAN ‘LANDELIJK GEBIED 
OOST - MACHINEWEG 295A’

Gemeente Aalsmeer – Ter inzage legging ontwerpwijzi-
gingsplan ‘Landelijk Gebied Oost - Machineweg 295a’ en 
ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder 
(Z19-038111)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer 
maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend, dat met ingang van 11 november tot en met 22 de-
cember 2019 het ontwerpwijzigingsplan ‘Landelijk Gebied 
Oost - Machineweg 295a’ met de daarop betrekking hebbende 
stukken ter inzage ligt. Burgemeester en wethouders maken 
tevens bekend, dat zij op grond van artikel 110a van de Wet 
geluidhinder voornemens zijn hogere grenswaarden vast te 
stellen voor 1 woning die aan de Machineweg geprojecteerd 
is.

Doelstelling en plangebied
Het wijzigingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van 
het perceel Machineweg naast 295 in Aalsmeer. De initiatiefne-
mer heeft een verzoek ingediend voor het realiseren van één 
vrijstaande, particuliere woning. Er wordt toepassing gegeven 
aan de bevoegdheid om ter plaatse het bestemmingsplan te 
wijzigen zoals genoemd in artikel 15.7 lid 1 van de voorschrif-
ten van het geldende bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 
Oost’. 

Ter inzage
Het ontwerpwijzigingsplan ligt met de bijbehorende stukken 
gedurende 6 weken van 11 november tot en met 22 december 
2019 op de volgende wijze voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidenti�catiecode: NL.IMRO.0358.02R-OW01 en
- via de gemeentelijke website : http://0358.ropubliceer.nl 
- de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aals-

meer, Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie 
zijn: maandag t/m donderdag van 14.30-16.30 uur. Op 
woensdagavond van 16.30-20.00 uur en vrijdag van 8.30-
10.30 uur;

- de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Am-
stelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale 
balie (openingstijden balie: maandag tot en met woens-
dag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 
8.30-12.30 uur).

Indienen zienswijze
Gedurende voornoemde termijn kan een ieder een schrifte-
lijke of mondelinge zienswijze betre�ende dit ontwerp wij-
zigingsplan naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen 
worden gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 
253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze 
ontwerpwijzigingsplan Landelijk Gebied Oost – Machineweg 
295a’. Een zienswijze kan ook digitaal worden ingediend via 
http://0358.ropubliceer.nl. Vervolgens selecteert u het betref-
fende ruimtelijke plan uit de lijst en kiest u de optie ‘reageren’.  
Degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen 
kan daarvoor contact opnemen met de behandelend ambte-
naar via tel. 0297-387575. 

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Geluidsonderzoek wijst uit dat voor de woning die wordt ge-
realiseerd aan de Machineweg de voorkeurswaarde volgens 
de Wet geluidhinder wordt overschreden. Als gevolg hiervan 
dienen hogere grenswaarden te worden vastgesteld. De maxi-
male onthe�ngswaarde wordt niet overschreden. Hierdoor 
is het mogelijk een procedure hogere grenswaarde te door-
lopen. In samenhang met het ontwerpwijzigingsplan wordt 
daarom tevens de vaststelling van hogere grenswaarden voor 
de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting voorbereid. Het 
betre�ende ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken 
tegelijkertijd met het ontwerpwijzigingsplan ter inzage. Het 
ontwerpbesluit kan worden ingezien op het gemeentekan-
toor van Aalsmeer dan wel Amstelveen tijdens de hiervoor 
genoemde openingstijden en via de website van Aalsmeer en 
via www.ruimtelijkeplannen.nl (als bijlage bij het wijzigings-
plan). Belanghebbenden kunnen gedurende de voornoemde 
termijn een schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen het 
voornemen hogere grenswaarden vast te stellen naar voren 
brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Burgemees-
ter en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder ver-
melding van ‘zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden 
Machineweg 295a’. Degene die mondeling zijn zienswijze naar 
voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met de be-
handelend ambtenaar via tel. 0297-387575.

DE SNOEIBOOT VAART WEER UIT

Op zaterdag 16 november 2019 vaart de snoeiboot weer uit 
om eilandeigenaren op de Westeinderplas de mogelijkheid te 
geven hun snoeihout gratis en op een verantwoorde manier af 
te voeren. De boot ligt weer op de vertrouwde locaties:

09.00-12.00 u: Schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde 
13.00-16.00 u: Baggerdepot Otto aan de doorgang Grote Brug 

De snoeiboot is inmiddels een begrip op de 
Aalsmeerse wateren
Particuliere eilandeigenaren zijn verplicht hun overhangend 
groen boven het water van de sloten en vaarwegen te snoeien. 
Om hen daarbij van dienst te zijn biedt de gemeente de moge-
lijkheid aan om op zaterdag 16 november 2019 hun snoeiafval 
gratis af te voeren. Bedrijfsafval, zoals seringenhout -en klui-
ten, wordt echter niet geaccepteerd. Als de boot op de aange-
geven tijd niet aanwezig is, dan is deze waarschijnlijk even aan 
het lossen, maar komt weer terug. Voor meer informatie over 
de takkeninzameling en de snoeiboot kunt u contact opne-
men met de servicedesk Amstelveen/Aalsmeer vraag naar af-
deling VH , vaarwegbeheer/boswachter tel.nr. 020 – 540 49 11.

HANDHAVING AANMEREN KAJUITBOOT LANGER 
DAN 48 UUR IN DE PERIODE VAN 15 OKTOBER TOT 
1 APRIL 

De gemeente krijgt veel klachten over kajuitboten die in het 
plassengebied langer dan 48 uur een ligplaats innemen buiten 
een jachthaven- of werf. In de periode tussen 1 april en 15 ok-
tober is het voor de rechthebbende van de oever - indien het 
bestemmingsplan, of andere regelgeving, het innemen van 
een ligplaats dit niet verbiedt- toegestaan om een kajuitboot 
te laten liggen. Volgens bovenstaande regelgeving is het ech-
ter niet toegestaan in de periode tussen 15 oktober en 1 april 
daar een kajuitboot ligplaats te laten innemen. Dit is ook van 
toepassing op schepen die een “vaste” ligplaats hebben in-
genomen aan eilanden en waarop met zeer grote regelmaat 
op verbleven wordt buiten de geldende bestemming, zijnde 

jachthaven en -werf. Vanaf 15 oktober aanstaande gaat de ge-
meente in het plassengebied actief controleren op naleving 
van het bovenstaande. Mochten er kajuitboten blijven liggen, 
dan worden de booteigenaren middels een aangeplakte brief 
op de boot verzocht de boot weg te halen en op een legale 
plek aan te leggen. De eigenaar van het betre�ende perceel 
zal ook worden aangeschreven. Mocht na een tweede controle 
blijken, dat de boot er nog ligt of op een andere illegale plek 
afgemeerd ligt, dan wordt er een bestuurlijk handhavingstra-
ject opgestart. Voor meer informatie kunt u, bij voorkeur per 
e-mail, contact opnemen met handhaving.buitenruimte@am-
stelveen.nl. U kunt ook de gemeentelijke website raadplegen 
www.aalsmeer.nl via het zoekcriterium Algemene plaatselijke 
verordening.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Stommeerweg 116, 1431 EZ, (Z19-066004), het maken van 

een doorbraak en het vervangen van bestaande stalen 
balk 

-  Hadleystraat 67, 1431 SL, (Z19-065672), het kappen van 
een zieke beuk 

-  Rietwijkeroordweg 66 kwek, 1432 JE, (Z19-065255), het af-
wijken van het bestemmingsplan t.b.v. het omzetten van 
kwekerij naar handelskwekerij 

-  Uiterweg 227, 1431 AG, (Z19-065504), het plaatsen van 
een brug voorzien van damwand t.b.v. toegang tot perceel 
en achterliggende woonark/terreinen en het aanleggen 
van een in- en uitrit 

-  Thailandlaan (10), Sectie B nr. 4214, (Z19-065309), het bou-
wen van een bedrijfspand met kantoor en showroom en 
het aanleggen van een in- en uitrit 

-  Aalsmeerderweg 276, 1432 CX, (Z19-064798), het bouwen 
van een woning 

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, 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:
-  Zwarteweg 93, 1431 VK, (Z19-047069), het uitbreiden van 

de showroom. Verzonden: 04 november 2019
-  Uiterweg 92 en 94, 1431 AR, (Z19-043086), het bouwen 

van 2 woningen (twee-onder-een-kapwoning). Verzon-
den: 29 oktober 2019

-  Beethovenlaan 114, 1431 WZ, (Z19-052403), Het tijdelijk 
plaatsen van een luchthal ten behoeve van het overdek-
ken van drie tennisbanen. Verzonden: 29 oktober 2019

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Spoorlaan tussen nummer 6 en 21, 1431 TL, (Z19-051627), 

het kappen van 6 bomen en herplanten van 11 bomen 
t.b.v. de herinrichting van de Spoorlaan Verzonden: 01 no-
vember 2019

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:
- Graaf Willemlaan 2A, 1433 HN, (Z19-054407), het opslaan 

van roerende zaken (containers en steigers) in parkeervak-
ken en op het trottoir tot 27 december 2019. Verzonden: 
04 november 2019

-  Middenweg t.h.v. 5, 11 en 29a, 1432 DE, (Z19-042750), het 
plaatsen van een drietal bewegwijzeringspanelen naast de 
rijbaan. Verzonden: 31 oktober 2019

-  Oosteinderweg 284, 1432 BD, (Z19-050483), het kappen 
van een waardevolle, zieke boom. Verzonden: 01 novem-
ber 2019

-  Hendrikstraat 40 , 1432 JK, (Z19-046855), het uitbouwen 
van de entree d.m.v. het betrekken van een dakoverstek/
afdak boven de bestaande entree en het toevoegen van 
een raam in de zijgevel. Verzonden: 30 oktober 2019

-  Begoniastraat ter hoogte van 11-16, (Z19-054086), het re-
aliseren van een bouwplaatsinrichting t.b.v. een uit te voe-
ren verduurzamingsproject. Verzonden: 30 oktober 2019

-  Naast Machineweg 297, sectie B nr. 9850, (Z19-053492), 
het aanleggen van een nieuwe inrit over een watergang. 
Verzonden: 29 oktober 2019

MELDINGEN AKKOORD
- Ophelialaan 230, 1431 HS (Z19-059869), het demonteren 

van 2 noodlokalen op het schoolplein
- Greenpark in Aalsmeer (Z19-065084), inkoop/verkoop van 

bestelwagens, trucks verrichten van onderhoud, reparaties 
van bestelwagens en trucks wasplaats.

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 (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.
- Wim Kan Dreef 4 (Z19-062588) Bokbier- & Wijnproeverij 

voor 5 verenigingen op 2 november 2019, verzonden 31 
oktober 2019

- Zijdstraat 28 (Z19-058486) Kerst in Aalsmeer op 21 en 22 
december 2019, verzonden 1 november 2019

- Akkers van Ravenstein, Westeinderplassen (Z19-059048) 
Zomerkamp 2020 van 20 juli tot 30 juli 2020, verzonden

  1 november 2019

COLLECTES

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

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS(VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 591B (Z19-060927) Lunchlokaal De Druk-

ker, verzonden 31 oktober 2019

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 591B (Z19-060927) Lunchlokaal De Druk-

ker, verzonden 31 oktober 2019

VERKEERSBESLUITEN

Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscou-
rant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.over-
heid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over 
de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en 
de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeers-
besluit. Tijdens deze termijn ligt een kopie van het verkeersbe-
sluit in het gemeentehuis ter inzage. Hieronder vindt u een at-
tendering van verkeersbesluiten die recent in de Staatscourant 
zijn gepubliceerd. U kunt aan onderstaande lijst geen rechten 
ontlenen.
- Voetgangersoversteekplaats - Stationsweg ter hoogte  

van Raadhuisplein
- Parkeerverbodzone –Marconistraat, zuidwestelijk deel

Vervolg van vorige blz.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg op volgende blz.

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

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

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

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het 
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende 
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ont-
werpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze 
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil bren-
gen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Ver-
gunningen en Handhaving via tel. 020 -540 4911.



Nog iets meer dan een week...
Belangrijk nieuws van 
Sint en de Routepiet

Madrid/Aalsmeer - Nog iets 
meer dan een week en dan is 
het zo ver, op zaterdag 16 no-
vember om 14.00 uur komt de 
Sint samen met zijn Pieten aan 
in Aalsmeer. Zoals bij velen van 
jullie bekend zal dit ook dit jaar 
weer een spectaculaire aan-
komst betekenen. Sinterklaas 
houdt nog even geheim wat er 
precies gaat gebeuren, maar wil 
alvast wel een tipje van de slui-
er geven. Trek vooral je sportie-
ve schoenen aan, want deze ga 
je zeker gebruiken. Hou dus de-
ze krant in de gaten, want vol-
gende week zal de Sint precies 
vertellen wat er gaat gebeu-
ren. Voor nu hebben Sinterklaas 
en de Routepiet wel belangrijk 
nieuws. Een maand geleden 
heeft de burgemeester name-
lijk aan Sinterklaas laten weten 
dat het praatjeshuis dit jaar he-
laas niet gebruikt kan worden. 
Routepiet raakte een beetje in 
de stress want wat nu. Na diver-
se routes te hebben bekeken 
en gesprekken met de Burge-
meester en Sinterklaas heeft hij 

uiteindelijk een mooie route in 
elkaar geknutseld. Sinterklaas 
en zijn Pieten gaan dit jaar voor 
een keer uitwijken naar de foy-
er in de Studio’s in Aalsmeer. De 
route loopt vanaf de Kanaal-
straat, door de Zijdstraat naar 
uiteindelijk de van Clee�kade. 
In plaats van hier over te ste-
ken naar het praatjeshuis, kan 
je via de van Clee�kade naar de 
studio’s. Die sportieve schoe-
nen komen hier dus goed van 
pas! Uiteraard heeft de Route-
piet ervoor gezorgd dat ieder-
een veilig naar de studio’s kan 
komen en zullen op diverse 
punten ‘klaas-overs’ staan om 
iedereen te begeleiden. Wil je 
weten hoe Sinterklaas precies 
door het dorp loopt en hoe de 
route eruit ziet? Kijk dan even 
op www.sinterklaasinaalsmeer.
nl, want daar heeft Routepiet 
de route uitgetekend en in 
kaart gebracht. De sint heeft 
er zin in en hoopt jullie alle-
maal op 16 november om 14.00 
uur te zien in het Centrum van 
Aalsmeer!

Maandag werkbezoek aan Aalsmeer
2e Kamerleden komen 
hinder Schiphol ervaren
Aalsmeer - Een aantal Twee-
de Kamerleden heeft de uitnodi-
ging van de gemeenteraad van 
Aalsmeer geaccepteerd om zelf 
de hinder van Schiphol te komen 
ervaren. Op maandag 11 novem-
ber gaat de gemeenteraad eerst 
met hen in gesprek in de raad-
zaal, daarna volgt een rondrit door 
Aalsmeer en Kudelstaart. De Twee-
de Kamerleden, die zich bezighou-
den met de luchtvaart in Neder-
land, worden tijdens het werkbe-
zoek door de gemeenteraad bijge-

praat over hoe de hinder van vlieg-
tuigen door veel Aalsmeerders en 
Kudelstaarters wordt ervaren. De 
Aalsmeerse gemeenteraad is dan 
ook blij dat de Kamerleden zelf 
poolshoogte komen nemen welke 
hinder dat betreft. 

Grens bereikt
In het gesprek met de Kamerleden 
zal de gemeenteraad aangeven 
dat de grens van wat nog accep-
tabel is qua vliegtuiggeluid al lang 
bereikt is. Aanleiding hiervoor is 

Koek en chocolademelk 
van 85-jarige Raggers
Amstelland - Afgelopen da-
gen heeft schoonmaakbedrijf 
Raggers op diverse plekken in 
Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen 
en Amsterdam op gratis koeken 
en warme chocolademelk met 
slagroom getrakteerd. Het Uit-
hoornse familiebedrijf bestaat 85 
jaar, maar is nog altijd springle-
vend, jong van geest en draagt de 
schaatssport een warm hart toe. 
Voor topschaatsers mag chocola-
demelk met slagroom wellicht ta-

boe zijn, bij liefhebbers van deze 
sport worden schaatsen en ‘koek 
en zopie’ veelal in één adem ge-
noemd. 
Met de traktatie ter viering van 
het jubileum werd ook aandacht 
gevraagd voor de schaatssport. 
Schoonmaakbedrijf Raggers on-
dersteunt namelijk de Belgische 
Olympische schaatsers en draagt 
bij aan de ontwikkeling van de 
schaatssport en aan de internati-
onalisering van deze sport.

Verblijfskwaliteit en aantrekkingskracht
Beeldkwaliteitsplan Dorp 
door raad vastgesteld

Afscheid ‘groene’ Juf 
Anita van Jozefschool
Aalsmeer - ‘Groene’ Juf Anita 
Zwagerman heeft na 32 jaar af-
scheid genomen van de Jozef-
school. ‘Groen’, omdat juf Anita al 
die jaren een zeer bevlogen na-
tuurjuf is geweest voor het na-
tuur- en milieuonderwijs (NME) 
en de schooltuinen.
Het begon met invallen in de 
tachtiger jaren, daarna heeft zij 
vele groepen lesgegeven tot 1 
november. Anita ontwikkelde 
zich tot natuur- en milieuspeci-
alist door middel van een twee-
jarige opleiding en het tot stand 
brengen van de schooltuinen in 
de vorm van de zintuigenberm, 
een moestuin, een vlindertuin, 
het kabouterpad voor kleuters, 
het egelpad, speurtochten in het 
Amsterdamse Bos, op bezoek bij 
de boer en vele andere natuur-
belevingen. Dit alles samen met 

de vele NME-ouders, die zich ook 
al tientallen jaren inzetten voor 
een groene Jozefschool. Daarbij 
hoort ook de Natuurwerkweek 
met groep 7, een week lang ont-
dekken de leerlingen wat er alle-
maal verborgen is in de bossen 
rondom Overasselt en Apeldoorn 
en leren over de natuur.  
Anita’s laatste werkdag stond he-
lemaal in het teken van natuur-
onderwijs. Zij kon een kijkje ne-
men in alle groepen van de Jozef-
school waar natuur- en buitenles-
sen gegeven werden en duidelijk 
haar motto: ‘Als een kind natuur 
kan ervaren, brengt het je zoveel 
meer’ uitgevoerd zag worden.  
De dag werd afgesloten met fees-
telijke bijeenkomst, een sketch, 
een fotoreportage van 32 jaar Jo-
zefschool en een lied door het 
team en oud-collega’s.

Carnavalvereniging De Pretpeurders
Kudelstaarts Avondje 
Knallen in Dorpshuis
Kudelstaart - Op zaterdagavond 
9 november is er weer een van-
ouds Kudelstaarts Avondje Knal-
len-feest. Dit jaar wordt het een 
avondje gezellig knallen in de 
Jungle. Dus zoek een leuke jun-
gle out�t op, oefen even op wat 
oerwoudgeluiden en zorg dat je 
erbij bent! 
Het Carnavalseizoen 2020 in Poel-
gilderdam gaat met dit feest knal-
lend van start. Prins Marco neemt 
na twee mooie en gezellige jaren 
afscheid, hij draagt zijn steek over 
aan? Dit wordt zaterdagavond 
bekend gemaakt. In de jungle 
van het Dorpshuis kan ook kennis 
gemaakt worden met de nieuwe 
jeugdprins en jeugdprinses. Kun 
jij ook niet wachten op het the-

ma voor het Carnaval van 2020? 
Volg dan De Pretpeurders op Fa-
cebook. Daar vind je allerlei hints 
over het thema. Weet jij het the-
ma? Lever jouw antwoord dan za-
terdagavond bij binnenkomst in 
en wie weet win jij een vrijkaartje 
voor het Prinsenbal van zaterdag-
avond of een plaats naar keuze 
in de grote optocht van zondag-
middag. In de loop van de feest-
avond wordt het thema en de 
winnaar bekend gemaakt. 
Vanaf 20.11 uur zijn feestgangers 
zaterdagavond van harte welkom 
in het vernieuwde Dorpshuis ’t 
Podium in Kudelstaart. Kaarten 
kosten 5 euro en zijn aan de deur 
verkrijgbaar. Let op: Legitimatie is 
verplicht!

O�ciële Mededelingen
7 november 2019

Vervolg van vorige blz.

TER INZAGE

t/m 08-12-19 besluit herziening Welstandsbeleid (Z-
2018/051216) met bijbehorende stukken

t/m 06-12-19 nota “Ruimtelijke beoordeling bouwen in 
de linten van de gemeente Aalsmeer 2e 
herziening” met bijbehorende stukken (Z-
2018/051216)

t/m 12-12-19 de omgevingsvergunning in afwijking van 
het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 
Oost’ ten behoeve van de ontwikkeling van 
een bedrijfsverzamelgebouw aan de Aals-
meerderweg 237 A t/m M (Z18-003731), de 
daarbij behorende ruimtelijke onderbou-
wing en de overige daarop betrekking heb-
bende stukken

t/m 19-12-19 vastgestelde bestemmingsplan Polderzoom 
fase 2 met bijbehorende stukken en het be-
sluit tot hogere grenswaarde (Z-19/032141)

t/m 19-12-19 vastgestelde exploitatieplan Polder-
zoom fase 2 met bijbehorende stukken (Z-
19/032141)

t/m 19-12-19 besluit omgevingsvergunning in afwijking 
van de bestemmingsplannen ‘N201-zone’, 
‘Royal FloraHolland Centrum, Oost en OLV’ 

en ‘Landelijk Gebied Oost’omgevingsver-
gunning, de daarbij behorende ruimtelijke 
onderbouwing en de overige daarop betrek-
king hebbende stukken (Z18-007348)

 t/m 22-12-19 ontwerpwijzigingsplan ‘Landelijk Gebied 
Oost - Machineweg 295a’, ontwerpbesluit 
hogere grenswaarden Wet geluidhinder en 
de daarop betrekking hebbende stukken 
(Z19-038111)

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

het voornemen van minister Van 
Nieuwenhuizen om het aantal 
vliegbewegingen vanaf Schiphol 
onder voorwaarden te laten groei-
en van maximaal 500.000 naar 
maximaal 540.000 per jaar. Deze 
extra groei van het aantal vlieg-
tuigbewegingen zal tot een verde-
re verslechtering van de leefbaar-
heid in de gemeente Aalsmeer lei-
den. 

Informatie en �lm
Om 11.00 uur worden de Kamerle-
den ontvangen door burgemees-
ter Gido Oude Kotte. Daarna zul-
len de gemeenteraad en ook wet-
houder Robbert-Jan van Duijn 
de Kamerleden voorzien van in-
formatie. Er wordt ook een kor-
te �lm getoond waarin de hinder-
beleving van Aalsmeerders en Ku-

delstaarters helder voor het voet-
licht wordt gebracht. 

Bezoek locaties
Na het gesprek in de raadzaal be-
zoeken de raadsleden met de 
Tweede Kamerleden locaties in 
Aalsmeer en Kudelstaart. Op die 
manier kunnen de Kamerleden 
zich een goed beeld vormen van 
de impact die de vele vliegbewe-
gingen hebben op de inwoners 
van de gemeente Aalsmeer. De 
boodschap dat de leefbaarheid 
van Aalsmeer in het geding is zul-
len de gemeenteraadsleden aan 
de Kamerleden meegeven. De bij-
eenkomst is van 11.00 tot 12.00 
uur in de raadzaal van het gemeen-
tehuis en is openbaar toegankelijk. 
Publiek is als toehoorder welkom 
op de tribune in de raadzaal.

Aalsmeer - Het beeldkwaliteits-
plan Aalsmeer-Dorp is unaniem 
door de gemeenteraad vastge-
steld tijdens de raadsvergade-
ring afgelopen donderdag 31 ok-
tober. In het plan worden de ka-
ders aangegeven waaraan bouw- 
of verbouwplannen en plannen 
voor de openbare ruimte dienen 
te voldoen. Doel van het beeld-
kwaliteitsplan is om de verblijfs-
kwaliteit en de aantrekkings-
kracht van het centrum te verbe-
teren. Burgemeester Oude Kot-
te maakte een ‘rondje’ langs de 
fracties, maar kon snel de hamer 
voor akkoord ter hand nemen. Er 
werden complimenten gegeven 
door Willem Kikkert van D66: “Het 
plan is zo aantrekkelijk en mooi, 

daar kan je alleen maar voor zijn” 
en door Dick Kuin van Absoluut 
Aalsmeer: “Het zou me tegenval-
len as we met dit plan niet een 
prijs winnen voor beste openbare 
ruimte over zo’n twee jaar.”

Polderzoom fase 2
Ook heeft de gemeenteraad 
heeft het bestemmingsplan Pol-
derzoom fase 2 vastgesteld. Doel 
van het plan is om bij te dragen 
aan de huisvestingsvraag van 
woningzoekenden en het ver-
groten van de leefbaarheid in 
de gemeente. De raad geeft met 
dit plan de planologische kaders 
mee voor de bouw van circa 120 
woningen als onderdeel van het 
project De Tuinen van Aalsmeer. 

Immaterieel Cultureel Erfgoed
Luc van Egmond winnaar 
NK Bonaken 2019
Leimuiden - Luc van Egmond uit 
Leimuiden is Nederlands kampi-
oen Bonaken 2019 geworden.  In 

een spannende �nale zegevierde 
Van Egmond zaterdag 2 novem-
ber over Kevin van Amsterdam 

uit Oude Wetering die tweede 
werd, Jan Reumerman uit Leimui-
den (derde) en Arjan van der Laan 
uit Noorden  (vierde). De hoogst 
genoteerde vrouw was Agnes 
van Berkel uit Roelofarendsveen.

116 Deelnemers
Het twintigste NK Bonaken is af-
gelopen zaterdag 2 november 
gehouden in Partycentrum en 
Café Keijzer in Leimuiden. Het NK 
telde dit jaar maar liefst 116 deel-
nemers uit heel Nederland. Voor 
het eerst in de geschiedenis wa-
ren de provincies Overijssel en 
Limburg ook vertegenwoordigd 
met delegaties uit Ootmarsum 
en Geleen. Rien Seip uit Geleen 
eindigde als allerlaatste en kreeg 
een zwabber mee naar huis. Een 
zwabber is behalve een huishou-
delijk product ook een Bonaak-
term.

Rookie van het jaar: Ties
De organiserende Stichting Bona-
ken Nederland heeft het spel Bo-
naken in 2017 met succes voorge-

dragen voor de Nationale Inven-
taris Immaterieel Cultureel Erf-
goed in Nederland. In het kader 
van die aanwijzing is de stichting 
vorig jaar van start gegaan met 
de Bonaken Academie. De afge-
lopen weken hebben ongeveer 
twintig – veelal jonge –  spelers 
les gehad in het bijzondere (café)
kaartspel. Voor de nieuwkomers 
was ook dit jaar een prijs: Rookie 
van het jaar. De meest talentvol-
le nieuwkomer was zaterdag Ties 
Kamphuis uit Ootmarsum. Sinds 
2003 is de organisatie van het NK 
in handen van de Stichting Bona-
ken Nederland. De stichting richt 
zich op de bevordering van de 
Bonaaksport in de meest ruime 
zin van het woord en exploiteert 
ook de website www.bonaken.nl.
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7 NOVEMBER
 Kaartmiddag voor ouderen 

in Dorpshuis Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30u.

 Damesbridgen in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 13u.

 Kaartmiddag voor 55+ers in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat 
vanaf 13.30u.

 Expositie ‘Gezien in het Singer’ 
in Oude Raadhuis, Dorpsstraat 
om 16u. Tot en met 8 decem-
ber. Open: donderdag tot en 
met zondag 14-17u.

 Sjoelcompetitie in dorpshuis 
De Reede, Rijsenhout, 19.30u.

 Early Gabbers hardcore café 
in N201, Zwarteweg van 19.30 
tot 23u.

 Openbare begrotingsverga-
dering in raadzaal, gemeente-
huis vanaf 20u.

8 NOVEMBER
 Expositie ‘A Tribute to Flo-

wers’ in Flower Art Museum, 
Kudelstaartseweg. Open: Vrij-
dag, zaterdag en zondag 11 
tot 17u.

 Odense inloop voor oude-
ren in Irene, Kanaalstraat van 
14.30 tot 15.30u. 

 Bandbrouwerij voor en door 
muzikanten in N201, Zwarte-
weg vanaf 20u.

 Concert ‘Nachtlicht’ met zang, 
viool en piano in Flower Art 
Museum vanaf 20u.

 Kaarten bij Buurtvereniging 
Hornmeer in buurthuis, Dreef 
1 vanaf 20u.

 Bingo bij Rijsenvogel in SCW-
gebouw, Konnetlaantje in Rij-
senhout vanaf 20.30u.

9 NOVEMBER
 Expositie ‘100 jaar Fok-

ker’ in Crash Museum In fort 
Aalsmeer te Aalsmeerderbrug. 
Open 11 tot 16u en woensdag 
13 tot 16u. 

 Harmonica High School in The 
Shack, Schipholdijk 253b in 
Oude Meer vanaf 16u.

 Familie & Friends concert in 
N201, Zwarteweg v/a 20.30u.

 Concert Amsterdamse Sta� 
Songsters in Ontmoetings-
kerk, Rijsenhout vanaf 20u.

 Rijzenspelers speelt ‘Amateurs’ 
in De Reede, Rijsenhout van-
af 20u. Ook toneelavonden op 
15 en 16 november.

 Concert Susana (Sanne Boom-
houwer) in P60, Amstelveen. 
Open vanaf 20u.

 Kudelstaarts Avondje Knal-
len met bekendmaking the-
ma carnaval in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20.11u.

 Foute Kudelstaartse Karaoke 
avond met dj’s Kees en Marcel 
in café Op de Hoek vanaf 21u.

 The Men Unplugged in cul-
tureel café Bacchus, Gerbe-
rastraat. Open 21u.

 The Black T’s live in Joppe, We-
teringstraat vanaf 21.30u.

10 NOVEMBER
 Vogelbeurs Rijsenvogel in 

SCW-gebouw, Konnetlaantje 
te Rijsenhout van 9.30 tot 13u.

 Watertoren open van 13 tot 
17u. Ook op 24 november.

 Optreden De Klught in Vleg-
haar, Chrysantenstraat, 15u.

 Bob & Gon met concert Kate-
lijne van Otterloo kwartet in 
De Oude Veiling, Marktstraat 
vanaf 15.30u.

 Them Lewis Boys in The Shack, 
Schipholdijk 253b, Oude Meer 
vanaf 16u.

11 NOVEMBER
  Wijkcentrum Voor Elkaer in 

Kudelstaart open. Maandag 
tot en met vrijdag 9 tot 17u.

  Kamerleden op bezoek over 
Schiphol. Bijeenkomst in Ge-
meentehuis van 11 tot 12u.

  Klaverjassen in wijkcentrum 
Hofplein, Clematisstraat 16 
van 13.30 tot 16.30u.

  Sint Maarten met De Pretpeur-
ders in Kudelstaart in RK kerk 
St. Jan vanaf 18.30u.

  Inloopspreekuur huurders 
Eigen Haard Kudelstaart in 
Dorpshuis, 19.30 tot 20.30u.

  Lezing fotograaf Maarten 
van Houten bij Fotogroep in 
buurthuis Hornmeer, Dreef 
van 19.45 tot ca. 22u.

  Competitie Bridgeclub ‘t 
Rondje in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 19.30u.

  Lezing over keuringen aquari-
ums bij Viva Aquaria in buurt-
huis Hornmeer, Dreef v/a 20u.

12 NOVEMBER
 Open ko�e in ‘t Baken, Sport-

laan 86 vanaf 9.45u. 
 Computerhulp voor ouderen 

in ‘t Hofplein, Clematisstraat. 
Van 9.30 tot 11.30u. Ook don-
derdag. Bridgen 13.30 tot 16u.

 Historische Tuin open dinsdag 
t/m zondag 10 tot 16.30u. In-
gang Praamplein.

 Taalpunt in bibliotheek, 
Marktstraat van 11 tot 13u. 
Taalcafé van 13.30 tot 14.30u. 

 Concert Sonority in Klooster-
hof, Clematisstraat v/a 19.30u.

 Kaarten bij Ons Aller Belang 
in Parochiehuis, Gerberastraat 
vanaf 20u.

 Dartavond in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.

 Pubquiz in café Joppe, Wete-
ringstraat vanaf 20.30u.

13 NOVEMBER
  Inloop Oost-Inn in De Mikado, 

Catharina Amalialaan van 9.30 
tot 11.30u. 

 Ko�e- en spelochtend in wijk-
centrum Hofplein, Clematis-
straat, 10 tot 12u.

  Walking Football voor 60+ bij 
FC Aalsmeer, Beethovenlaan 
van 10 tot 11.30u.

 Rollator Wandelclub bij sport-
centrum De Waterlelie, Dreef 
van 10.30 tot 11.30u.

 Spullen brengen voor bazaar 
bij Doopsgezinde Gemeente, 
Zijdstraat vanaf 13u. Ook don-
derdag en vrijdag. 

 OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

 Slag om Aalsmeer in OZ-kanti-
ne, Betula 55 vanaf 17.30u.

 Thema-reeks over aardgasvrij 
wonen in buurthuis Hornmeer 
vanaf 20u. Op 18 november in 
De Oude Veiling en 28 novem-
ber in Dorpshuis Kudelstaart.

 Klaverjassen bij De Geluksvo-
gels in Dorpshuis vanaf 20u.

14 NOVEMBER 
 Financieel café in De Oude 

Veiling, Marktstraat van 15.30 
tot 17.30u. Op 19 november 
in Place2Bieb Kudelstaart van 
12.30-14.30u.

 Competitie Sjoelclub Aals-
meer in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 20u.

▲

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Klassieke gitaren
(diverse kleuren)

vanaf € 79,-
Gitaarstatief

‘Stagg’ € 10,95

Keyboard ‘Medeli’
(wit) € 179,-

Ook voor reparaties 
en onderhoud 

gitaren en violen

Klassieke gitaren
NIEUW:

vanaf € 79,-vanaf € 79,-vanaf

Ook voor reparaties 
TIP:NIEUW:

AANBIEDING:

Blues van Men Unplugged 
in Bacchus zaterdag
Aalsmeer - Zaterdag 9 novem-
ber gaan in cultureel café Bac-
chus de spots aan voor The Men 
Unplugged. Dit duo heeft een ge-
heel eigen sound en speelt (h)
eerlijke nummers met blues tra-
ditionals en eigen nummers. The 
Men Unplugged bestaat uit Ger-
rit van der Spaan op gitaar en 
zang en George Reijnders op de 
bluesharp. Gerrit van der Spaan 
speelt sinds z’n 12e jaar gitaar. 
in de jaren tachtig heeft hij de 
‘mean town blues band’ opge-
richt en speelde later in ‘a Cross-
Roads deal’. Hij treedt zo nu en 
dan nog op met zijn eigen band 
‘de Beaverhunt Blues Band’. Geor-

ge Reijnders bespeelt sinds 2005 
de bluesharp en is ook wel be-
kend als mede organisator van de 
Harmonica Meetup Group Hol-
land. George speelt sfeervolle 
blues op zijn harp, met de sound 
van de oude meesters. Vertolkin-
gen van onder andere Rory Cal-
laghers Western PLains, de tradi-
tionals House of the Rising Sun 
en going up the country zullen 
ten gehore gebracht worden. 
The Men Unplugged staan garant 
voor een avondje vol semi-akoes-
tische blues! Bacchus in de Ger-
berastraat is zaterdag open van-
af 21.00 uur en de toegang is uw/
jouw gift.

Optreden zondagmiddag
De Klught live bij Vleghaar
Aalsmeer - De Klught verzorgt 
aanstaande zondag 10 november 
een optreden in café Vleghaar. 
De mannen van De Klught heb-
ben dit jaar niet stil gezeten. Het 
repertoire is �ink opgepoetst. De 
basis wordt echter nog steeds ge-
vormd door herkenbare songs uit 
de jaren zestig en zeventig. Dus 
ook deze keer kan er weer mee-
gezongen en meegedanst wor-
den op nummers van Elvis, Van 
Morrison, De Byrds, Chuck Ber-
ry en natuurlijk de Rolling Sto-
nes. Maar ook de liefhebbers van 
Blues- en Countrymuziek worden 
deze keer niet vergeten. De band 
bestaat uit: Gerard van den Broek 
(zang, slaggitaar, banjo), Wil 
Straathof (zang, mondharmoni-
ca, accordeon en keyboard), Wim 
van Tol (drums en zang), Dick Of-
ferman (sologitaar) en Jan Ratter-
man (basgitaar). Alle reden dus 
om zondagmiddag het altijd ge-

zellige café Vleghaar te bezoeken. 
Natuurlijk om naar de muziek van 
deze Aalsmeerse band te luiste-
ren, maar ook om gezellig bij te 
praten onder het genot van een 
hapje en een drankje. Iedereen 
is vanaf 15.00 uur van harte wel-
kom bij Vleghaar in de Chrysan-
tenstraat 43. De toegang is gratis.

Zaterdagavond weer livemuziek
The Black T’s in Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dagavond 9 november is er weer 
een live band in café Joppe. Deze 
keer is het de beurt aan The Black 
T’s. Deze coverband bestaat uit 
Valerie van der Linden (zang en 
gitaar), Michael Echthuizen (gi-
taar), Marit Enthoven (keys, gitaar 
en zang), Leon Kenens (basgitaar) 
en Joris van de Sande (drums) en 
is ontstaan bij de Bandbrouwe-
rij in de N201. The Black T’s speelt 
blues-, rock- en popcovers van 

onder andere The Doobie Bro-
thers, The Rolling Stones, The 
Beatles, Toto, de Dijk, Herman 
Brood en vele andere bands uit 
de jaren zestig tot nu. 
Kom luisteren, hard meezingen 
en dansen. Het wordt vast een 
zeker een mooie en gezellige 
avond. 
Het optreden van The Black T’s in 
café Joppe in de Weteringstraat 
begint rond 21.30 uur en de toe-
gang is natuurlijk gratis!

Energieke show met bekende klassiekers

Them Lewis Boys live 
in The Shack zondag

Zondag tweede concert dit seizoen
Katelijne van Otterloo 
Kwartet bij Bob & Gon
Aalsmeer - Aanstaande zondag 
10 november is het tweede mu-
zikale tre�en in de concertserie 
van Bob en Gon in De Oude Vei-
ling. Na een wervelende presen-
tatie van Karin Bloemen in okto-
ber, komt deze zondag op ver-
zoek het Katelijne van Otter-
loo kwartet optreden. Het viertal 
gaat trakteren op een verrassend 
en nieuw repertoire. 
Ook alvast noteren: Op zondag 
1 december hebben Bob en Gon 
een luistermiddag gepland, pas-

send bij de laatste maand van 
2019. Voor de pauze het licht klas-
sieke programma van ‘3 Violas’ en 
na de pauze de sopraan Isabella 
Scholte, zij wordt begeleid aan de 
piano. 
De Bob en Gon concerten (on-
derdeel uitmakend van de Stich-
ting Kunst Cultuur Aalsmeer) be-
ginnen om 15.30 uur, de zaal is 
open vanaf 14.45 uur. Losse kaar-
ten zijn tegen contante betaling à 
21.50 euro te koop bij wijnhandel 
Wittebol in de Ophelialaan 116.

Oude Meer - Als je een van de al-
lerbeste piano rock ‘n roll band 
wilt zien, zorg dat dan je zon-
dagmiddag 10 november in the 
Shack bent. De band Them Le-
wis Boys zet een energieke show 
neer met klassiekers van Jerry Lee 
Lewis aangevuld met swingen-
de pianonummers van andere pi-
anohelden. Denk aan nummers 
als Great balls of �re, Whole Lot-
to Shaking Going On, en de gro-
te hits van onder andere Fats Do-
mino, Little Richard, Ray Charles. 
Frontman en pianist/zanger Je-
roen Sweers speelde samen met 
boogie-woogie grootheden als 
Jaap Dekker en Rob Hoeke. Naast 
Jeroen Sweers, beukend op de 
vleugel én zijn �jne stem, kun je 
verder genieten van het snijden-
de gitaarwerk van Willem de Roo-
de, het vuige spel op de basgitaar 
van René Postma en de knallen-
de drums van Matthias van Olst.
Them Lewis Boys is de beste pi-
ano-rockband van Nederland en 
is de laatste jaren succesvol ge-
weest op festivals in Engeland, 
Noorwegen, Zwitserland, België, 
Duitsland en Nederland. De band 
brengt een eigentijds eerbe-
toon aan de opzwepende piano 
rock uit de jaren vijftig tot zeven-

tig. Met een genadeloze lading 
pumping piano power dendert 
Them Lewis Boys als een stoom-
trein over het podium en wordt 
de tent volledig op de kop gezet. 
Elk optreden is weer een spek-
takel. Wees gewaarschuwd voor 
deze killers, trek je dansschoenen 
aan en laat je meevoeren in deze 
onvervalste rock ’n roll trip. Knap-
pe prestatie als je hier stil bij kunt 
blijven staan.

Harmonica High School
Ook op zaterdagmiddag 9 no-
vember vanaf 16.00 uur kun 
je genieten van live muziek in 
The Shack: Benjamin Harmoni-
ca High School. Een concert van 
The School of Blues Band onder 
leiding van mondharmonicavir-
tuoos Benjamin Streuper. En dit 
wordt geen saaie leerling uit-
voering maar een echt concert 
met lekkere live muziek met de 
mondharmonica centraal. Alvast 
noteren: Op zondag 17 novem-
ber UB40 undercover! The Shack 
is geopend op zondag 10 novem-
ber vanaf 15.00 uur en aanvang 
van Them Lewis Boys is om 16.00 
uur. Entree 10 euro. Voor alle in-
fo: www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer. 

Feesten, bands, muzieklessen, maar:
Ook poolbiljarten in N201
Aalsmeer - N201 is natuurlijk 
vooral bekend van alle feesten, 
bands, muzieklessen en oefen-
ruimteverhuur maar je kunt er te-
genwoordig ook elke woensdag-
avond tot en met vrijdagavond 
terecht om te komen poolbiljar-
ten. Er staan twee tafels in de zaal 
waar op gespeeld kan worden en 
de bar in het café is uiteraard ge-
opend om een drankje te doen. 
Regelmatig zijn er donderdags en 
vrijdags andere activiteiten als dj-
café en bandbrouwerij, maar ook 
dan kan er gewoon gepoold wor-
den dus alle liefhebbers zijn wel-
kom! 
In het café kan er bovendien ook 
gedart worden of een ander spel-

letje en veel voetbalwedstrijden 
zijn te zien op groot scherm. Op 
de achtergrond draait Spotify al 
je favoriete nummers, die kun je 
gewoon aanvragen bij de bar-
man of barvrouw. N201 is open 
voor iedereen, van jong tot oud 
dus ook de generatie die het 
nog van vroeger als ‘jongeren-
centrum’ kent is welkom: N201 is 
woensdag- en donderdagavond 
geopend van 19.00 tot 23.00 uur 
en vrijdags van 20.00 tot 02.00 
uur. Heel af en toe zijn er doorde-
weeks grote evenementen waar-
door het café en poolbiljart niet 
beschikbaar zijn maar dat wordt 
tijdig aangekondigd op social 
media. Adres: Zwarteweg 90.





12 7 november 2019

Popkoor bestaat in 2020 al 30 jaar!
Sonority trakteert op 
concert in Kloosterhof
Aalsmeer - Popkoor Sonori-
ty trakteert in- en omwonenden 
van zorgcentrum ’t Kloosterhof 
op een concert op dinsdag 12 no-
vember aanstaande.
Op 14 september 2020 is het 30 
jaar geleden dat popkoor Sonori-
ty is opgericht. Sonority viert dat 
een heel jubileumjaar lang met 
iedere maand een speciale acti-
viteit. Te beginnen deze maand 
november. Dinsdag 12 novem-
ber zingt het koor vanaf 19.30 
uur op Het Hofplein in zorgcen-

trum ’t Kloosterhof aan de Cle-
matisstraat 16. Bezoekers zijn van 
harte welkom. Sonority staat on-
der leiding van dirigent Kami-
la Sezer-Starkowska en wordt op 
piano begeleid door Marie-Jo-
sé Keijzers. De locatie waar het 
koor iedere dinsdag repeteert is 
de kleine zaal in De Oude Veiling 
aan de Marktstraat 9 van 20.15 
tot 22.00 uur. Sopranen en teno-
ren zijn van harte welkom! Kijk 
voor meer informatie of contact  
www.sonority.nl

Vertelvoorstelling Gerard Voortallen
Op reis door Amsterdam 
en haar rijke historie
Kudelstaart - Op zondag 17 no-
vember neemt Gerard Voortallen, 
Amsterdammer in hart en nieren, 
belangstellenden mee op een 
reis door de hoofdstad en haar rij-
ke historie. Hij maakt een uitge-
breide rondgang langs bijzonde-
re gebouwen, gebeurtenissen en 
personen met verhalen en anek-
dotes uit het verleden en heden, 
ondersteund door beeld en ge-
luid. Een stukje historie, de Jor-
daan, het muzikale Amsterdam, 
een kroegentocht langs bekende 
en minder bekende café´s, rom-
melmarkten, standwerkers be-

roepen van vroeger, zoals brug-
gentrekkers en porders passe-
ren de revue. Deze voorstelling 
ontstond toen Gerard werd ge-
vraagd om met een aantal ver-
halen een bijdrage te leveren aan 
een typisch Amsterdamse mid-
dag in de Mozes en Aaronkerk 
op het Waterlooplein onder het 
motto Mazzel en Sores. Afgewis-
seld door het bekende Zeedijk-
koor werd dit optreden een groot 
succes. Wat als een eenmalig op-
treden was bedoeld, werd op ver-
zoek van een aantal aanwezigen 
uitgebouwd tot een vertelvoor-
stelling met beeld en muziek, 
waarin Amsterdam op een luchti-
ge manier van verschillende kan-
ten wordt belicht. De voorstelling 
duurt circa tweemaal vijftig mi-
nuten met een pauze. Aanvang 
14.00 uur. Kaarten à 10 euro zijn 
te reserveren via g.voortallen65@
gmail.com. Website: www.snuf-
flenaanamsterdam.nl/amster-
dam. Het middagje Amsterdam 
op 17 november gaat plaatsvin-
den in Dorpshuis ’t Podium in Ku-
delstaart. 

“Met elkaar zingen geeft energie en je wordt er blij van”

Veel belangstelling voor 
ACOV jubileumconcert
Aalsmeer - Vrijdag 1 november 
vierde Aalsmeers Christelijke Ora-
torium Vereniging (ACOV) het feit 
dat het 130 jaar geleden was op-
gericht. Het publiek was in gro-
ten getale gekomen om het jubi-
leum mee te vieren, zodat zelfs de 
zijbeuk van de kerk nodig was om 
alle concertliefhebbers een plek 
te geven. In het voorwoord van 
het programmaboekje werden de 
woorden aangehaald van hoog-
leraar klinische neuropsycholo-
gie Eric Scherder: “Met elkaar zin-
gen geeft energie en je wordt er 
blij van. Samen zingen heeft een 
enorme verbindende kracht en 
het leidt tot positieve emoties.”  

Tijdens het concert werd wel dui-
delijk hoe het gelijk aan de kant 
van Scherder staat. 

Goed opgevoed koor
Vooraf aan het concert staan een 
aantal leden van het begelei-
dingsorkest The New Symphonics 
ontspannen met elkaar te praten 
over de generale repetitie van de 
avond ervoor. “Dit koor is goed 
opgevoed en hoort helemaal niet 
verkeerd aan.” En vervolgens: “Het 
is een prachtig programma om te 
spelen.” Hiermee deelden zij een 
terecht mooi compliment uit naar 
dirigent Danny Nooteboom.  Want 
het lukt hem altijd weer om de 

77 koorleden zover te krijgen dat 
zij weten wat zij zingen, hetgeen 
de energie en de emotie oplevert 
waar Scherder het over heeft. Dat 
bij ACOV de lat altijd hoog ligt en 
er veel wordt gevergd van de zan-
gers was ook bij dit jubileumcon-
cert geen uitzondering.  Begon-
nen werd met het Wachet auf, ruft 
uns die Stimme (BWV 140) van 
componist Joh. Sebastiaan Bach. 
De andere kracht van dirigent 
Nooteboom is het zoeken naar 
de juiste solisten en orkest pas-
send bij het koor. Elise van Es (so-
praan), Melissa Zgouridi (alt-mez-
zo-sopraan), Joost van Velzen (te-
nor) en Benjamin Sattlecker (bari-

ton) vulden zowel solo als kwartet 
het koor goed aan. Hetgeen even-
eens telde voor het orkest. “Musi-
ci die zich helemaal inzetten voor 
het publiek.” Waarbij de fagot een 
prachtige hoofdrol vervulde. Ook 
met organist Sander van Houten 
kan ACOV heel blij zijn. 

Onderste uit de kan
De Krönungsmesse (KV 317) van 
Wolfgang Amadeus Mozart was 
het tweede gespeelde stuk. Het 
werd met lichtheid, passie en 
overtuiging gezongen. Vele klas-
sieke muziekliefhebbers zullen 
de Krönungsmesse via radio of 
CD vele malen hebben beluisterd. 
Hier lag dan ook weer de uitda-
ging van de dirigent om het on-
derste uit de kan te halen bij het 
koor. Met name Het Agnus Dei 
werd prachtig verwachtingsvol 
gezongen, maar hoe kan het ook 
anders als je het hebt over het 
wegnemen van wereldse zon-
den. Het Requiem (KV 626) van 
W.A.Mozart werd na de pauze op-
gevoerd. Voor een groot deel van 
het publiek hét hoogtepunt van 
het concert. “Koning van huive-
ringwekkende schoonheid”, kan 
toch niet anders dan met positie-
ve emotie gezongen worden. 

Mooi en uitbundig
ACOV kan terug kijken op een 
mooi uitbundig gezongen jubile-
um concert. Het publiek bedank-
te het koor, dirigent, solisten en 
orkest met een dankbaar en lang-
durig applaus. Maar het kan niet 
anders dan dat er toch even terug 
werd gedacht aan een vorig con-
cert, gegeven in de Urbanuskerk. 
Waar het koor vanwege de akoes-
tiek veel beter tot zijn recht kwam. 
De Open Hof Kerk is wat ruimte 
betreft toch te klein voor zo een 
grote bezetting. Maar dat er met 
meerderheid van stemmen was 
gekozen voor deze vrij kleine kerk 
boven de grote sporthal Bloem-
hof is dan weer absoluut een plus-
punt te noemen.
Janna van Zon 

Pelgrimsreis naar Santiago de Compostella

‘I’ll Push You’ in de Spil
Kudelstaart - Op vrijdagavond 
15 november  zal de �lm I’ll Push 
You vertoond worden in de kerk-
zaal van de Spil. De �lm gaat over 
het aangrijpende, waargebeur-
de verhaal van twee vrienden 
die de pelgrimsreis naar Santia-
go de Compostella samen a�eg-
gen, één in een rolstoel en de an-
der duwend erachter. “I’ll Push 
You.” Patrick had deze woorden 
spontaan uitgesproken. Hij had 
toen nog geen besef van de zwa-
re weg die voor hem lag. Voor 
sommige mensen is de pelgri-
mage naar Santiago de Compos-
tella vooral een sportieve uitda-
ging, maar voor de meeste pel-
grims is het bovenal een geeste-
lijke reis. Voor Justin Skeesuck en 
Patrick Gray was de uitdaging ex-

tra groot. Justin lijdt aan een pro-
gressieve spierziekte (MAMA), 
waardoor hij zijn armen en benen 
niet meer kan bewegen. Naast 
de lichamelijke belasting die een 
pelgrimage met zich meebrengt, 
moest Patrick ook zijn vriend in 
een aangepaste rolstoel voortdu-
wen, hem wassen, in en uit bed 
tillen, hem voeden en aan- en uit-
kleden. Zes weken, 750 kilome-
ter, met alle lichamelijke beper-
kingen, ontmoetingen met kleur-
rijke personen en diepe innerlijke 
strijd. Deze pelgrimage zou uit-
lopen op de moeilijkste en be-
langrijkste weg die beide man-
nen ooit zouden gaan. De �lm be-
gint om 19.00 uur in de kerkzaal 
van de Spil in Kudelstaart. De toe-
gang is gratis.

Experiment geslaagd!
Schrijversparade voor 
herhaling vatbaar
Aalsmeer - Zaterdag 2 novem-
ber was er een prèmiere in de Bi-
bliotheek! Initiatiefneemster San-
dra Alderden opperde een aan-
tal maanden geleden een op het 
oog lijkend aardig plan om in 
Aalsmeer ‘iets’ te organiseren voor 
schrijvers. Zij vond een aantal me-
destanders en ook Anton Furné 
van de bibliotheek toonde zich 
onmiddellijk bereid om zijn me-
dewerking te verlenen. Alle brui-
sende ideeën resulteerde uitein-
delijk tot een Schrijversparade 
waaraan schrijvers, dichters, sing-
a-songwriters aan mee konden 
doen. Daarbij werd ook de vraag 
gesteld: Zou het werken en zou er 
voldoende belangstelling zijn?
Met elkaar was men het er over 
eens dat het zeker de moeite 
waard om het uit te proberen. De 
voorbodes en reacties waren im-
mers heel gunstig. Vrijdag 1 no-
vember werd er hard gewerkt 
om de bieb zo in te richten dat al-
le hoekjes en tafels hun bestem-
ming kregen. Er werd hier en daar 
wat verschoven er kwam een ech-
te gedichtentuin, er stond een 
poppenkast, de rozen met boe-
kenleggers zorgden voor kleur, de 
ezels met daarop de aanwijzing 
waar wat werd gegeven voor dui-
delijkheid. Aan alles leek gedacht.  

Levendig
Zaterdag om 12.00 uur was het 
zover. Directeur van Bibliotheek 
Amstelland Daphne Janson toon-
de zich blij verrast met het resul-
taat. “Dit soort evenementen wil-
len wij veel vaker gaan doen.” Zij 
complimenteerde de organisatie 
en wenste alle aanwezigen veel 
succes. Je kon aan haar merken 
dat zij er lol in had. Het nieuwsgie-
rig geworden publiek werd harte-
lijk ontvangen door de schrijvers 
die over hun werk vertelden, er 
werden boeken verkocht en ge-
signeerd. Voor de workshops in 
de foyer van het Cultuurpunt was 
redelijk wat belangstelling. Later 
werden de geleerde handgrepen 
gezongen of voorgedragen.
De sfeer in de bieb werd er steeds 
levendiger door. Opperstalmees-
ter Wilbert Streng kondigde aan 
en af wanneer er weer een nieu-
we activiteit ging plaats vinden. 
Het werd een stuivertje wisse-
len van aanschuiven, meedoen 
of meeluisteren. Het schrijver-
spanel – geleid door Peter Maar-
sen – werd voor degenen die zich 
rond de tafel hadden geschaard 
een heerlijk luisteruurtje. Als je 
de juiste vragen stelt krijg je ant-
woorden die er toe doen. En zo 
was het ook. In een veel te kort 

tijdsbestek kwamen er fraaie be-
spiegelingen aan bod. “Dit had 
voor mij best wel wat langer mo-
gen duren.” Het zal zeker bij de 
evaluatie aan bod komen.

Limo de hond
De poppenkast van Gerard Zelen 
werd voor de peuters en kleuters 
een kijkfeest, vol aandacht luis-
terden zij naar het voorlezen van 
Klasien en Ruud een lieve ‘opa’ en 
een prachtig uitgedoste ‘oma’  En 
wat had Limo de hond een be-
kijks. Een ongeloo�ijke lieve lob-
bes waaraan de kinderen een ver-
haal vertelde. Het leverde mooie 
tafereeltjes op. Gelukkig waren 
er ook best wat mensen die op 
de zeepkist durfden te staan om 
voor te lezen. In de hoek van het 
Taalcafé werd er geluisterd naar 
Sara uit Egypte en Sueli uit Bra-
zilië die in het Nederlands ver-
telden hoe �jn zij het hebben in 
Aalsmeer. Het was heel spannend 
voor hen, maar het applaus deed 
hen stralen. Melissa de Vos pre-
senteerde haar bak- en kookblog 
en dat alles wat zij gemaakt had 
ook lekker was, bewezen de lege 
schalen aan het eind van de dag.

Ogen en oren tekort
Bij de aanschuiftafel vertelde San-
der Bosman over de geschiede-
nis van gra�ti en liet Tobias Ro-
the zien waarom zijn kunst zo bij-
zonder is. Ook in de gedichten 
tuin klonk regelmatig applaus. “Ik 
kwam echt ogen en oren tekort”, 
was een latere opmerking. Zo was 
de dag ook bedoeld, er moesten 
keuzes gemaakt worden. Bij een 
parade stel je je een bonte luid-
ruchtige stoet voor die aan je 

voorbij trekt. In dit geval waren 
het de bezoekers die steeds van 
plaats wisselden en voor dyna-
miek zorgden.
De vele positieve reacties van 
de deelnemende schrijvers die 
de organisatie een dag later per 
mail ontving, geven duidelijk aan 
dat het experiment geslaagd ge-
noemd kan worden. Ook de me-
dewerkers en vrijwilligers van de 
bieb waren blij met het verloop 
van de dag die zeker voor herha-
ling vatbaar is. Er zijn alweer idee-
en zat voor volgend jaar.

Janna van Zon
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Jubileumconcert
uitverkocht!

Aalsmeer - Het jubileumconcert van 
Aalsmeers Smartlappenkoor ‘Denk 
aan de Buren’ op zondag 17 novem-

ber in De ‘Oude Veiling is uitver-
kocht. Dankzij de geweldige belang-
stelling kunnen de dames en heren 
van het koor groots feest gaan vie-
ren. Degenen die wel kaarten heb-
ben, kunnen zich alvast gaan ver-
heugen op een concert vol mooie 
smartlappen en levensliederen. 

Vogelbeurs in 
Rijsenhout

Rijsenhout - Vogelvereniging  De 
Rijsenvogel organiseert op zon-
dag 10 november weer een vo-
gelbeurs. Deze vindt plaats in het 
gebouw van voetbalvereniging 
SCW aan het Konnetlaantje in Rij-
senhout. Iedereen is welkom tus-
sen 9.30 en 13.00 uur. De entree 

bedraagt 1 euro per persoon. Kin-
deren onder de tien mogen on-
der begeleiding gratis naar bin-
nen. Op deze beurs kunnen be-
zoekers terecht voor het aanvul-
len van hun vogelbestand, een 
leuke zangvogel voor in huis aan-
scha�en en vragen op het gebied 
van vogels stellen. Er is altijd wel 
iemand van de vereniging  bereid 
om die te beantwoorden. Ook 
voor uw vogelvoer en vogelac-
cessoires zijn te koop op de beurs.
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Initiatief Participe Amstelland
In gesprek: Man tot Man
Aalsmeer - Participe Amstelland 
start dit jaar met de groep ‘Man 
tot Man’ voor mannen van al-
le leeftijden uit Aalsmeer en Ku-
delstaart. Ben jij een man en heb 
je behoefte om nieuwe mensen 
te leren kennen? Wil je graag je in-
teresses delen met andere man-
nen? Of wil je nieuwe activiteiten 
samen ondernemen? Meld je dan 
aan voor ‘Man tot Man’! Gestart 
wordt met een kennismakings-
bijeenkomst waar je elkaar leert 
kennen. Je leert elkaars hobby’s, 
interesses en behoeften kennen. 
Hiervan uit mag je met elkaar be-
denken hoe je de groep verder 
vorm wilt gaan geven. Wil je be-
paalde activiteiten met elkaar 
gaan ondernemen? Wil je met el-
kaar praten over mannen-onder-

werpen? Of wil je informatie over 
bepaalde thema’s, zoals relaties? 
Of vaardigheden leren op bij-
voorbeeld het gebied van com-
municatie? Er is geen vast pro-
gramma, je beslist dit samen. Par-
ticipe faciliteert de eerste kennis-
makingsbijeenkomst en is hierbij 
de gespreksleider. 
Participe kan, waar nodig en ge-
wenst, de groep blijven onder-
steunen. Aanmelden kan bij Mi-
lena Luteijn via 06-53745267 of 
m.luteijn@participe.nu. Na aan-
melding wordt er contact met je 
opgenomen om je uit te nodigen 
voor de kennismakingsbijeen-
komst. De datum hiervoor moet 
nog vastgelegd worden, maar zal 
in ieder geval in de avonduren 
plaatsvinden. 

15 November feestelijke première Revue

Circusfamilie gezien in 
Kudelstaart
Kudelstaart - Onlangs waren 
enkele inwoners in rep en roep 
bij het aangezicht van de ietwat 
asociale circusfamilie die met 
hun markante pipowagen bij 
het Dorpshuis geparkeerd stond. 
Het zal alles te maken hebben 
met de Kudelstaartse revue die 
de toneelvereniging al maan-
den aan het voorbereiden is. De 
spelers beloven de bezoekers 
te trakteren op een heus circus 
met wilde dieren, lenige acroba-
ten, een kanon act, waterspekta-
kel en onhandige clowns. Scenes 
in de circuspiste worden afge-
wisseld met een vrolijk gezon-
gen noot en swingende dans-
acts van enthousiaste jonge mei-
den. Maar dat niet alles zo gewel-
dig verloopt, blijkt wel uit de zie-
kenhuisscenes, boze buurtbewo-
ners en de twee oude heren Van 
Vliet en van Putten die er het zij-
ne van denken. Ook de heren Roy 
en Justin Huiskens, Nederlands 
bekroonde Aalsmeerse illusionis-
ten duo, geven acte de présance 
in het circus, dus spektakel gega-
randeerd! De feestelijke premiè-
re van de revue ‘Hooggeëerd pu-
bliek’ is op vrijdag 15 november. 
Het wordt een Grande opening 
van dit doldwaze circusavontuur. 
Om de première extra feestelijk te 
maken ontvangen alle gasten die 
avond een smakelijke verrassing 

die past bij een avondje circus. 
Ook wordt de revue gespeeld op 
vrijdag 22, zaterdag 23, vrijdag 29 
en zaterdag 30 november. In to-
taal zal de revue zeven keer wor-
den opgevoerd. Er wordt ook op-
getreden voor de OVAK en voor 
de Ondernemersvereniging Ku-
delstaart, dit zijn echter besloten 
bijeenkomsten. Komt allen naar 
het prachtig vernieuwde Dorps-
huis aan de Kudelstaartseweg om 
de langverwachte revue te aan-
schouwen.

Koop snel een toegangsbewijs
Er zijn al veel kaarten verkocht 
maar u kunt er nog bij zijn, echter 
wacht niet al te lang.  Toegangs-
bewijzen zijn beschikbaar bij Gall 
& Gall in Kudelstaart en Bakke-
rij Vooges in de Zijdstraat van 
Aalsmeer. Helaas is het niet mo-
gelijk om te pinnen; gepaste be-
taling wordt op prijs gesteld. Te-
vens kunnen online kaarten be-
steld worden via de site van de to-
neelvereniging www.toneelver-
enigingkudelstaart.nl. De kaar-
ten kosten 12,50 euro. De zaal zal 
open gaan om 19.30 uur en de 
voorstelling begint om 20.15 uur. 
In de pauze is er een verloting. 
Het bizarre circus onder de naam 
‘Jotipemo’ komt naar Kudelstaart, 
iedereen mag het horen en nie-
mand hoeft dit te missen!

‘Communiceren met behulp van licht’
Maarten van Houten bij 
Fotogroep Aalsmeer
Aalsmeer - Maandagavond 11 
november geeft de Amstelveen-
se fotograaf Maarten van Houten 
bij Fotogroep Aalsmeer een le-
zing met als thema ‘communice-
ren met behulp van licht’.
Maarten van Houten fotografeert 
al zijn hele leven, waardoor het 
logisch was dat hij een professio-
nele opleiding in die richting vol-
tooide. Maarten werkt inmiddels 
ruim 25 jaar als zelfstandig ope-
rerend fotograaf, waarbij hij voor 
diverse opdrachtgevers fotogra-
feert. Na een begin als sportfoto-
graaf heeft Maarten nu zijn hart 
verpand aan de conceptuele fo-
togra�e. Zijn opdrachtgevers zijn 
voornamelijk communicatie-ad-
vies bureaus. Maarten leverde 
bijdrages aan reclamecampag-
nes voor onder andere Heineken, 
ABN AMRO, SIRE, Algemeen Dag-
blad en Delta Lloyd.
Maartens autonome werk wordt 

getypeerd door een behoefte 
zijn onderwerpen te isoleren uit 
hun omgeving en ze trakteren op 
hun eigen ‘eeuwige roem’. Maar-
ten heeft zich het totaal verstil-
len en vereenvoudigen van een 
beeld geheel eigen gemaakt. Een 
werkwijze die volgens hem in de-
ze wereld van snelheid en bewe-
ging zo harmonieus samengaat 
met het medium fotogra�e.
Een overzicht van zijn werk is te 
vinden op: www.maartenvan-
houten.com, maar uiteraard zal 
hij tijdens de lezing ook het no-
dige eigen werk tonen. De lezing 
vindt plaats in buurthuis Horn-
meer aan de Dreef 1 en is van 
19.45 tot circa 22.00 uur. De zaal 
gaat open om 19.30 uur. Belang-
stelling om de lezing van Maarten 
van Houten bij te wonen? Graag 
aanmelden via info@fotogroe-
paalsmeer.nl. Kosten deelname 5 
euro per persoon.

Ontdek je talent en kom 
bij Da Capo’s Popkoor
Amstelland - Wel eens van Da 
Capo’s Popkoor gehoord? Altijd 
al van popsongs gehouden en 
zing je ze het liefst allemaal mee? 
Altijd al willen zingen in een dy-
namisch koor? Dan is het nu tijd 
om de stap te maken en de gla-
zen deuren van de douche te ver-
ruilen voor een echt podium. Dit 
is de kans om je twijfels opzij te 
zetten: ontdek je talent en kom 
bij Da Capo’s Popkoor zingen! Er 
staan namelijk weer uitdagen-
de optredens op het programma 
van ons komend zing-seizoen: Zo 
is er op 12 december een bruisen-
de pubquiz met avondvullend 
optreden bij café Op de hoek in 
Kudelstaart. Op 15 december 
maakt Da Capo’s Popkoor een ra-
zende kersttour langs winkelcen-
tra in de regio. Op 22 december 
wordt een sfeervol kerstoptreden 
gegeven in het pittoreske kerkje 
van De Hoef en op 19 januari gaat 

Da Capo’s Popkoor het legendari-
sche podium van Paradiso in Am-
sterdam tijdens de Korendagen 
betreden. In het nieuwe jaar, in 
het weekend van 24, 25 en 26 ja-
nuari, wordt een supergezellig en 
inspirerend koorweekend geor-
ganiseerd, waarin zingen natuur-
lijk de boventoon voert. Op 8 fe-
bruari levert Da Capo vol over-
gave haar vocale aandeel aan de 
Uithoorn Korendag. En als klap 
op de vuurpijl staat in het voor-
jaar een groots concert op het 
programma. Dit alles onder de 
bekwame leiding van dirigent 
Floor van Erp en vaste pianist Co-
lijn Buis. Zoveel om naar uit te kij-
ken, dus twijfel niet langer: neem 
contact op via www.popkoor.
nl en/of kom op donderdag een 
keer meezingen en sfeer proeven 
bij een repetitie in Buurthuis Ons 
streven in Amstelhoek. De oefen-
avond start om 20.00 uur. 

Nog enkele kaarten te koop!
Jubileumconcert met 
Piazolla in Leimuiden
Leimuiden - Het vijf-jarige jubile-
um van de jaarlijkse concertserie 
in de dorpskerk van Leimuiden 
wordt op zondag 10 november 
gevierd met een feestelijk con-
cert. Daarin zal veel muziek van 
Astor Piazolla, de Argentijnse tan-
go-componist, te horen zijn, ge-
speeld door een zesmans ensem-
ble van, voor deze serie, bekende 
musici.
Anders dan bij de gewone con-
certen zal dit concert in twee de-
len worden gegeven:
Vóór de pauze is er een presen-
tatie van alle afzonderlijke in-
strumenten in verschillend, veel-
al bekend repertoire. Kim Bosch, 
de hoboïste die al eens eerder in 
Leimuiden aan een concert mee-
werkte, speelt samen met pianist 
Marcel Fuchs een werk van Pou-
lenc. Martin Boek, de gitarist die 
ook één van de organisatoren 

van de concertserie is, speelt het 
beroemde Asturiaz met begelei-
ding van Het Accordeontrio.
Na de pauze spelen alle musici sa-
men tango’s van Piazolla in speci-
aal gemaakte arrangementen. 
Bekende tango’s als Adios Noni-
no en Libertango, maar ook min-
der bekende en heel boeiende als 
Milonga del Angel.
Dat de concertserie haar eerste 
lustrum kan vieren, is vooral te 
danken aan het publiek. Bijna elk 
concert zit de dorpskerk vol. Het 
publiek ziet en hoort musici van 
hoog niveau in verrassende acts 
en met bijzonder instrumenten. 
Het feestelijke concert van 10 no-
vember zal dit bekronen.
Kaarten kosten 10 euro per stuk 
(kinderen 5 euro) en zijn te koop 
bij de Gemakswinkel in Leimui-
den en aan de deur zolang de 
voorraad strekt.

Al 43 jaar volgens Sursum-recept
Sursum Corda gaat weer 
oliebollen bakken
Aalsmeer - Vrijdag 15  november 
gaat muziekvereniging Sursum 
Corda ze weer bruin bakken: Olie-
bollen. Zoals gebruikelijk worden 
de oliebollen door de leden zelf 
gebakken en verkocht. De vereni-
ging bakt al 43 jaar jaarlijks olie-
bollen. De opbrengst van de ac-
tie is een belangrijke aanvulling 
van de clubkas. De hele vereni-
ging zal druk bezig zijn met olie-
bollen bakken en verkopen. On-
der leiding van de oud-voorzitter 
zal het beslag gemaakt worden, 
volgens Sursum-recept. Daarna 
gaat een ervaren ploeg bakkers 
aan de slag om de bollen goud-
bruin te bakken. Vanaf vrijdag-
ochtend 15 november 10.00 uur 

worden de verse oliebollen huis 
aan huis verkocht. Meestal wor-
den zaterdagochtend de laatste 
oliebollen verkocht. Alvast olie-
bollen bestellen? Bel dan met de 
oliebollenlijn van Sursum Corda 
via 06-16128449, graag de voi-
cemail inspreken. Eén zakje van 
zes oliebollen kost 4 euro. Ook dit 
jaar is er een speciale prijzenknal-
ler, twee zakken voor 7 euro. Laat 
de vers gebakken oliebollen niet 
uw deur voorbij gaan en koop 
een zakje. Hiermee steunt u mu-
ziekvereniging Sursum Corda! 
Reageren kan ook via facebook 
of website www.sursum-corda-
aalsmeer.nl. Het mailadres is in-
fo@sursum-corda-aalsmeer.nl. 

Eén dag groot feest voor jong en oud
Bazaar bij Doopsgezinde 
Gemeente op 16 november

ting Mikondo (Congo), het Vo-
cational Training Center (VTC) 
in Shirati (Tanzania), Spot Tan-
zania, Doopsgezind Wereld-
werk en naar het Kinderadop-
tieprogramma van WereldWerk. 
Voor de goede doelen Paz y jus-
ticia, de Stichting Mikondo, het 
VTC en Spot Tanzania wordt bij 
de OSA verdubbeling van de op-
brengst aangevraagd. De overige 
50% van de bazaaropbrengst is 
voor de Doopsgezinde Gemeen-
te Aalsmeer zelf. Een grote groep 
van vrijwilligers is zeer betrok-
ken bezig voor het laten slagen 
van de bazaar. Naast alle gezellig-
heid, is natuurlijk ook een mooie 
opbrengst voor alle genoemde 
goede doelen van wezenlijk be-
lang. Het mag duidelijk zijn dat 
elke euro telt!

Van alles te doen
Iedereen, van jong tot oud, is za-
terdag 16 november de hele dag 
welkom. De bazaar bij de Doops-
gezinde Gemeente in de Zijd-
straat begint om 10.30 uur en 
duurt tot 17.00 uur. Voor ieder is 
wel wat wils. Het Rad van Avon-
tuur mag je niet missen voor het 
winnen van een heerlijke taart 
of heel veel andere mooie prij-
zen. De bloemenstal van Coos 

Buis kom je niet ongemerkt voor-
bij. Maar ook voor prachtige plan-
ten, prima tweedehands kle-
ding, voor boeken en platen en 
ook voor prachtige zelfgemaakte 
handwerken is de bazaar het  juis-
te adres. Vanzelfsprekend vindt u 
iets van uw gading op de rom-
melmarkt, binnen en buiten het 
kerkgebouw. En niet vergeten: De 
vele verlotingen, waaronder die 
van de jaarlijkse grote quilt, een 
goed gevulde boodschappen-
mand, de (boot)reis naar London 
en een heerlijk weekend Texel.

Spullen brengen
Vanaf woensdagmiddag 13 tot 
en met vrijdagmiddag 15 novem-
ber 13.00 uur kunnen goede en 
schone spullen ingeleverd wor-
den: boeken, lp’s, dvd’s, rommel-
marktspullen, kleine meubels, 
kleding, schoenen, enzovoort. Als 
het vervoer van de spullen naar 
de kerk een groot probleem is, 
dan is het mogelijk dat (alleen) 
op woensdagmiddag 13 novem-
ber spullen thuis opgehaald kun-
nen worden. Geef dit dan tijdig 
door aan Elise Moolhuijsen via 
0297-340684. Er is geen plaats 
voor beeldbuis-tv’s en grote meu-
bels en oude computers met toe-
behoren.

Watertoren in november 
twee zondagen open!
Aalsmeer - Binnen de watertoren 
zijn weer diverse activiteiten deze 
maand november. Op de tweede 
en de vierde zondagmiddag van 
de maand is de openstelling voor  
publiek tussen 13.00 en 17.00 uur.
Op 10 en 24 november kunnen 
belangstellenden het binnen-
werk van de watertoren bekijken 
en zich laten informeren over de 
vroegere werking van dit onder-
deel binnen het drinkwatersy-
steem van Aalsmeer en de regio.
Uiteraard kan men naar boven 
klimmen om vanaf circa 50 meter 
hoogte een gaaf uitzicht te heb-
ben over Aalsmeer en verre om-
geving. Boven op de trans kun-
nen bezoekers 360 graden rond 
lopen, dus het zicht is vanuit al-
le hoeken te bewonderen. Bij 
helder weer is zelfs de Dom van 
Utrecht te zien! Bezichtiging be-
neden is gratis, bij beklimming 
wordt 1 euro voor kinderen en 2 
euro per volwassene gevraagd.
 
‘Horen in de Toren’
Voor de groepen 7 basisschool 
kinderen uit Aalsmeer en regio 
Amstelland is er deze maand het 
project ‘Horen in de Toren’. Aan 
de kinderen en hun begeleiding 
wordt een basis uitleg gegeven 
over de vroegere werking van de 
watertoren en daarna volgt een 
rondleiding. Uiteraard gaan de 
kinderen naar boven, want zij wil-
len natuurlijk ook het unieke uit-

zicht bewonderen. Daarna weer 
naar beneden en halverwege 
doen de kinderen mee met het 
akoestische project ‘‘Horen in de 
Toren’. Naast de akoestische ac-
ties zingen zij het vantevoren in-
gestudeerde lied en dit geeft in 
combinatie met de geluidse�ec-
ten altijd veel plezier aan de deel-
nemers en begeleiders. 
Dit cultuurproject is ontwikkeld 
vanuit Cultuureducatie Amstel-
land en de uitvoering wordt ge-
daan door de vrijwilligers van 
S.B.W.A. (Stichting Beheer Water-
toren Aalsmeer). Geïnteresseer-
den scholen kunnen contact op-
nemen met Cultuureducatie.
 
Scholen en groepen
Tussendoor worden deze maand 
groepen ontvangen, die op ver-
zoek een uitleg krijgen door de 
vrijwilligers van S.B.W.A. en uiter-
aard ook naar boven gaan. Voor 
het eerst komen er vier groepen 
scholieren van het voortgezet on-
derwijs naar de watertoren. Deze 
culturele actie wordt eveneens 
georganiseerd door Cultuuredu-
catie Amstelland. 
Geïnteresseerden, die ook graag 
met een groep Aalsmeers rijks-
monument willen bezoeken en 
beklimmen, kunnen via het mail-
adres, vermeld op de website 
(www.aalsmeer-watertoren.nl) 
contact opnemen met het secre-
tariaat. 

Aalsmeer - De voorbereidin-
gen voor de jaarlijkse bazaar van 
de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer op zaterdag 16 novem-
ber zijn al volop in gang gezet. 
Het wordt ongetwijfeld ook dit 
jaar weer één groot gezellig feest, 

dat je eigenlijk niet mag missen.

Goede doelen
Van de opbrengst van de ba-
zaar gaat vijftig procent naar de 
volgende goede doelen: naar 
‘Paz y justicia’ (Honduras), Stich-
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Laptops uit 
auto’s gestolen
Aalsmeer - Op dinsdag 29 
en woensdag 30 oktober zijn 
inbraken in auto’s gepleegd, 
die geparkeerd stonden bij 
horecazaken aan de Stom-
meerweg en de Kudelstaart-
seweg. De inbraken hebben 
allen plaatsgevonden rond 
etenstijd. De dieven hebben 
het vooral gemunt op ‘zake-
lijke’ auto’s met hierin onder 
andere nog laptops. De buit 
bedroeg ook bij de meeste 
inbraken laptops. Bij het Sur-
feiland is in vijf auto’s inge-
broken, bij een jachthaven-
terrein in één auto. De poli-
tie is voornemens de ‘tekst-
borden’ in te zetten om te at-
tenderen op inbraken in au-
to’s. Laat vooral geen laptops 
en andere waardevolle spul-
len in auto’s achter, ook niet 
‘verstopt’ onder een stoel of 
in de laadruimte!

2 Paspoorten 
weg na inbraak
Aalsmeer - Op woensdag 
30 oktober is tussen zeven 
in de ochtend en tien uur ‘s 
avonds ingebroken in een 
woning in de Chrsanten-
straat, lage nummering. Met 
een koevoet hebben dieven 
de voordeur open gebroken. 
Rond half negen in de avond 
heeft een getuige een hard 
geluid (bonk) gehoord, maar 
er werd niets gezien. Uit het 
huis zijn twee paspoorten 
gestolen.

Boot op trailer 
uit loods weg

Aalsmeer - In de avond of 
nacht van zaterdag 3 op zon-
dag 4 november is een boot 
op een trailer gestolen uit 
een loods bij een woning 
aan de Aalsmeerderweg, ho-
ge nummering. De speed-
boot met nummer 1141YR 
was voorzien van een kort-
staart buitenboordmotor 
van het merk Mercury. Mo-
gelijk zijn er getuigen. Zij 
worden verzocht contact op 
te nemen met de politie via 
0900-8844 of anoniem via 
0800-7000.

Uitreiking door locoburgemeester Robbert-Jan van Duijn

Koninklijke onderscheiding 
voor Jan Terlouw (77)
Aalsmeer - Zondag 3 november 
is Jan Terlouw verrast met een Ko-
ninklijke Onderscheiding en be-
noemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. Na de kerkdienst 
in de Lijnbaankerk heeft locobur-
gemeester Robbert-Jan van Duijn 
de versierselen aan de 77-jarige 
inwoner uitgereikt.

Organist en dirigent
De heer Jan Terlouw (77), voor-
heen werkzaam geweest bij een 
Gerbera kwekerij, heeft zich ve-
le jaren op muzikaal gebied be-
langeloos ingezet voor de mede-
mens. Hij is vele jaren als organist 
en dirigent twee maal per maand 
in het Dagcentrum Amstelmeer 
om onder zijn leiding liedjes te 
zingen met mensen met een ver-
standelijke en/of fysieke beper-
king. Amstelmeer is onderdeel 
van Stichting Ons Tweede Thuis.

Horizonkoor
De heer Terlouw is sinds 10 jaar 
dirigent en pianist van het Ho-
rizonkoor van de Stichting Ou-
derenzorg Haarlemmermeer in 
Hoofddorp. Betrokken bij de we-
kelijkse repetities, de optredens 

en de jaarlijkse deelname aan de 
landelijke Korendag. Mede van-
wege zijn enthousiasme is het 
koor weer gegroeid naar 45 le-
den, bestaande uit bewoners van 
verzorgingscentrum Horizon, de 
aanleunwoningen, vrijwilligers 
en zelfs een oud-medewerker.

Erediensten
Jan Terlouw is daarnaast al van-
af 1959 organist bij De Lijnbaan-
kerk, waar hij de muzikale uitvoe-
ring van de erediensten op zich 
neemt en hij reist al vanaf 2005 
twee keer per maand naar Aar-
landerveen om daar in de Gere-
formeerde Kerk als organist de 
eredienst te verzorgen.

Bijbelzanggroep
 En last but not least is de heer Jan 
Terlouw, vanaf 2003 tot nu, orga-
nist van de Bijbelzanggroep van 
het Woonzorgcentrum Bornholm 
waar hij de muzikale omlijsting 
verzorgt van de wekelijkse bij-
eenkomsten op de psychogeria-
trische afdeling en pianist is bij de 
kerkvieringen voor de bewoners. 
Op de Bijbelzanggroep worden 
verhalen gelezen, gesprekken ge-

voerd en oude liederen gezon-
gen met de bewoners. Liederen 
die ze nog kennen uit hun jeugd.
Sommige bewoners lukt het niet 
meer om gesprekken te voeren, 
maar de bekende melodieën en 
vertrouwde woorden zingen ze 
uit volle borst mee. De bijeen-
komsten brengen ontspanning 
en een veilig en vertrouwd ge-
voel. Zeer belangrijk en waarde-
vol voor mensen met dementie 
die hun dagen geregeld in ver-
warring en onzekerheid moeten 
doorbrengen.
Geroemd worden de vrolijkheid 
die de heer Terlouw meebrengt 
en de contactmomenten die hij 
met de bewoners heeft. Ze zijn 
van onschatbare waarde gewor-
den voor de bijeenkomsten, net 
als zijn voortre�elijke spel op or-
gel en vleugel en de liefde en be-
trokkenheid die hij naar de bewo-
ners toont.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Gezamenlijk een vuist maken!
Noord-Holland sluit aan 
op Meld Misdaad Anoniem
Amstelland - De provincie 
Noord-Holland streeft ernaar 
de eerste provincie te zijn waar-
in alle gemeenten zijn aange-
sloten bij het netwerk van Meld 
Misdaad Anoniem. De provincie 
Noord-Holland vraagt alle Noord-
Hollandse gemeenten om mee te 
doen en biedt de gemeenten aan 
om de aansluitkosten bij Meld 
Misdaad Anoniem (M.) te betalen. 
Hiervoor hebben de commissaris 
van de Koning, Arthur van Dijk, 
en de burgemeester van Velsen, 
Frank Dales, en de directeur van 
Meld Misdaad Anoniem, Michaël 
van Straalen, donderdag 31 okto-
ber een convenant ondertekend.
Bij Meld Misdaad Anoniem kun-
nen inwoners en ondernemers 
anoniem zaken melden, waarvan 
zij vermoeden dat er criminele of 
kwade bedoelingen in het spel 
zijn. De meldingen lopen uiteen 
van geweld, drugshandel en dief-
stal tot radicalisering, fraude en 
milieucriminaliteit.
 
Gelijkwaardige informatie
Arthur van Dijk, commissaris van 
de Koning in Noord-Holland: “Ik 

vind het belangrijk om gezamen-
lijk als Noord-Holland een vuist te 
maken. Hoe collectiever we deel-
nemen, des te krachtiger wij ons-
zelf maken bij de bestrijding van 
criminaliteit en ondermijning. 
Het is belangrijk dat de burge-
meesters beschikken over een 
gelijkwaardige informatiepositie.”

De melding wordt alleen doorge-
stuurd naar de politie en ande-
re opsporingsdiensten als deze 
concreet is en de anonimiteit van 
de melder kan worden gewaar-
borgd. Maar ook voor gemeen-
ten kan de informatie nuttig zijn. 
Gemeenten ontvangen deze sig-
nalen, bijvoorbeeld over fraude 
met uitkeringen of ondermijning, 
alleen als zij zijn aangesloten op 
het netwerk van Meld Misdaad 
Anoniem.
Burgemeester Frank Dales: “Ik 
vind het van groot belang dat we 
deze vorm van criminaliteit op-
sporen en aanpakken. Dat kun-
nen politie en gemeente niet al-
leen. We hebben daarbij de ogen 
en oren van onze inwoners hard 
nodig.”

Foto: Provincie Noord-Holland, van links naar rechts: Frank Dales, Arthur 
van dijk, Michaël van Straalen

dver inding gevaar i  v r et er

Hersenschudding na 
‘glijpartij’ op Uiterweg
Aalsmeer - Hard gewerkt wordt 
op de Uiterweg aan het onder-
houd van de Aardbeienbrug. Om 
deze klus te kunnen klaren is een 
‘noodverbinding’ gemaakt naast 
de brug op deze enige toegangs-
weg van en naar de woningen 
en bedrijven op de Uiterweg. De 
‘noodverbinding’ blijkt voor �et-
sers een gevaarlijke route te zijn, 
zeker na regenval. 
Het eerste slachto�er is afgelo-
pen dinsdag 5 november geval-
len op de brug en ligt nu met 
een hersenschudding in het zie-
kenhuis. Een bewoner is met zijn 
�ets onderuit gegaan op de rij-
platen. De situatie is volgens ve-
le bewoners hartstikke onveilig. 
Het is spekglad, �etsers vanaf het 

dorp moeten twee keer overste-
ken en in het dek van de brug zit-
ten spleten door de regen. De op-
ritten van leem hebben nu al dik-
ke gaten. 

Weer over bestaande brug
De bewoners, en met name de 
�etsende bewoners, hebben de 
gemeente gevraagd om maatre-
gelen te tre�en voordat er nog 
meer slachto�ers vallen. En hier 
is de volgende dag, woensdag 6 
november, direct gehoor aan ge-
geven. Besloten is om de ‘nood-
verbinding’ weer te sluiten en het 
verkeer over de bestaande brug/
weg te laten rijden totdat een vei-
ligere en betere oplossing is ge-
vonden. 

Aardgasvrij wonen: Hoe dan?
Info-avonden ‘In stappen 
naar aardgasvrije woning’
Aalsmeer - In november wor-
den drie informatie avonden over 
het thema duurzaam wonen in 
Aalsmeer georganiseerd. Wonin-
geigenaren weten na deze drie 
avonden welk stappenplan ze 
kunnen volgen om op termijn 
aardgasvrij te wonen en hoe ze 
dat op een verantwoorde manier 
voor elkaar krijgen. En niet onbe-
langrijk: welke ondersteuning ze 
daarbij kunnen krijgen. De avon-
den worden in opdracht van de 
gemeente georganiseerd door 
stichting Sienergie, in samenwer-
king met het Regionaal Energie-
loket. Elke avond is er een ener-
gieadviseur beschikbaar om vra-
gen te beantwoorden.

Isoleren
De eerste avond is op woensdag 13 
november om 20.00 uur in buurt-
huis Hornmeer en gaat over isole-
ren. Dit is voor de meeste wonin-
gen de eerste belangrijke stap naar 
een duurzamere woning. Isola-
tie verdient zichzelf terug en heeft 
veel voordelen. Er is nu subsidie 
beschikbaar voor advies en maat-
regelen. Daarbovenop is er de 
Duurzaamheidslening en Bespaar-
lening om deze maatregelen te �-
nancieren tegen een lage rente.

Zonne-energie
Het thema van de tweede avond 
is zonne-energie. Die sessie is op 
maandag 18 november om 20.00 
uur in De Oude Veiling. Met zon-
nepanelen op je dak wek je je ei-
gen stroom op en dat verdient 
zicht zelf in 6 tot 7 jaar terug. Voor 
mensen die geen geschikt dak 
hebben kan het interessant zijn 
om je aan te sluiten bij een ener-
giecoöperatie. Dan gebruik je sa-
men een groot dak van bijvoor-
beeld een bedrijf om zonnes-
troom op te wekken. 

Aardgasvrij
De laatste avond is op donder-
dag 28 november om 20.00 uur 
in Dorpshuis Kudelstaart en gaat 
over verwarmen zonder aardgas, 
de laatste stap naar aardgasvrij 
wonen. Wanneer van het aardgas 
af? Wat zijn de alternatieven voor 
aardgas? Wat zijn de plannen van 
de gemeente? Hoe krijg je je wo-
ning warm zonder aardgas en 
wat kost dat? Deze en vele ande-
re vragen komen deze avond aan 
bod. 
Schrijf je snel in voor deze avon-
den. Kijk voor meer informa-
tie en inschrijven op de website  
www.sienergie.nl. 

Bestelbus gecrasht op 
de Middenweg
Aalsmeer – Omstreeks half vijf 
op maandag 4 november is aan 
de Hollandweg een bestelbus ge-
crasht. Het ging mis ter hoogte van 
de Middenweg. De bestelbus raak-
te in de berm en kwam op z’n zij-
kant in de slootkant tot stilstand. 

Een ambulance is ter plaatse ge-
komen voor de bestuurder van de 
bestelbus. Hoe het ongeval heeft 
kunnen gebeuren is niet duidelijk. 
De politie doet onderzoek naar de 
toedracht van het ongeval. 
Foto: Davey Photography

Nieuw opgerichte commissie
Goede opkomst bij eerste 
bewonersavond Hornmeer
Aalsmeer - Op dinsdagavond 
22 oktober trokken 35 bewoners 
van sociale huurwoningen van 
woningcorporatie Eigen Haard 
in de wijk Hornmeer naar Buurt-
huis Hornmeer. Ze kwamen af op 
de allereerste bewonersavond 
van de pas opgerichte Bewoners-
commissie Hornmeer. Het hoofd-
thema van de avond was ‘vocht 
en tocht’ en daar viel veel over te 
vertellen. Het was een spannen-
de avond voor het nieuwe be-
stuur van BCH. In mei van dit jaar 
vond de o�ciële oprichting plaats 
en dit was de eerste keer dat al-
le bewoners waren uitgenodigd 
om kennis te komen maken on-
der het genot van een kopje kof-
�e of thee en een drankje na af-
loop. Alle stoelen in het buurthuis 
waren bezet en kersverse voorzit-
ter Paula Pot liet, ook namens de 
andere drie bestuursleden, weten 
heel trots te zijn op de grote op-
komst. De BCH wil zich hard ma-
ken voor de belangen van bewo-
ners en zich inzetten voor verbe-
tering van de woningen van Ei-
gen Haard in de Hornmeer. Hier-
bij krijgen ze ondersteuning van 
Huurdersverenging Aalsmeer-Ku-
delstaart (HAK). 

Vocht, tocht en schimmel
Veel voorkomende klachten in 
Aalsmeerse woningen zijn vocht, 
tocht en schimmel. In 2016 en 
2017 heeft de HAK een zwartboek 
opgesteld en overhandigd aan Ei-
gen Haard en de gemeente. Uit-
eindelijk is voor 95% van de mel-

dingen een oplossing gevonden. 
Daarom vraagt Bea van Doorn 
van de HAK of de bewoners hun 
ervaringen willen vertellen. Ze wil 
hiermee een vervolg maken op 
het zwartboek. Een aantal Horn-
meerders zegt tevreden te zijn 
over hun woning en geen proble-
men te ondervinden. Maar uit de 
zaal komen ook serieuze klachten 
naar voren, met name van bewo-
ners uit de ho�es (Vivaldihof, Lo-
catellihof ) over vocht in kruip-
ruimtes en schimmel en mu�e 
lucht op zolders en in meterkas-
ten. Bewoners konden hun klach-
ten opschrijven op een klachten-
formulier. De BCH gaat er samen 
met de HAK mee aan het werk, 
eventueel komen ze op huisbe-
zoek. 

Klachten
Al met al was het een geslaagde 
eerste bijeenkomst waarin het be-
lang van een bewonerscommis-
sie maar weer eens goed duide-
lijk werd. Hornmeerders die niet 
in de gelegenheid waren naar het 
buurthuis te komen, maar wel last 
hebben van vocht en/of tocht in 
hun woning, kunnen een klach-
tenformulier opvragen via be-
wonerscommissie.hornmeer@
gmail.nl of een brief sturen naar 
Huurdersvereniging Aalsmeer-
Kudelstaart, Antwoordnummer 
2069, 1430 VB Aalsmeer. Het e-
mailadres is natuurlijk ook te ge-
bruiken voor alle andere zaken 
waar bewoners en Eigen Haard 
niet samen uit kunnen komen. 



Inschrijven voor 
Quakeltoernooi

De Kwakel - De voorbereidingen 
voor de komende editie van het 
Quakeltoernooi zijn weer begon-
nen. Vrienden-, familie- of voetbal-

Kraam huren nog mogelijk!
Winterbraderie in Centrum
Aalsmeer - Zaterdag 14 de-
cember wordt van 10.00 tot 
17.00 uur de jaarlijkse Win-
terbraderie gehouden in 
Aalsmeer Centrum. Voor de-
ze altijd gezellige braderie zijn 
nog enkele kramen beschik-
baar. 
Er zijn al veel aanmeldingen 
binnen van winkeliers, ver-
enigingen en standhouders 
die met een kraam in de Zijd-
straat komen staan, maar in-

schrijven voor een kraam is dus 
nog steeds mogelijk. De orga-
nisatie van de Winterbrade-
rie is in handen van onderne-
mersfonds Meer Aalsmeer in 
samenwerking met Natural So-
lutions. 
Een kraam kost 45 euro exclu-
sief BTW. Belangstellenden 
kunnen zich aanmelden via de 
website www.naturalsolutions.
nu of door te bellen naar Theo 
van de Hoek: 06-15303433. 

Maandag in Dorpshuis Kudelstaart
Inloopspreekuur voor 
huurders Eigen Haard
Kudelstaart - De bewonerscom-
missie behartigt de belangen 
van Eigen Haard-huurders in Ku-
delstaart. Regelmatig is er over-
leg met medewerkers van de Wo-
ning stichting over de kwaliteit 
van de voorzieningen in en de 
leefomgeving rond de gehuurde 
woningen. Met betrekking tot de 
leefomgeving zijn commissiele-
den ook steeds bij het Dorpsover-
leg aanwezig. Heeft u klachten of 
vragen omtrent uw woongenot 
of wilt u vrijblijvend in gesprek 
over een bepaalde situatie? Komt 
u dan langs op maandagavond 
11 november in het Dorpshuis, 
waar van 19.30 tot 20.30 een in-

loopspreekuur gehouden wordt. 
Huurders zijn van harte welkom 
om vragen en ideeën met het be-
stuur te bespreken bij een kopje 
thee of ko�e.

Derde commissielid
De bewonerscommissie is ove-
rigens op zoek naar een derde 
commissielid. Interesse om vrij-
blijvend kennis te maken met een 
gemotiveerde team? Dan staat 
ook op deze avond de deur voor 
u open. Deze avond verhinderd, 
maar toch vragen? Stuur dan een 
email naar nauticfan56@icloud.
com. Er wordt dan zo spoedig 
mogelijk contact opgenomen.

Kleine ‘buurtbriljantjes’ realiseren
Amstelidee op zoek 
naar nieuwe ideeën
Amstelland - De gemeenten Am-
stelveen, Aalsmeer en Uithoorn 
kennen een nieuwe stichting die 
bewoners en organisaties oproept 
om te komen met nieuwe, frisse 
ideeën. Stichting Amstelidee wil 
mensen in staat stellen om zelf 
bedachte plannen, die de samen-
leving ten goede komen, te laten 
ontwikkelen en uitvoeren. Deze 
plannen behoren aan te sluiten op 
het terrein van zorg, welzijn, be-
wegen en cultuur. Ideeën op het 
terrein van eenzaamheid en ar-
moedebestrijding, jeugd en men-
sen met een beperking hebben de 
voorkeur bij Amstelidee. De idee-
en moeten in hun uitwerking en 
realisatie in principe een duur-

zaam karakter hebben. Het vermo-
gen van de stichting komt voort 
uit de vroegere welzijnsstichting 
Cardanus. Cardanus wil via Stich-
ting Amstelidee het restkapitaal 
teruggeven aan de samenleving. 
Amstelidee is verder een samen-
werking aangegaan met de Ra-
bobank Amstel en Vecht. Voorzit-
ter Hugo van der Kooij wil met de-
ze samenwerking vooral kleine, 
snel te realiseren plannetjes, zo-
genaamde ‘buurtbriljantjes’, een 
duwtje in de rug geven. De stich-
ting is positief ontvangen bij de 
drie gemeenten. Vormen van sa-
menwerking zijn dan ook in de 
maak. Kijk voor meer informatie 
op: www.amstelidee.nl.

Ophelialaan

(tegenover de Jumbo)

10:00 - 16:30 uur

dinsdag

Direct contant 
uitbetaald tegen 

de beste prijs

Uw goud is geld waard! goudinkoopbus.nl

GOUD INKOOP BUS

WWW.GOUDINKOOPBUS.NL

ELKE 14 DAGEN

IN AALSMEER

DINSDAG EN DONDERDAG 

IN DEZELFDE WEEK

De GoudInkoopBus is eigendom van Juwelier van Moorsel gevestigd 
in Oud-Beijerland net onder Rotterdam. Het Nederlandse familiebe-
drijf “van Moorsel” bestaat al meer dan 70 jaar.

Na opa en vader Van Moorsel runnen nu de zoon en zijn vrouw, al weer de derde 
generatie de juwelierswinkel, het goudsmidatelier en de GoudInkoopBus. Buiten 
de wekelijkse reparaties aan sieraden en horloges worden ook nieuwe sieraden 
ontworpen en met de hand vervaardigd. Van Moorsel voert ook de reparaties uit 
voor diverse andere juweliers. Door deze jarenlange ervaring in goud en zilver 
weten de goudsmeden in de GoudInkoopBus uw gouden en zilveren sieraden 
en/of munten op de juiste waarde te taxeren. De GoudInkoopBus zegt uit erva-
ring zo’n 20 tot 50% meer te geven dan de snelle zuidelijke of Oost-Europese 
goudinkopers. Deze inkopers zijn gemakkelijk herkenbaar, praten meestal alléén 
Engels en/of met accent. U herkent ze wel van de flyers in de brievenbus, komen 
1 dag in een restaurant of zaal en zijn dan weer weg. De GoudInkoopBus is een 
echt Nederlands familiebedrijf met 70 jaar ervaring in goud, zilver en munten. U 
krijgt dan ook een eerlijk en betrouwbaar advies. Het komt voor dat de goud-
smeden niet alle sieraden inkopen. Zij geven dan als advies om met het sieraad 
naar een veiling te gaan. U ontvangt daar immers meer dan enkel de goudprijs. 
En zo’n advies is goud waard!

Wij staan elke 14 dagen in Aalsmeer op dinsdag ip de Ophelialaan te-
genover de Jumbo en op donderdag in die zelfde week op het Raad-
huisplein (centrum)

Laat uw geld groeien in de GoudInkoopBus. U krijgt direct contant uitbetaald 
voor al uw gouden en zilveren sieraden, munten en tandengoud. De GoudIn-
koopBus heeft een discrete ruimte waar uw sieraden vrijblijvend worden ge-
taxeerd. De goudprijs is afgelopen tijd weer gestegen. Kom langs en u 
zult versteld staan hoeveel u krijgt voor uw sieraden en munten.
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Raadhuisplein

10:00 - 16:30 uur

donderdag

AALSMEER

12 NOVEMBER

14 NOVEMBER

Oude gouden sieraden gewoon in een boterhamzakje...
Waar gebeurd; een leuk voorval vorige week in onze GoudInkoopBus.

Een dame van een jaar of 60 kwam in 
onze GoudBus met het voor ons be-
kende  boterhamzakje. Met de vraag 
‘Ik heb hier nog wat spullen gevonden, 
kan ik dat hier kwijt?‘ ‘Ja mevrouw’, ant-
woordde ik (Peter van Moorsel). ‘Kunt 
u eens kijken wat ik mee heb geno-
men, er zitten wat zilveren en gouden 
dingen tussen.’ Mevrouw haalde ach-
teloos het slingerende plastic zakje uit 
haar AH tas en legt het bij ons op de 
inkoopbalie neer. Ik zag al snel dat het 

zakje aardig wat goudwaarde had. Ik zei tegen de mevrouw ‘ik denk dat u schrikt 
wat voor een waarde er in dat zakje zit, als ik met de taxatie klaar ben.’   In het 
zakje zaten oude sieraden van de jaren ’80 en ’90. De goede oude tijd zeg maar, 
gouden ringen met stenen, kapotte armbanden, oorknopjes die niet meer gedra-
gen werden en dingen die niet meer van deze tijd zijn. Mevrouw keek mij aan en 
antwoordde; ’Ik heb geen idee wat dit waard is, het ligt al zo’n lange tijd in een 
laatje.‘ Na controle op echtheid van het goud en zilver noemde ik het taxatiebe-
drag. Mevrouw keek mij ongelovig aan en zei ‘Nooit verwacht dat dit zo veel waard 
kon zijn!’  Dat had deze mevrouw echt niet verwacht. Een glimlach verscheen op 
het gezicht van mevrouw. Na het maken van de bon en legitimatie keerde ik het 
volle bedrag in contanten uit aan haar. En dit was de reactie van mevrouw; ’Maar 
meneer… hoe moet ik nou over straat met zo veel contant geld?’, terwijl zij het 
geld in haar handen ontving.’  Ik keek haar aan met een glimlach en zei plagend: 
‘Mevrouw... misschien in hetzelfde zakje waar u mee aan kwam?’ Dit is een van de 
vele voorbeelden dat bezoekers van onze GoudInkoopBus totaal verrast de deur 
uit gaan. En voor ons blijft het elke dag weer leuk om dit soort reacties te zien.

Peter van Moorsel

Gezond ontbijt is leuk en belangrijk
Burgemeester ontbijt met 
leerlingen Graankorrel
Aalsmeer - Op woensdag 6 no-
vember kwam burgemeester Gi-
do Oude Kotte op bezoek bij 
bassischool De Graankorrel in 
Kudelstaart. De leerlingen van 
groep zeven gingen samen met 
de burgemeester ontbijten op 
school. Tijdens de week van het 
Nationaal Schoolontbijt van 4 tot 
en met 8 november wordt stilge-
staan bij hoe leuk en belangrijk 
een gezond ontbijt is. De leerlin-
gen van groep 7 van basisschool 
De Graankorrel hebben samen 
met de burgemeester genoten 
van hun ontbijt. Burgemeester 
Oude Kotte onderstreept hier-
mee, net als zo’n 250 collega-bur-
gemeesters in het hele land, het 
belang van een gezond ontbijt. 
Aan de ontbijttafel maakten de 
kinderen en de burgemeester uit-
gebreid kennis met elkaar.

Het Vergeten Kind
De burgemeester betaalde sym-
bolisch voor zijn ontbijt met een 
donatie aan Het Vergeten Kind, 
dit jaar het goede doel van Het 
Nationaal Schoolontbijt. Deze 
stichting zet zich in voor kinderen 
die het moeilijk hebben, omdat er 
thuis veel problemen zijn. Zodat 
deze kwetsbare kinderen weer 
rust en aandacht vinden en zich 
op hun toekomst kunnen rich-
ten. De donatie maakt het moge-
lijk dat meer kwetsbare kinderen 

een stem krijgen, zich kind kun-
nen voelen en volwaardig mee-
doen in onze maatschappij. Juf 
Wendy van groep zeven nam de 
cheque in ontvangst.

Het Nationaal Schoolontbijt
Het Burgemeestersontbijt in zo’n 
250 gemeenten is onderdeel van 
het Nationaal Schoolontbijt, dat 
voor het 17e jaar op rij een week 
lang met gezonde ontbijtjes en 
vernieuwd lesmateriaal aandacht 
schenkt aan een goede start van 
de dag. Die aandacht is nodig, 
omdat nog steeds veel kinde-
ren niet, niet altijd of niet gezond 
ontbijten. Het Voedingscentrum 
is betrokken bij de samenstelling 
van het ontbijtpakket en de in-
houd van het lesmateriaal. Daar-
naast heeft het educatieve ontbij-
tevenement de steun van Jonge-
ren Op Gezond Gewicht, de Maag 
Lever Darm Stichting, Nederland-
se Coeliakie Vereniging en Ge-
zonde School.

Landelijke NENnovation award
Felicitaties voor Direct 
Current van wethouder
Aalsmeer - Op 5 november wet-
houder Robert van Rijn van Eco-
nomie op bezoek geweest bij Di-
rect Current aan de Oosteinder-
weg. Felicitaties waren op zijn 
plaats voor dit innovatieve bedrijf 
dat onlangs de landelijke NENno-
vation award won in de catego-
rie ‘Klanten en commissieleden’. 
“Nederland is wereldwijd koplo-
per geworden op het gebied van 
gelijkstroom dankzij de inzet van 
Direct Current”, was het loven-
de commentaar van de specialis-
ten van de jury. Direct Current is 
ervan overtuigd dat gelijkspan-
ning (DC) de oplossing is voor de 
toekomst, die zal hoofdzakelijk 
bestaan uit gelijkstroomgebrui-
kers en duurzame bronnen, viel 
te lezen in de inzending van het 
Aalsmeerse bedrijf.

Drie keer zoveel stroom
CEO en DC expert Harry Stokman 
nam de felicitaties en de bloemen 
namens Direct Current in ont-
vangst. “Elektriciteit is een eer-
ste levensbehoefte. We hebben 
er steeds meer van nodig. De ca-
paciteit moet dus omhoog, maar 
netbeheerders hebben een ge-
brek aan ruimte. Wij hebben be-
dacht hoe we met dezelfde be-
kabeling drie keer zoveel stroom 
kunnen leveren.

Ondernemerschap 
Eerder dit jaar had het college Di-
rect Current al bezocht en een 
rondleiding en uitleg gekregen. 
Wethouder Robert van Rijn: “Wij 
zijn als gemeente heel trots dat 
een bedrijf als Direct Current ge-
vestigd is in Aalsmeer. Onderne-
merschap en innovatie staan bij 
ons hoog op de agenda en Direct 
Current is wat dat betreft echt 
een voorbeeldbedrijf. Na wat 
wij eerder dit jaar hebben mo-
gen zien, wist ik dat zij een gro-
te kans hadden op de NENnovati-
on award. En het is natuurlijk ont-
zettend eervol dat ze deze prijs 
uiteindelijk inderdaad gewon-
nen hebben, daar wilde ik Harry 
en zijn team graag even mee fe-
liciteren.”

teams kunnen zich weer inschrij-
ven voor een gezellig avondje zaal-
voetbal. In december 2019, janua-
ri 2020 en februari 2020 vinden de 
avonden plaats. Sommige avonden 
zijn populair onder de deelnemers, 
zorg dus dat je er op tijd bij bent 
om er zeker van te zijn dat je op 
je voorkeursavond kan spelen. Via 

de website (http://quakeltoernooi.
nl/inschrijven) kunnen teams zich 
aanmelden. Het wordt overigens 
de laatste editie onder aanvoering 
van de huidige organisatie. Wie in-
teresse heeft om in de toekomst 
het Quakeltoernooi te organise-
ren of een bijdrage wilt leveren kan 
contact opnemen via de website. 
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Gratis bezoek winkels en bedrijven
Scan camerasysteem voor 
ondernemers in Aalsmeer
Aalsmeer - Ondernemers in 
Aalsmeer kunnen gratis een scan 
van hun camerasysteem laten uit-
voeren. Om verdachten van mis-
drijven snel te kunnen opsporen, 
maakt de politie gebruik van de 
geregistreerde camerabeelden 
van winkels en ondernemingen. 
Camerabeelden zijn groot belang 
als ondersteunende bewijslast. 
Toch is meer dan de helft van al-
le beelden niet geschikt voor op-
sporing en vervolging omdat de 
beelden van te slechte kwaliteit 
zijn. De gemeente Aalsmeer biedt 
daarom aan alle ondernemers  
een gratis scan Excellent Came-
ratoezicht aan. Meer informatie 
hierover is te vinden op de web-
site: www.veiligondernemenbe-
ginthier.nl/excellent-cameratoe-
zicht. Bij de scan wordt gekeken 
naar speci�eke kenmerken op de 
camerabeelden. Alleen als de ca-
merabeelden hieraan voldoen, 
kunnen ze gebruikt worden als 
ondersteunende bewijslast voor 
een opsporingsonderzoek. De 
richtlijnen hiervoor zijn samen-
gevat in de scan.

Scan aanvragen
Vanaf 5 november zijn twee pro-
motiemedewerkers van het Plat-
form Veilig Ondernemen (PVO 

AA) aanwezig in Aalsmeer. Zij be-
zoeken winkels en bedrijven en 
helpen indien gewenst bij het 
aanvragen van de scan Excellent 
Cameratoezicht. Bedrijven kun-
nen ook zelf een scan aanvragen 
bij het CCV via dit aanmeldfor-
mulier. Na de aanvraag voert een 
medewerker van het CCV de scan 
uit en geeft tips voor het verbete-
ren van het camerasysteem. Vaak 
zijn er geen kostbare investerin-
gen nodig en zijn met kleine aan-
passingen al grote verbeteringen 
te behalen.

Registreren
Bij`Camera in beeld’ kunnen be-
drijven zich vrijwillig laten regi-
streren. In dit politiesysteem wor-
den alle geregistreerde particu-
liere en overheidscamera’s weer-
gegeven op kaart. Bij opsporing 
kijkt de politie in dit systeem waar 
er camera’s hangen waar moge-
lijk iets op te zien is en neemt ver-
volgens contact op met de eige-
naar. De politie kijkt dus niet live 
mee met de beelden.
Voor aanvullende vragen over Ex-
cellent Cameratoezicht of ande-
re vragen op het gebied van vei-
ligheid, kan contact opgenomen 
worden met het CCV via 030-
7516799. 

“Een prachtige stap voorwaarts”
P. van Dam & Zn. sluit zich 
aan bij Dutch Flower Group
Aalsmeer - Vanaf 1 januari sluit 
bloemen im-  en exportbedrijf P. 
van Dam & Zn. B.V. (Van Dam) zich 
aan bij Dutch Flower Group (DFG). 
Van Dam is sinds 1973 actief in 
de levering van verse snijbloe-
men aan groothandelsbedrijven 
in West-Europa. Vanuit de hoofd-
vestiging aan de Middel Broek-
weg 39 te Honselersdijk werken 
dagelijks 80 medewerkers aan het 
op maat beleveren van groothan-
delaren in West-Europa. Naast ex-
portactiviteiten beschikt Van Dam 
ook over een netwerk voor de im-
port van snijbloemen uit onder 
meer Spanje, Italië en Ecuador. 
Van Dam zocht naar een betrok-
ken partner om de verdere groei 
van haar klantenportfolio en uit-
breiding van haar dienstverle-

ning te kunnen realiseren. Die is 
gevonden in Dutch Flower Group. 
Vanaf 1 januari 2020 komen de 
import- en exportactiviteiten van 
Van Dam onder de DFG vlag. Di-
recteuren Leon van Dam en Ri-
chard Koenen van Van Dam: “Voor 
ons team is de aansluiting bij Dut-
ch Flower Group een prachtige 
stap voorwaarts. We krijgen een 
betrokken partner aan boord om 
vanuit kracht en een wereldwijd 
netwerk samen verder te kunnen 
bouwen aan onze klantrelaties.”  
Van Dam zal zich als marktpar-
tij zelfstandig blijven pro�leren. 
Dutch Flower Group verwacht 
met deze uitbreiding een verdere 
versterking van haar marktpositie 
te kunnen realiseren binnen het 
groothandelssegment in Europa. 

Leon van Dam, Marco van Zijverden en Piet van Dam.

Overeenkomst Nature’s 
Green en Nieuwkoop
De Kwakel - Op 1 november 
heeft Nature’s Green B.V. uit Venlo 
besloten haar strategie te verleg-
gen en zich volledig te richten op 
verticale producten voor de inte-
rieurbeplantingsmarkt. 

Het bedrijf heeft daarom haar 
distributiestrategie herzien en 
ervoor gekozen om alle planten-
bakken uitsluitend via één pan-
Europese partner te distribueren. 
Per 1 januari 2020 zal Nieuwkoop 
Europe in De Kwakel de exclusie-
ve distributie van een groot deel 
van het assortiment plantenbak-
ken van Nature’s Green voor Euro-

pa en een groot aantal aangren-
zende landen op zich nemen. 
Steven Decker, CEO van de Ame-
rikaanse moedermaatschappij 
van Nature’s Green B.V.: “Wij zijn 
verheugd met dit verdergaande 
partnership met Nieuwkoop Eu-
rope. Nieuwkoop Europe is al ja-
ren distributeur van een belang-
rijk deel van ons assortiment. Met 
hun kennis en expertise, zijn wij 
ervan overtuigd dat de service, 
distributie en levering van de be-
langrijkste producten binnen de 
categorie plantenbakken naar 
volle tevredenheid van de afne-
mers gecontinueerd wordt.”

MVO Platform op 15 november
Geslaagde Business Club 
avond FC Aalsmeer
Aalsmeer - Op donderdag 31 ok-
tober heeft een heel geslaagde 
ondernemers avond plaatsge-
vonden, georganiseerd door de 
Business Club van FC Aalsmeer. 
De avond, gehouden op loca-
tie bij Business Club lid Olij Tra-
ding BV in De Kwakel, trok ruim 
90 belangstellenden, die een ui-
termate boeiend en actueel pro-
gramma hebben gevolgd. Zo 
vertelde Harry Bosho�, product-
manager Infrastructuur & Secu-
rity bij RoutIT, meer over de toe-
komst van 5G en internet securi-
ty. Marieke Vanthoor informeerde 
over bioproces technologie en al-
genkweek – Synalgae. Cor Mille-
naar ging in op het MVO Platform 
Aalsmeer, dat op 15 november in 
De Oude Veiling een conferentie 
over duurzaam ondernemen zal 
houden. Voor de Business Club 

leden en belangstellenden die op 
deze avond waren afgekomen, 
werden gedurende de avond 
rondleidingen bij de productie-
lijn van de algenkweek verzorgd 
en na a�oop was er ruim tijd om 
onder het genot van een hapje en 
drankje uitgebreid te netwerken.  
Binnenkort maakt Business Club 
Aalsmeer het programma voor 
2020 bekend, te starten met een 
thema-avond over ‘arbeid’, even-
eens te houden bij één van de 
Business Club leden op locatie.                                                                                                 
De circa vier ondernemers avon-
den die de Business Club per jaar 
houdt, zijn toegankelijk voor le-
den en overige geïnteresseer-
de ondernemers. Kijk voor nade-
re informatie of een lidmaatschap 
van de Business Club op: www.
businessclubfcaalsmeer.nl
Foto: Ton van Eenennaam.

Coachtraject startende ondernemers
Jeroen Mäkel: “Zaai is een 
nuttige tijdsbesteding”
Aalsmeer - Jeroen Mäkel is één 
van de startende ondernemers 
die van het ZAAI coachtraject veel 
verwacht. Zijn voorgeschiedenis 
in loondienst is niet gering. Als 
globetrotter zag hij heel wat van 
de wereld. Kwam op locaties en 
reisde op een wijze die het �lm-
doek waardig zijn. Tot er een mo-
ment kwam dat hij zoveel treden 
van de ladder beklommen had en 
hij ‘hoogtevrees’ kreeg. Niet van-
wege alle verantwoording - dat 
was het punt niet - maar beetje 
bij beetje kwam hij tot de ontdek-
king dat het zijn van een schakel 
in het totale proces hem toch te 
weinig inspiratie gaf. Hij zag voor 
zichzelf wel de weg open liggen 
van het leveren van een zorg die 
van A tot Z door hem wordt ge-
regeld.

Keuzes maken
“Ergens moet je keuzes maken’’, 
zegt Jeroen Mäkel. Hij deed dat 
meerdere malen in zijn leven. 
Studeerde internationaal ma-
nagement en commerciële eco-
nomie in Amsterdam en hoe-
wel wonend in Aalsmeer was de 
hoofdstad toch the place to be 
in die tijd. “Het werd een combi-
natie van studeren en veel ple-
zier.” Na het afronden van de stu-
die begon het serieuze werk. 
Bij Kawasaki werd hem een dijk 
van een baan aangeboden. “Ik 
mocht overal naar toe, reisde de 
hele wereld over. Maar hoe gek 
dat misschien ook mag klinken, 
op een gegeven moment raak je 
daar toch een beetje op uitgeke-
ken.” Er volgde een nieuwe stap 
bij Thyssen Krupp. “Ik ging van 
een Japans naar een Duits be-
drijf en van de motoren naar de 
trapliften.” Vanaf de basis werd 
er weer tot hoog niveau opge-
bouwd. Een uitdaging was het ze-
ker, want een traplift is nu niet di-
rect een product waar je als con-
sument van droomt. Dat het Je-
roen gewoon lukte heeft alles te 
maken met goed kunnen schake-
len, sturen, improviseren. 

Nieuw hoofdstuk
Vijf jaar geleden was er de om-
slag. Er werd een personal trai-
ning gevolgd die behoorlijk wat 
helderheid verschafte en mede 
heeft geleid tot een nieuw hoofd-
stuk. Vanaf 1 april is er het eigen 
bedrijf: AAN marketing! Onder-
nemers helpen aan meer klanten 
voor hun bedrijf. Dat is de rode 
draad. En hoe dat moet? Volgens 

Mäkel heel eenvoudig; gewoon 
door hun marketing ‘aan’ te zet-
ten. Door de ruime werkervaring 
is er een groot netwerk van mar-
ketingspecialisten opgebouwd 
die kunnen worden ingezet waar 
en wanneer dat nodig is. Zoals 
online adverteren, social media, 
media inkoop, SEO, branding, 
brochures en print advertenties. 
“Het gaat om alles wat de onder-
nemer nodig heeft om aan meer 
klanten te komen. Veel onderne-
mers hebben geen tijd voor mar-
keting of denken dat het alleen 
maar geld kost. Ik help ze te laten 
zien dat marketing juist geld gaat 
opleveren, zonder de lasten van 
een vaste marketingkracht. In ze-
ven stappen neem ik mijn klanten 
mee op hun zoektocht naar meer 
opdrachten. Het plan daarbij is 
als volgt; SEO, online adverteren, 
social selling, o�ine marketing, 
leads-analyse testen en vervol-
gens van lead naar order. Je kunt 
mij aanzetten voor advies, strate-
gie en uitvoering, want”, zo zegt 
hijzelf: “Het succes wordt niet al-
leen bepaald door het plan maar 
ook door de uitvoering ervan.”

Interessant
Vanuit de krant werd Zaai al eer-
der gevolgd en nu is Jeroen zelf 
Zaailing. “De taken die ik mee-
krijg zijn interessant. Dat je iets 
doet voor jezelf en leert doorpak-
ken. Zaai verschaft mij ook een 
kruiwagen in de regio en waarom 
zou je het ver zoeken als het ook 
dicht bij huis kan? Met mijn bud-
dy Marleen van Arendonk  heb 
ik een uitstekend contact. Ik leer 
van haar en zij van mij. Wij kun-
nen goed sparren.” Voor Jeroen 
Mäkel is Zaai een mooie en nutti-
ge tijdsbesteding.
Voor meer informatie over Zaai 
kan contact opgenomen worden 
met Kirsten Verhoef (project or-
ganisator) via 0297-366182 of via 
kirsten@syltsupport.nl 
Janna van Zon 

Nieuwe collectie in de winkel
Gezellige lingerieshow 
bij Van der Schilden
Aalsmeer - Afgelopen woens-
dag vormde de winkel van Van 
der Schilden Lingerie in Aalsmeer 
het decor voor een gezellige mo-
deshow waarbij het publiek een 
indruk kreeg van de nieuwe col-
lectie lingerie, nacht- en lounge-
mode.
De modellen showden de trends 
van dit najaar, luxe lingerie met 
kanten details en gladde bh’s met 
een modische print. Zowel in lin-
gerie als in de nachtmode mo-
menteel veel dierenprints, de-
ze zijn ook geshowd. Uitgebrei-
de aandacht was er ook voor de 
collectie nachthemden, pyjama’s, 
comfortabele loungepakken en 
badjassen van de bekende mer-
ken zoals Cyell, Mey, Hanro, 

Schiesser en Tommy Hil�ger. Van 
deze laatste werd zelfs de nieuwe 
collectie badmode al geshowd. 
Bij Van der Schilden Lingerie is 
badmode het hele jaar door ver-
krijgbaar, �jn voor wie deze win-
ter de zon gaat opzoeken!
Na a�oop van de show was er de 
mogelijkheid om, onder het ge-
not van een hapje en een drank-
je, zelf nog even rond te kijken 
in de winkel. Graag bedanken de 
medewerkers van Van der Schil-
den alle aanwezigen voor hun 
enthousiasme en nodigen be-
langstellenden, die niet in de ge-
legenheid waren om de show te 
bezoeken, uit om de nieuwe col-
lectie te komen bekijken in de 
winkel aan het Raadhuisplein 10.

Inleveren bij de plasticbakken
Ook inzameling blik en 
drinkpakken
Aalsmeer - Vanaf 15 november 
kunnen inwoners van Aalsmeer 
naast plastic ook blik en drink-
pakken apart inzamelen. Dit 
heeft de gemeenteraad op 31 ok-
tober besloten. Bewoners kun-
nen hun blik en drankkartons bij 
het plastic voegen en inleveren 
in de plasticbakken. Om de extra 
aangeboden hoeveelheid blik en 
drankkartons op te vangen, wor-
den in de gemeente tien extra in-
zamelbakken geplaatst.

Drie bijeenkomsten
Dit besluit loopt vooruit op het 
nieuwe ‘Van afval naar grond-
stof’ beleid. De raad en het colle-
ge vinden het belangrijk dat in-
woners hun afval nu al duurzaam 
in kunnen zamelen. Bewoners 
kunnen via de vragenlijst op de 
website van de gemeente (www.
aalsmeer.nl) en tijdens bewoners-
bijeenkomsten op 8, 12 en 14 no-
vember aangeven of dit ook in de 
toekomst de door hen gewenste 
manier is van afval inzamelen.

Plastic, blik en drinkpakken
Plastic wordt gemaakt van aard-
olie. Aardolie wordt schaars én 
het gebruik ervan draagt bij aan 

de opwarming van de aarde. 
Grootschalige recycling van plas-
tic verpakkingsafval zorgt voor 
minder druk op het milieu. Met 
blik worden alle metalen ver-
pakkingen van aluminium, staal 
of ijzer  bedoeld. In Nederland 
wordt zo’n 94% van de metalen 
verpakkingen gerecycled. Me-
talen verpakkingen kunnen ein-
deloos gerecycled worden zon-
der dat de kwaliteit ervan achter-
uit gaat.

Verwerkt tot grondstoffen
Drinkpakken zijn gemaakt van 
gelamineerd karton. Vanwege 
het gelamineerde laagje in de 
binnenkant van de verpakking 
mogen drinkpakken niet bij het 
oud papier. Drinkpakken kun-
nen echter wel goed worden ge-
recycled. Het papier, de folie en 
het aluminium worden van el-
kaar gescheiden en dan verwerkt 
tot grondsto�en. Kartonnen pak-
ken voor soep en sauzen zijn ook 
drinkpakken. 
Op de website van afvalinzame-
laar Meerlanden is terug te vin-
den wat allemaal behoort tot 
plastic, blik en drinkpakken: 
www.meerlanden.nl.

Keuring aquariums bij 
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 11 no-
vember organiseert Viva Aquaria  
weer een gezellige clubavond in 
buurthuis Hornmeer aan de Dreef 
1. Adrie van Holstein komt op de-
ze avond aan de hand van door 
hem zelf, en door Carel Keim, ge-
maakte foto’s vertellen en laten 
zien wat hem tijdens het keuren 
van de aquariums van leden is 
opgevallen. Arie heeft lange erva-
ring als bondskeurmeester en is 
bovendien een boeiend spreker. 
Er zijn twee terrariums, twee ge-

zelschap aquariums, drie specia-
le aquariums, en één zoutwater 
aquarium gekeurd. Het belooft 
weer een zeer leerzame en boei-
ende avond te worden. Dus, kom 
in grote getale en deel met ande-
ren deze altijd weer geweldige 
en leerzame avond. De avondin 
buurthuis Hornmeer begint om 
20.00 uur en de toegang is gra-
tis. Iedereen is van harte wel-
kom. Meer weten over Viva Aqua-
ria? Neem dan contact op met de 
heer C. Keim via 0297-343854.
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Vier workshops op 21 november
‘Proeven’ aan coaching bij 
Coachcentrum Amstelland
Aalsmeer - Coachcentrum Am-
stelland (Stationsweg 38d) is be-
gin 2019 opgericht en biedt prak-
tijkruimte aan coaches op ver-
schillende gebieden. Ook hierbij 
heeft Zaai weer haar vruchten af-
geworpen in het tot stand komen 
van deze samenwerking! Om alle 
inwoners van Aalsmeer en omge-
ving kennis te laten maken met 
verschillende vormen van coa-
ching organiseren vier coaches 
een proeverij op donderdag 21 
november vanaf 19.30 uur. Tij-
dens deze avond kan iedereen 
kiezen uit een viertal workshops 
met verschillende onderwerpen. 
Jidske Steenwinkel zal inzicht ge-
ven in dat wat achter het gedrag 
van kinderen zit. Wil jij je intuï-

tie verder ontwikkelen? Kom dan 
naar de workshop van Mercedes 
Sharrocks. 
Ook voeding komt aan de orde.  
Trudie van den Aardweg legt uit 
hoe je met voeding je vitaliteit 
weer terugkrijgt. En Belinda Bus-
kermolen geeft een introductie 
in de verschillende persoonlijk-
heidspro�elen op basis van DISC. 
De workshops duren een uur en 
er zijn twee verschillende aan-
vangstijden (19.30 en 21.00 uur). 
Kan je niet kiezen? Meld je dan 
aan voor twee workshops! Qua 
tijd is dit mogelijk! Aanmelden 
voor de ‘Coachproeverij’ kan op 
www.coachcentrumamstelland.
nl. De kosten bedragen 7,50 euro 
per workshop.

Aalsmeer - Zo’n 120 leerlingen 
van het Alkwin College in Uit-
hoorn gaan op dinsdag 12 no-
vember bij Radio Aalsmeer on-
derzoeken wat het verband is 
tussen ‘nepnieuws’ en cyber-
pesten. Tegelijk maken zij sa-
men vijf eigen nieuwsuitzendin-
gen, die ze ook zelf presenteren. 
Dat doen ze door deel te nemen 
aan de RA-Radioschool. De leer-
lingen nemen deel aan de work-
shop ‘Nieuws is Nieuws. Toch?!’ 
voor het voortgezet onderwijs. 
De Radioschool wordt mede mo-
gelijk gemaakt door een bijdrage 
van de Stichting Leefomgeving 
Schiphol (SLS). In het voorjaar van 
2020 volgen nog vier workshops.
De workshop voor middelbare 
scholen in Aalsmeer, De Ronde 
Venen en Uithoorn en omstreken 
stimuleert leerlingen kritisch te 
zijn op wat ze zien. Op social me-
dia, maar óók in de traditionele 
media. Want nepnieuws is over-
al. Aan de orde komen vragen als: 
klopt het wel wat ik hoor of lees? 
Wanneer is een bericht betrouw-
baar? En: moet ik alles maar klak-
keloos delen en liken, of denk ik 
eerst na over wat de gevolgen 
voor een ander kunnen zijn? 

Onderzoek ‘nepnieuws’ en cyberpesten

Radioschool voor jongeren 
bij Radio Aalsmeer

aat e  en e eren
Werkgroep Aalsmeer actief 
tijdens de Fairtrade Week
Aalsmeer - De tweede Faitrade 
week van dit jaar van 26 oktober 
tot 3 november  is weer afgelo-
pen. De Werkgroep Aalsmeer is 
heel actief geweest deze week. 
De raadsleden zijn getrakteerd 
op chocolaatjes tijdens de raads-
vergadering 31 oktober en hierbij 
is natuurlijk informatie gegeven 
over de positie van de ko�eboe-
ren en de ko�estaking. Ook is de 
FC Businessclub bezocht op don-
derdag 31 oktober met dezelfde 
informatie.  
Tijdens De Schrijversparade af-
gelopen zaterdag 2 november 

er e den en fle i e e e den ge t

Samen (wekelijks) de 
boodschappen doen
Aalsmeer - Zelf je boodschap-
pen kunnen doen, dat is heel wat 
waard voor veel mensen. Maar 
we bereiken allemaal het punt 
waarop dat moeilijker wordt. 
Aalsmeervoorelkaar en Albert 
Heijn zoeken daarom Boodschap-
penhelden die inwoners die dat 
nodig hebben willen helpen met 
hun wekelijkse boodschappen.

Sociale gemeente
Een mooi initiatief, waar wethou-
der Wilma Alink zich helemaal in 
kan vinden. Zij ging daarom langs 
bij Albert Heijn tijdens de afslui-
tende actie van Aalsmeervoorel-
kaar. Wethouder Alink: “Ik heb al-
le vertrouwen dat Aalsmeervoor-
elkaar nieuwe Boodschappenhel-
den gaat vinden. Aalsmeer is een 
sociale gemeente, we kennen el-
kaar en helpen waar nodig. Bood-

schappen doen heeft ook een so-
ciale functie, het is een manier 
om onder de mensen te komen. 
Dat gun je toch iedereen.”

Aalsmeervoorelkaar
Aalsmeervoorelkaar zoekt zowel 
Superhelden als Flexibele hel-
den. Superhelden zijn Aalsmeer-
ders die elke week boodschap-
pen doen met een ouder of hulp-
behoevend iemand, Flexibele 
helden hebben af en toe tijd om 
hulp bij de boodschappen te bie-
den. 
Tijdens actiemaand oktober was 
het team van Aalsmeervoorel-
kaar regelmatig aanwezig in de 
winkels van Albert Heijn om klan-
ten te enthousiasmeren Bood-
schappenheld te worden. Meer 
informatie is te vinden op www.
aalsmeervoorelkaar.nl/AH

Actuele Aalsmeerse zaken 
in Radio Aalsmeer politiek
Aalsmeer - Deze maand heeft 
het politieke radioprogramma 
twee uitzendingen met presen-
tatoren Erik Kreike en Sem van 
Hest. Eerst op 13 november van 
19.00 tot 20.00 uur met het ra-
diopanel, waarbij deze keer ook 
Jop Kluis aanschuift, en op 27 no-
vember met het College van B&W 
van 18.00 tot 19.00 uur. Uiteraard 
in beide uitzendingen aandacht 
voor actuele Aalsmeerse zaken. 
Inbellen mag in beide uitzendin-
gen: 0297-325858.

‘DownTown Radio’
Vanwege de aankomst van Sin-
terklaas wilden programmama-
kers Rinus van Itterzon, Dennis 
Wijnhout en Ilse Zethof best een 
weekje eerder komen. Ze hebben 
als altijd gezellige gasten met 
een verstandelijke beperking die 
over hun leven komen vertellen. 
Zaterdag komt Serijn van Berkel 
om 14.00 uur naar de studio. De-
ze jonge Amsterdamse wordt za-
terdag in de spotlights gezet en 
mag haar favoriete top 3 laten 
horen. Verder het laatste nieuws 
rond DownTown Ophelia en een 
leuk nieuwtje over een café in Ku-
delstaart. 

 ‘Young Ones’
Woensdag tussen 19.00 en 20.00 
uur besteden de jonge radiopre-
sentatoren Jonas en Laurens aan-
dacht aan Jong in Aalsmeer. Ze 
hebben Martin Pattipeiluhu van 
Jongerenwerk Dock Aalsmeer in 
de studio. Hij komt vertellen over 
de website Jong in Aalsmeer en 
wat Dock zoal doet voor de jon-
geren in Aalsmeer en Kudelstaart 
en dat is veel. Maar natuurlijk nog 
veel meer leuke nieuwtjes en 
weetjes voor de jeugdige luiste-
raars. En vind jij het leuk om een 
keer te gast te zijn? Laat het we-
ten via instagram, Facebook of 
stuur een mail naar youngones@
radioaalsmeer.nl.

‘Door de Mangel’
Wat zijn er toch veel leuke 
Aalsmeerders en Kudelstaar-
ters. Zo was afgelopen maan-
dag de Kudelstaartse Gon Zet-
hof te gast. Zij vertelde ronduit 
over haar hechte gezin, maar ook 
over de moeilijke tijd die zij heb-
ben doorgemaakt. “Hoe moei-
lijke het leven ook is, geef nooit 
op” was de raad van Gon. Als vol-
gende gast heeft Zethof de leuk-
ste kapster van Nederland uitge-
nodigd. “Lisa Endhoven is een en-
thousiaste jonge onderneemster 
met een eigen kapsalon in Ku-
delstaart. Daarnaast handbalt zij 
op hoog niveau”, vertelde Gon. Zij 
wil graag weten hoe Lisa dat al-
lemaal kan combineren. Het ant-
woord op deze vraag en nog veel 
meer, hoor je maandag 11 no-
vember vanaf 19.00 uur. Mocht 
je als luisteraar een vraag hebben 
voor Lisa mail deze dan naar: stu-
dio@radioaalsmeer.nl of bel tij-
dens de uitzending naar: 0297-
325858. Direct hierna is cafébaas 
Jan van Schuppen te gast in ‘De 
Top 10 van….’. Radio Aalsmeer is 
de lokale omroep van Aalsmeer 
en omgeving. De omroep is te be-
luisteren via 105.9 FM in de ether, 
99.0 FM op de kabel, digitaal ra-
diokanaal 868 (Caiway) en via de 
website www.radioaalsmeer.nl. 

Programmamakers Jonas Ponsen 
(links) en Laurens Niezen van de 
‘Young Ones’ in de Radio Aalsmeer 
studio.

Bingoavond bij 
De Rijsenvogel

Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op vrij-
dag 8 november weer een gezelli-
ge bingoavond. Deze vindt plaats 

is door een vertegenwoordiger 
van de Werkgroep op de zeepkist 
uiteengezet hoe het met de kof-
�eboeren is gesteld. Zij krijgen 
geen eerlijke prijs voor hun kof-
�e. Fairtrade boeren wel. Ze le-
veren hun ko�e aan de Fairtrade 
coöperatie en Fairtrade bran-
ders. Daarnaast ontvangen ze 
ook nog een extra premie, waar-
door deze boeren hun kinderen 
naar school kunnen laten gaan. 
Meer informatie over Fairtrade 
en het werk van de Werkgroep 
Aalsmeer is op te vragen via info@ 
fairtradegemeenteaalsmeer.nl.

Stamppottenfeest, pepernoten bakken

Idee voor buurtactiviteit? 
Vraag een bijdrage aan!
Aalsmeer - Afgelopen maan-
den waren er in Aalsmeer en Ku-
delstaart weer veel activiteiten 
voor en door de buurt, zoals het 
feest in de Duiker- en Gemaal-
straat, de Opschoondag in Ku-
delstaart, Koningsdag in de Wil-
helminastraat, de Vrijheidslunch 
in Place2Bieb en de Buurtmaal-
tijd Apollolaan. Deze activiteiten 
werden mogelijk gemaakt door 
een bijdrage uit het Budget Buur-
tinitiatieven. 
De donkere maanden komen 
er nu aan, iedereen kruipt weer 
achter de voordeur of stap naar 
de buren en organiseer geza-
menlijk een stamppottenfeest in 
het buurthuis, maak samen een 
buurtboek of tuig de buurtkerst-
boom met de hele buurt op? Ook 
voor dit soort activiteiten kan een 

bijdrage worden aangevraagd. 
Om voor een bijdrage in aanmer-
king te komen, moet een idee 
aan drie voorwaarden voldoen: 
vóór de buurt, dóór de buurt, het 
levert nieuwe contacten op en er 
is samenwerking met bewoners, 
organisaties en/of lokale onder-
nemers. 
Dus heb je ook een goed idee 
voor jouw buurt voor de ko-
mende maanden? Wil je samen 
tuinen winterklaar maken, een 
kerstlunch organiseren, een ei-
gen buurt-kerstboom, peperno-
ten bakken met je buurt? Stuur 
dan een mail naar Helma Kee-
som, buurtverbinder van Partici-
pe, h.keesom@participe.nu of bel 
naar 06-14623301 Doe dit vóór 
15 november, dan kan het idee 
dit jaar nog uitgevoerd worden!

De nieuwe mengtafel van Radio 
Aalsmeer.

Begeleiding
Aan de hand van recent (nep)
nieuws uit de media krijgen de 
leerlingen ook een training in 
berichten voor de radio voorle-
zen zoals een echte nieuwslezer 
dat doet. Daarna nemen ze (on-
der deskundige begeleiding en 
met een ervaren radiotechnicus) 
hun eigen uitzending op, com-
pleet met jingles. Hun uitzen-
ding is vervolgens via de website 
van Radio Aalsmeer wereldwijd 
beluisterbaar.

Mediawijsheid
Met de workshop voor mid-
delbare scholen en de work-
shop ‘Maak Nieuws’ bij Radio 
Aalsmeer voor basisscholen wil 
Radio Aalsmeer een concre-
te bijdrage leveren aan de ac-
tuele curriculum-componenten 
burgerschapsvorming en medi-
awijsheid. Daarnaast is er in de 
workshops volop aandacht voor 
correct taalgebruik, leren samen-
werken en elkaar rollen gunnen. 
De mediaworkshops van Radio 
Aalsmeer zijn ontwikkeld door 
Meerdoc, in samenwerking met 
onderwijsdeskundigen en do-
centen. Enthousiaste vrijwilli-
gers van Radio Aalsmeer geven 
er uitvoering aan. Door een bij-
drage van de Stichting Leefom-
geving Schiphol heeft de lokale 
omroep de lesfaciliteiten samen 
met Meerdoc kunnen ontwikke-
len. Hierdoor krijgen jongeren 
de kans zich te ontwikkelen. Kijk 
voor meer informatie over de Ra-
dioschool en de workshops op 
https://radioaalsmeer.nl/educa-
tie. Radio Aalsmeer is te beluiste-
ren via 105.9 FM in de ether, 99.0 
FM op de kabel, digitaal radioka-
naal 868 (Caiway) en via de web-
site www.radioaalsmeer.nl. 

René Maarse wint 12e edite 
Hornweg klaverjastoernooi

re oud-winnaars. De kans om ver-
eeuwigd te worden op de ‘Wall of 
winners’ was daarom groot en dat 
was voelbaar. Omdat Michel van 
Beek eerst wakker gebeld moest 
worden, kon er met een klei-
ne vertraging om 20.45 uur ge-
start worden met de eerste ron-
de. Winnaars uit het verleden we-
ten dat een goede maat in de eer-
ste ronde het verschil kan maken. 
Dat zal Tilly Been ook gedacht 
hebben toen ze aan René Maarse 
was gekoppeld en met 2137 pun-
ten bovenaan stonden. Tilly ont-
ving hiervoor de ‘De citruspers’, 
de prijs voor speler die er alles 
uitgeperst heeft. Dat het niet ver-
standig is om van te voren te zeg-
gen dat je voor ‘De rode lantaarn’ 
gaat, is Jos Eveleens ook duidelijk 
geworden. Als je tegenstanders 
jouw die prijs niet gunnen krijg 
je niet alleen onverwacht slagen 
maar ook extra roem toegescho-
ven. Deze prijs bleek aan het ein-
de van de avond voor Michel van 
Beek, die toch te kort op bank 
had gelegen na een dagje asfal-
teren op de Oosteinderweg. Op 
verzoek van de organisatie moes-
ten in de tweede ronde verzakers 
hardop bij naam genoemd wor-
den. Hilariteit alom toen René’s 
naam hardop klonk. Maar dit keer 
was het niet Maarse maar Harting 
die samen met Jan Visser op jacht 
was naar de ‘Mars-prijs’. Hiermee 
rijst ook meteen de vraag of de 
‘Mars-prijs’ wel terecht naar Jan is 
gegaan. René kreeg ook nog een 
stok ‘Mega-kaarten’ om de plaat-
jes beter uit zijn hoofd te leren zo-
dat hij volgend jaar niet weer de 
fout in gaat. Niet alleen 30-plus-
sers waren fanatiek aan het kaar-
ten. Ook de deelnemers onder de 

30 hadden het mes tussen de tan-
den. Hier was Jur Geleijn weder-
om de beste deelnemer. In 2020 
gaat Jur op voor de hattrick! Dat 
zal trouwens niet mee gaan val-
len, want er gaan geruchten dat 
er meer jongeren van de Horn-
weg en omstreken in opleiding 
zijn. De strijd om de eerste plaats 
stond na de tweede ronde nog 
niet vast. Met 2053 punten in de 
tweede ronde wisten oud-win-
naar, René van Vuren samen met 
Sander van de Laarse het nog 
spannend te maken. Omdat de 
vaste kaartmaat van Ank Geleijn 
vlak voor de laatste ronde weg 
moest trok zij René Maarse. Na-
dat Jaap Geleijn hem eerder had 
geholpen wist hij met Ank de 
winst veilig te stellen. Hoeveel 
mazzel kan een ‘Kale Zak’ hebben 
op één avond? Met een totaal van 
5533 punten, beslist geen record 
maar wel eerlijk verdiend, mocht 
René Maarse als winnaar van het 
twaalfde HOKT de beker mee 
naar Kudelstaart nemen. Geen 
Hornweg-bewoner winnaar van 
de eerste prijs, maar de rode lan-
taarn zal wel weer een jaar bij Mi-
chel voor het raam staan. Doordat 
John v/d Polder in de laatste ron-
de elk gi�e met Gert’s plaatsver-
vanger, Cor Loogman, ging ana-
lyseren wast het al lang zondag 
voor de prijzen uitgereikt wer-
den. Toen de laatste klaverjasser 
de kaartschuur bij Esther en Hein 
verliet en mede organisatoren Bi-
anca en Mark de boel af konden 
sluiten was het ook al even win-
tertijd. Er kan weer terug gekeken 
worden op een geslaagd Horn-
weg Open Klaverjas Toernooi. De 
meeste deelnemers kijken alweer 
uit naar het HOKT 2020! 

in het gebouw van voetbalvereni-
ging SCW aan het Konnetlaantje in 
Rijsenhout. Op deze avond zullen er 
drie rondes bingo worden gespeeld, 
en er is tevens tussendoor nog een 
grote loterij. De zaal is open van-
af 19.30 uur en de bingo begint om 
20.30 uur. Iedereen is van harte wel-
kom en de toegang is gratis.

Aalsmeer - Op zaterdag 26 ok-
tober stonden 44 geselecteer-
de deelnemers, van het jaarlijk-
se evenement met een minstens 
evenveel personen op de wacht-

lijst, klaar om met elkaar de strijd 
aan te gaan op het  Hornweg 
Open Klaverjas Toernooi 2019. 
Titel verdediger Menno was ver-
hinderd net als een aantal ande-
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Kansrijke stimulans voor jonge musici
2e Jeugd Muziek Concours 
met piano, gitaar en viool
Aalsmeer - Zondag 3 november 
viel er in Aalsmeer weer een bij-
zonder initiatief van Stichting 
Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA) 
en Zorgcentrum Aelsmeer te be-
leven voor jong en oud. Wethou-
der Wilma Alink had niet zoveel 
woorden nodig om duidelijk te 
maken hoe blij en trots zij was 
op deze georganiseerde middag 
waar ouderen een �jne en blije 
middag beleefden en jongere 
musici podiumervaring konden 
opdoen. Een combinatie van bei-
de zorgt voor een win-win situa-
tie en een mooie sfeer van saam-
horigheid. Het was voor de twee-
de keer dat het Jeugd Muziek 
Concours werd gehouden in het 
Zorgcentrum en de belangstel-
ling om te willen optreden ten 
opzichte van verleden jaar was 
meer dan verdubbeld. Dat tel-
de ook voor het aantal muziek-
docenten en er werden nu ook 
meerdere muziekinstrumenten 
bespeeld, zoals piano, viool en gi-
taar. 

Jury en deelnemers
Dat alle deelnemers zeer serieus 
werden genomen gaf de keuze 
van de jury aan. Naast de huidi-
ge kinderburgemeester Berber 
Veldkamp waren de andere le-
den: Mevrouw Nieuwenhuis (een 
bewoonster met een rijke muzi-
kale achtergrond), Lonneke Tau-
sch (musicoloog en werkzaam in 
het concertgebouw) en Daniëlle 
Burgman (lid van het Aalsmeers 
Saxofoonkwartet). Hen wacht-
te de schone taak om te bepalen 
wie er na a�oop met de respec-
tabele geldprijs naar huis ging. 
Niet alleen de wethouder had 
een druk cultureel weekend. Za-
terdag bezocht zij - op persoonlij-
ke titel - de Schrijversparade waar 
Wilbert Streng in een prachtig 
pak als gastheer optrad. Ook de-
ze middag - nu weliswaar in een 
ander kledij - sprak hij de overvol-
le zaal toe en kondigde met gro-
te betrokkenheid alle deelnemers 
aan. 

Mini’s en Junioren
Eerst kwamen de mini’s (tot en 
met 13 jaar) en vervolgens de ju-
nioren (tot en met 18 jaar). De 
achtjarige Christina van de Kamp 
beet het spits af. En hoe! Zij speel-
de een heerlijk in het gehoor lig-
gend stukje La Primavera, Bal-
lade pour Adeline op de piano. 
Haar kleine smalle handen dar-
telden over de toetsen en er vie-
len mooie overgangen te beluis-

teren. June Hagemeijer (11 jaar) 
speelde Waltz of Flowers, er wa-
ren wat haperingen maar het 
speelplezier was er niet minder 
om. Maureen van der Vliet (11 
jaar) had gekozen voor Für Eli-
se mooi ingetogen gespeeld en 
vol vuurwerk de Spanish Serena-
de. Veel gevoel voor muzikaliteit 
liet Gaya Hagemeijer (13 jaar) met 
Nuvole Biance horen. The Swan 
werd door Nienke Stokman (13 
jaar) in een mooi gevoelig tempo 
gespeeld. Na de piano was de vi-
ool aan de beurt. Rosalia Hani� (8 
jaar) speelde vol overgave Babus-
chka tanzt. Ariane Hoebee (8 jaar) 
speelde samen met haar docen-
te drie kleine stukjes met een be-
wonderenswaardige concentra-
tie. Joram Köhntopp (9 jaar) liet 
zijn viool de Polonaise ‘zingen’ en 
wat een fraaie tempowisselingen! 
Sietske Boomsma (11 jaar) speel-
de een razend moeilijk stuk waar 
zij goed uitkwam. Eerst Bauern-
kantat en vervolgens een heerlijk 
Iers klinkend Lollypop man. 
Bij de Junioren was als eerste de 
14-jarige Bente van Gils aan de 
beurt. Porz Goret, een herken-
baar stuk waardoor je de zaal zag 
meedeinen. Annika Valkering (15 
jaar) speelde uit haar hoofd Etu-
de Allegro en liet mooie tempo-
wisselingen horen. Neeltje van 
Leeuwen (18 jaar) maakte veel in-
druk met een zeer fraai gespeeld 
Valse opus 64 van Chopin. Tot slot 
was het de 16-jarige Simon Duijn 
die op zijn gitaar het publiek trak-
teerde op een geweldige Flamen-
co improvisatie. Een jonge opvol-
ger van Erik Vaarzon Morel? 

Intermezzo
Na alle buigingen, met rode wan-
gen opgeluchte gezichten was 
het aan de jury om te beslissen 
wie er in de prijzen waren geval-
len. Zij namen daar behoorlijk de 
tijd voor. Het was Liza Kaaijk (pi-
ano) met zonen Faas (orgel en 
accordeon) en Boet (trompet) 
die voor een heerlijk intermezzo 
zorgden.
Winnaars: Bij de mini’s een zeer 
verdiende eerste prijs voor Chris-
tina van de Kamp en een tweede 
prijs voor Gaya Hagemeijer. Een 
aanmoedigingsprijs ging naar 
Maureen van der Vliet. De eer-
ste prijs bij de junioren was voor 
Neeltje van Leeuwen, de twee-
de prijs voor Annika Valkering en 
de derde prijs voor Simon Duijn. 
De aanmoedigingsprijs ging naar 
Bente van Gils. 
Janna van Zon 

Schoolhandbaltoernooi in De Bloemhof

Eerste prijs voor jongens 
De Brug in groep 3/4/5
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
vond het handbaltoernooi voor de 
scholen weer plaats in De Bloem-
hof. Basisschool de Brug was ver-
tegenwoordigd met vier teams. Er 
zijn mooie prestaties neergezet. De 
meiden van groep 4/5 mochten de 
prijs voor de derde plaats in ont-
vangst nemen. En de jongens van 

groep 3/4/5 zijn eerste geworden 
op deze sportieve dag. Zij sloten 
alle wedstrijden met een mooie 
winst af. En groep 6/7 en groep 8 
moesten beiden genoegen nemen 
met een plekje net naast het podi-
um. Maar ook zij hebben hun uiter-
ste best gedaan. Al met al was het 
vooral een hele gezellige dag! 

Jaarlijkse schoolhandbaltoernooi
Eerste plaats Jozeftoppers
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
2 november, was het weer tijd 
voor het jaarlijkse schoolhand-
baltoernooi. Het druk bezoch-
te toernooi was weer fantastisch 
georganiseerd. In de ochtend 
speelden de groepen 3, 4 en 5 

van verschillende scholen tegen 
elkaar. De jozefschool 1 won al-
le drie de wedstrijden en werd 
nummer één in hun groep. Goed 
gedaan jozeftoppers Max, Teun, 
Selina, Feline, Sara, Noortje, Siem 
en Daniël.

Tweede wedstrijd in Hengelo
Grenzeloze prestatie in 
Oceanus competitie
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
reisde menig zwemmer af rich-
ting de Duitse Grens voor deel 2 
van de competitie. Het Twente-
bad in Hengelo stond garant voor 
geweldige prestaties. De ploeg 
was aangevuld met de minioren 
Otis Latunij en Daniël Wegman 
en dat was niet alleen merkbaar, 
maar ook noodzakelijk. Door 
een aantal afmeldingen door on-
der andere ziekte konden zij la-
ten zien wat ze waard waren. Al-
lebei zetten ze geweldige presta-
ties neer waarbij ze boven zich-
zelf uitstegen. 
Voor de hele ploeg geldt dat er 
�ink wat punten zijn gescoord 
voor Oceanus. Zo wist Amber Bel-
laart een tweede plek te verove-
ren bij de 200 meter vrije slag 
voor dames, gevolgd door Oli-
via Schalekamp die vierde werd 
en Annette de Visser zesde. Ook 

de meisjes konden de 200 me-
ter vrije slag waarderen. Naomi 
Visser, Nina Bellaart en Danique 
Pannekoek namen hun positie in 
op plaats één, twee en drie. Elise 
Schipper werd verdiend tweede 
op de 200 meter wisselslag en de 
100 meter vrije slag. Sohrab Shir-
zad liet de concurrentie ruim ach-
ter zich op de 50 meter school-
slag en werd eerste en Davy Hey-
steeg werd samen met Arjan Bel-
laart derde en vierde. Op de 200 
meter rugslag kon de directe con-
currentie naar huis door de ver-
dienste van Romee Veldt. Pippi 
Achterberg werd verdiend vierde. 
Hannah Fokkema en Tilou Kley-
berg werden eerste en tweede bij 
de 100 meter vrije slag. Zoals ge-
bruikelijk werd de laatste energie 
ingezet bij de estafettes en werd 
de dag met luid gejuich en getoe-
ter afgesloten.

Politie trots op jeugdige inwoners
Julian en Thomas vinden 
granaat in Hornmeer
Aalsmeer - Maandag 4 novem-
ber, aan het einde van de mid-
dag, tro�en Julian en Thomas 
een vreemd voorwerp aan in de 
Meervalstraat in de Hornmeer. 
De twee jongens van 7 en 9 jaar 
zijn daarop naar het politiebu-
reau gegaan waar vandaan poli-
tie gestuurd werd naar de loca-
tie waar de jongens het voorwerp 
vonden. Het bleek te gaan om 
een rookgranaat. De granaat leek 
al eerder te zijn gebruikt. De rook-
granaat is door de politie naar het 
bureau gebracht, waar de Explo-
sieven Opruimingsdienst van De-
fensie het voorwerp heeft opge-
haald. Over het handelen van jon-
gens is de politie heel tevreden. 
Julian en Thomas hebben het ex-
plosief laten liggen, niet zelf op-
gepakt, maar agenten erbij ge-
haald. “Toppers, we zijn trots op 
ze”, aldus de agenten, die hopen 

dat vinders van mogelijke explo-
sieven ook zo reageren. Roep net 
als deze twee jeugdige inwoners 
experts erbij en ga niet zelf de ex-
plosieven vervoeren!

Op 30 november in De Bloemhof
Basketbaltoernooi voor 
groepen 4 tot en met 8
Aalsmeer - Het jaarlijkse school 
basketbal toernooi wordt dit jaar 
gehouden op zaterdag 30 no-
vember in De Bloemhof aan de 
Hornweg. De jongste groep zal 
starten om 10.00 uur en de groe-
pen 7 en 8 sluiten het toernooi af 
om ongeveer 17.00 uur. In de re-
guliere competities wordt er ge-
speeld met 5 spelers van een 
team op het veld en dan 3 tot 5 
spelers als wissel. 
Al enige jaren heeft het be-
stuur van Basketbal Vereniging 
Aalsmeer ervoor gekozen om tij-
dens het toernooi de wedstrij-
den anders te spelen dan in de 
competitie. De wedstrijden tij-
dens het toernooi worden ge-
speeld met 3 tegen 3 spelers en 
op een half veld. Op deze manier 
zullen de kinderen meer met el-

kaar samen kunnen spelen en is 
de kans tot scoren voor alle kin-
deren even groot. Voor de toe-
schouwers is de wedstrijd ook 
veel dynamischer wat het voor 
iedereen dus veel leuker maakt. 
De organisatie hoopt dat er we-
derom een grote opkomst zal zijn 
met de wedstrijden in alle leef-
tijdsgroepen. Om een indruk te 
krijgen hoe de jeugdwedstrijden 
in een competitie gespeeld wor-
den is iedereen van harte welkom 
tijdens de thuiswedstrijden van 
17 november in de Proosdijhal 
in Kudelstaart. De wedstrijd van 
de jeugd onder de 12 jaar is om 
14.30 uur. Inschrijven voor het 
scholentoernooi, het liefst voor 
20 november, kan door een email 
te sturen naar basketbalschool-
toernooi@gmail.com.

Voetbalwedstrijd tegen Haarlem
FCA JO17-1 wint boeiend 
gevecht met 5-2
Aalsmeer - Na regen komt zonne-
schijn en dat was zaterdag 2 no-
vember zeker van kracht, want 
na een pittige regenbui werd er 
in een heerlijk zonnetje afgetrapt 
tussen de FCA boys 17-1 tegen 
de boys 17-1 van Haarlem-Ken-
nemerland f.c. Meteen na de af-
trap een snelle Haarlem-Kenne-
merland aanval, de bal werd in 
het FCA doelgebied geschoten en 
een Haarlem-Kennemerland aan-
valler kopte binnen de minuut 
de bal in het FCA doel: 0-1. FCA 
was niet van slag, want met goe-
de combinatie aanvallen werd de 
Haarlem-Kennemerland defensie 
onder druk gezet. In de 14e mi-
nuut ondernam FCA rechtsbuiten 
Ties een rush langs de lijn, trok de 
bal voor waar FCA spits Patrick 
de gelijkmaker binnen schoot: 
1-1. FCA bleef nu druk uitoefe-
nen en in de 20e minuut was het 
FCA aanvaller Pascal die uit een 
mooie voorzet de 2-1 tegen de 
touwen kopte. Kort daarop stoof 
een Haarlem-Kennemerland aan-
valler, helemaal vrij gespeeld op 
FCA keeper Milo af. Keeper Milo 
stuitte de aanvaller en voorkwam 
de gelijkmaker. In de 28e minuut 
was het FCA aanvaller Tijn die met 
een prachtig schot de Haarlem-
Kennemerland keeper liet vissen: 
3-1. In de 32e minuut kreeg Haar-
lem-Kennemerland een vrije trap, 

de bal werd in het FCA doelge-
bied geschoten waar een Haar-
lem-Kennemerland aanvaller 
de bal loeihard in het FCA doel 
schoot: 3-2. Tot de pauze werd er 
niet meer gescoord. Na de pauze 
ontspon er een boeiend gevecht 
met goede aanvallen van beide 
kanten. Er werd behoorlijk pittig 
gespeeld wat blessure behande-
lingen opleverde. De FCA defen-
sie wist de Haarlem-Kennemer-
land aanvallen te ontregelen. In 
de 10e minuut slalomde de snelle 
FCA-speler Ties door de Haarlem-
Kennemerland defensie en werd 
in het strafschopgebied gevloerd, 
penalty! FCA speler Tim legde de 
bal op de stip en schoot de bal 
onhoudbaar voor de Haarlem-
Kennemerland keeper tegen de 
touwen: 4-2. Het leek op een 4-2 
eindstand af te stevenen, maar de 
scheidsrechter trok nog wat bles-
suretijd bij en in die tijd werd op-
nieuw de FCA vleugelspeler in het 
strafschopgebied getorpedeerd, 
de Haarlem-Kennemerland ge-
weldpleger kreeg hiervoor de ro-
de kaart en moest het veld ver-
laten. FCA speler Tim legde aan 
voor zijn tweede penalty en liet 
de Haarlem-Kennemerland kee-
per kansloos: 5-2. Kort daarop 
�oot de scheids voor het einde. 
Eindstand 5-2 voor de FCA boys.
Verslag en foto: Ruud Meijer

FCA speler Tijn gooit lijf en leden in de strijd. Zijn teamgenoten Boy, Pas-
cal en Jef kijken toe.
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Techniekhoek en beweegplein
OBS de Zuidooster opent 
binnen-speelplein
Aalsmeer - Woensdag 30 okto-
ber is het nieuwe binnen-speel-
plein van OBS de Zuidooster ge-
opend. Juf Myron was speciaal 
naar school gekomen om het lint 
door te knippen. De kinderen van 
de groepen 1, 2 en 3 gaan veel 
plezier beleven en heel veel leren 

in het binnen-speelplein. Er zijn 
drie grote hoeken, de timmer- en 
techniekhoek, een grote bouw-
hoek en het beweegplein. “Een 
aanwinst voor onze school”, aldus 
de leerkrachten van de Zuidoos-
ter en de jongste leerlingen zijn 
het hier helemaal mee eens!

Bezemdans, estafette en trick or treat
Halloween Blockparty in 
Salomon Dierkenslaan
Aalsmeer - Het jaarlijkse grie-
zelen is ook neergestreken in 
Aalsmeer en afgelopen woens-
dag 30 november was het de 
tweede keer dat er in de vorig 
jaar nieuw opgeleverde Salo-
mon Dierkenslaan een Halloween 
Blockparty werd gehouden. Voor 
het Halloweenfeest hadden twee 
vaders een leuke en spannen-
de Halloween speurtocht uitge-
zet. Zo’n twintig kinderen en wat 
ouders liepen geschminkt en ver-
kleed mee door Aalsmeer Zuid. 
Een groot aantal huizen was om-
getoverd tot spookhuizen en 
door de straat galmde enge ge-
luiden. Zelfs de ouders kregen er 
koude rillingen van! Om 18.15 uur 
begon het feest: In een kring ver-
telde een van de Heksen mama’s 
een Halloween verhaal, een ver-
haal waarbij het spookje van Hal-
loween in een positief daglicht 
werd gezet. Halloween gaat niet 
over de hel en de duivel, het gaat 
ook om acceptatie. In het verhaal 
werd het spookje wat nooit met 
iemand mocht spelen op Hallo-
ween in de harten van de kinde-
ren gesloten. De ruim 30 kinde-
ren waren allemaal onder de in-
druk van dit verhaal. Daarna be-
gon de Halloween disco. Dj Julie 
draaide stampende Halloween 
liedjes en de discolampen de-
den hun werk in de speeltuin op 
Salomon’s ‘‘Halloween’ plein. Het 
plein was prachtig versierd. Vuur-

korven stonden in de brand en 
de Heksen mama’s hadden hek-
sen-hapjes en heksen-drankjes 
gemaakt. Om 18.45 was het tijd 
voor de Bezemdans. Dit heksen 
spel is een variant op de stoelen-
dans, de kinderen stonden in de 
rij en moesten een heksenbezem 
doorgeven. Als de muziek stop-
te en je had de bezem in je hand 
dan was je af. Aansluitend werd 
er weer volop gedanst, geschom-
meld een gedronken. De heksen-
cakes en heksen-knakworstjes 
waren niet aan te slepen!
Om 19.30 uur was het tijd voor 
het laatste onderdeel: De Be-
zem estafette. Twintig kinderen 
en twee ouders streden in twee 
teams tegen elkaar door met een 
heksenbezem tussen de benen 
zo snel mogelijk door de wijk te 
’vliegen’. Er zijn meerdere estafet-
tes met spookachtige hindernis-
sen gedaan. Na deze uitputtings-
slag was het tijd voor het laatste 
heksendrankje. Om 20.00 uur be-
gon ‘trick or treat’ langs de deur. 
Er was snoep in overvloed. Zelfs 
de buren die niets met Halloween 
hebben, hadden er voor gezorgd 
dat er dat er iets was voor de kin-
deren! De Halloween Blockpar-
ty was een groot succes en voor 
herhaling vatbaar! Oh, en de kin-
deren en de ouders hebben on-
danks de enge monsters en de 
kou goed geslapen hoor! 
S.B uit Aalsmeer

De Pretpeurders en St. Jan Geboorte
Feest van Sint Maarten in 
Kudelstaart voor kinderen
Kudelstaart - Op maandag 11 
november om 18.30 uur orga-
niseren Carnavalsvereniging de 
Pretpeurders en kerk Sint Jan Ge-
boorte weer het feest van Sint 
Maarten. Alle kinderen worden 
van harte uitgenodigd om op de-
ze avond met hun lampionne-
tje naar de kerk te komen. Het 
is geen kerkviering; Sint Maar-
ten en de bedelaar komen zelf 
langs om het verhaal uit te beel-
den. Tussendoor zingt een koor-
tje bekende Sint Maarten liedjes, 
die iedereen mee kan zingen. Na 
het toneelstuk komt het Show-en 

Jachthoornkorps uit Kudelstaart 
om de kinderen in een optocht 
mee naar buiten te nemen, waar 
het vuurtje van Sint Maarten 
brandt. De Pretpeurders verzor-
gen ook dit jaar weer iets lekkers 
voor alle kinderen. 
Dit alles duurt ongeveer een half 
uurtje. Daarna kunnen de kinde-
ren met hun lampionnetjes langs 
de deuren. Om 18.15 uur gaan de 
deuren van de kerk open. Bij de 
ingang staan rode melkbussen 
voor een kleine �nanciële bijdra-
ge om dit feest mogelijk te ma-
ken.

Zaterdag tweede aflevering met Kim
Grote Sint en Piet Nieuws 
op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
was de eerste uitzending van Het 
Grote Sint & Piet Nieuws, bij Radio 
Aalsmeer. Je hoorde onder ande-
re de nieuwe hit van de Echte Pie-
ten “Muts af en Zwaaien”. Kim bel-
de met de Plofpiet om alles te ho-
ren over deze nieuwe hit en wat 
Sinterklaas er van vind. Plofpiet 
vertelde dat Sinterklaas zo en-
thousiast is, dat hij inmiddels al 
3 mijters heeft stuk gemaakt in al 
zijn enthousiaste gezwaai. 
Ook werd er gebeld met de 
Hoofdpiet, want op 16 novem-
ber komt Sinterklaas aan in Ne-
derland en dus ook in Aalsmeer. 
Kim was benieuwd of alles goed 
gaat en of Sinterklaas er klaar 
voor is. Volgens de Hoofdpiet liep 
alles op rolletjes, alle pieten zit-
ten op de boot, de pepernoten 
zijn mee en ook de cadeautjes. Er 
was 1 ding wat hij nog niet kon 
vertellen namelijk waar het feest 

dit jaar eindigt. Normaal gespro-
ken eindigt de intocht van Sinter-
klaas ieder jaar in het Praatjeshuis 
(gemeentehuis). Maar daar wordt 
nog steeds druk verbouwd. Vol-
gens de Hoofdpiet wilde Sinter-
klaas dit nieuws graag zelf vertel-
len, dus aanstaande zaterdag 9 
november mag Kim weer bellen 
met de stoomboot en hoor je dus 
het allerlaatste nieuws rondom 
de intocht van Sinterklaas. 
Maar er is meer aanstaande zater-
dag. Natuurlijk hoor je de leukste 
(Sint)hits én hoor je ook welke pe-
pernoot nou het allerlekkerste is. 
Kim krijgt namelijk echte peper-
notenproevers in de studio. 
Kortom zorg dat je zaterdag 
klaar zit (met pepernoten) om 
17.00 uur en luistert naar Ra-
dio Aalsmeer. Wil je dan uit-
zending van afgelopen zater-
dag terugluisteren? Dat kan via  
www.radioaalsmeer.nl.

Druk, gezellig en mooi herfstweer
Veel bezoekers voor ‘In 
het bos’ bij Boerenvreugd
Aalsmeer - Kinderboerderij Boe-
renvreugd organiseerde afgelo-
pen zondag 3 november de ac-
tiviteit ‘in het bos’. Mede dankzij 
het prachtige herfstweer was het 
lekker druk op de boerderij. In de 
verwarmde tent was het een ge-
zellige boel. 
Er werd ijverig geknutseld en 
de spellen werden fanatiek ge-
speeld. De poppenkastvoorstel-

ling werd vier keer gespeeld en 
alle vier de voorstellingen zat het 
hooibergtheater helemaal vol! 
Dat bezoekers de activiteiten op 
de kinderboerderij waarderen 
blijkt wel uit de reacties. Het pu-
bliek heeft genoten en velen heb-
ben een heerlijke dag op kinder-
boerderij Boerenvreugd in de 
Hornmeer gehad. 
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Van eenzaamheid naar tweezaamheid
Poppentheater: Nieuw 

eluk in ouderen at
Amstelland - Willem woont in de 
Weg�at aan de Flatweg. Een �at 
waar alleen ouderen wonen, waar 
iedere dag gelijk is aan de dag er-
voor of de dag die nog moet ko-
men. Willem moppert heel erg 
veel. Wat moet hij anders doen 
de hele dag? Als alles altijd het-
zelfde is, ga je vanzelf heel veel 
mopperen. Wanneer er een nieu-
we buurvrouw naast hem komt 
wonen, verandert alles. Plotseling 
wil hij niet meer mopperen! Dan 
kan hij weer lachen. Met de buur-
vrouw wordt er zelfs heel veel ge-
lachen! Met de buurvrouw wil hij 
wel dansen, zingen en heeft hij 
weer zin in alles. 
Maar het geluk lijkt van kor-
te duur wanneer het samenzijn 
van de ouderen wordt bedreigd 
door een naderende verhuizing. 
Dat kan Willem niet zomaar over 
z’n kant laten gaan! Toch? Een 
hedendaags muzikaal sprookje 
over hoe eenzaamheid in twee-

Jansen en De Boer. 
Foto: Erik Franssen

zaamheid kan veranderen, ook 
als je bijna honderd bent. Voor 
iedereen vanaf 6 jaar. Te zien in 
het Amstelveens Poppenthea-
ter op zondag 10 november om 
14.30 uur. Toegangsprijs: 9 euro. 
Reserveren kan via www.amstel-
veenspoppentheater.nl, via info@ 
amstelveenspoppentheater.nl of 
bel 020-6450439.

Laatste werkdag groep 7 Antoniusschool

Wethouder op bezoek in 
Smikkeltuin Kudelstaart
Kudelstaart - Het was wederom 
mooi weer op de tuin. Hoe kan 
het ook anders. De Smikkeltuin 
dwingt het gewoon af. Groep 7 
van de Antoniusschool kwam de-
ze dag voor de laatste keer. In het 
voorjaar start groep 6 van deze 
basisschool en misschien komt er 
nog wel een school de Smikkel-
tuin bezoeken.
De spruiten en de boerenkool 
moesten geoogst worden. Daar 
zit best nog wat werk aan. Zo snel 
als de machines dat bij de boe-
ren op het land doen zo aandach-
tig en met de nodige handarbeid 
ging het op de tuin. Wat een maz-
zel dat er al vorst aan de grond 
was geweest die nacht, want de 
meeste soorten boerenkool en 
spruiten hebben een laagje vorst 
nodig. Hier was al over nagedacht 
bij het aanplanten. Nou was het 
bij dit soort niet echt nodig, maar 
vorst maakt deze groenten na-
tuurlijk wel lekkerder. Er stond 
niet alleen groene boerenkool, 
maar ook rode boerenkool. Die 
laatste werd door een enkeling 
als rode kool aangemerkt, maar 

rodekool ziet er toch echt anders 
uit de boerenkool. 
Aan lange tafels werden de sprui-
ten losgemaakt van de steel. Aan 
de andere kant werd de boeren-
kool geplukt. Wat over was mocht 
zo op de grond gegooid worden. 
Sommige gingen super snel van 
start waarbij anderen juist heel 
aandachtig spruit voor spruit 
plukte. Na a�oop had elke klas 
wel een emmer vol spruiten en 
stapels met boerenkool. De tas-
sen gingen open en alles werd 
verdeeld tot het op was. Ook de 
laatste kalebassen die nog aan 
de struiken hingen werden ver-
deeld. Wat niet eetbaar was ging 
de composthoop op of werd door 
een enkele dierenliefhebber mee 
naar huis genomen om zijn of 
haar konijnen te verwennen. 
Dat alles gebeurde onder het toe-
ziend ook van wethouder Wilma 
Alink. Ze was nog niet eerder op 
de Smikkeltuin geweest, maar ge-
noot zichtbaar van het enthousi-
asme van de kinderen. Tijdens de 
winter wordt de tuin onderhou-
den door de vrijwilligers. 
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ZABO-competitie ronde 4 
zaterdag in Proosdijhal
Aalsmeer - De ZABO zaalvoetbal-
competitie wordt zaterdagavond 
9 november voortgezet met 
speelronde vier. Om 19.00 uur 
begint Joga Bonito tegen Street 
Football Team. Om 19.45 uur 
speelt de ploeg van Woei tegen 
International Smokers Team. Om 
20.30 uur trapt Polonia Aalsmeer 
af tegen Football Fanatics en om 
21.15 uur tenslotte komt Green 
Fingers Uitzendbureau in ac-
tie tegen Amsec Piller. Publiek is 

van harte welkom en heeft gratis 
toegang tot de tribunes van de 
Proosdijhal aan de Edisonstraat in 
Kudelstaart.
Stand vooraf: Football Fana-
tics 3-9, Joga Bonito 3-6, Polonia 
Aalsmeer 3-6, International Smo-
kers team 3-6, Amsec Piller 3-4, 
Green Fingers Uitzendbureau 3-3, 
Street Football team 3-1, Woei 
3-0. Meer informatie is te vin-
den op de website: www.zabo-
aalsmeer.nl

Schaken: AAS 1 aan kop 
in tweede klasse KNSB
Aalsmeer - In de tweede ronde 
van de KNSB-competitie moesten 
de Azen in een verre uitwedstrijd 
aantreden tegen het team van Sas 
van Gent 2. Ondanks deze fysiek 
zware opgave qua reistijd waren 
de Azen bijzonder goed op dreef 
en boekte het team een mooi 5½ 
- 2½ overwinning. Daarmee staat 
het team nu samen met VAS 1 en 
Philidor Leiden 1 gedeeld eerste 
met 4 matchpunten en 10 bord-
punten. Teamleider Simon Groot 
merkte achter het bord al snel 
dat zo’n lange autorit geen idea-
le voorbereiding is voor het spe-
len van een schaakpartij. De leef-
tijd van 62 jaar speelt hierbij ui-
teraard ook een rol. Na 2 uur spe-
len vluchtte hij naar de veilige re-
misehaven, ondanks het zeer gro-
te ratingverschil met de opponent. 
Zoals Johan Cruij� ons heeft ge-
leerd, heeft elk nadeel een voor-
deel. In dit geval de gelegen-
heid om het verloop van de wed-
strijd op de voet te kunnen vol-
gen. Tijdens de heenrit vroeg FM 
Je�rey van Vliet zich af of hij ooit 
IM zou kunnen worden. Het posi-
tieve antwoord liet hij deze mid-
dag zien door op indrukwekken-
de wijze zijn tegenstander Her-
man van de Wynkele feilloos van 
het bord te schuiven. De tweede 
AAS FM Johannes Rudolph had 
de handen vol aan het jeugdig ta-
lent Natan Pirard. Na het midden-
spel resteerde een eindspel waar-
in de IM in wording op zorgvuldige 
wijze de remise veiligstelde. Marc 
Trimp werd in een theoretisch du-
el geconfronteerd met een speel-

wijze die geheel nieuw voor hem 
was. Het lukte hem niet achter het 
bord een juiste aanpak te vinden, 
waarna tegenstander Kees Nieu-
welink als winnaar uit de com-
plicaties tevoorschijn kwam. Jas-
per van Eijk kon al snel pro�teren 
van een achterstand in ontwikke-
ling van zijn tegenstander Marnix 
van der Zalm. Toen de tegenstan-
der op stukkenjacht ging bleek de 
counter Lc4 met matdreiging op f7 
het pleit snel te beslechten. Henk 
Noordhoek stuurde vanuit de ope-
ning op een mooie aanval aan op 
de damevleugel. Door de toene-
mende druk overzag tegenstan-
der Vincent Schepens kwaliteits-
verlies. Henk wikkelde behendig af 
naar een eindspel met D+L tegen 
D. Tot zijn verbazing bood zijn te-
genstander vervolgens dame ruil 
aan, waarna het volle punt snel 
kon worden geïncasseerd. Paul 
Schrama kon met zwart een huis-
vlijtvariant spelen die hem al snel 
een prettige drukstelling oplever-
de. Na een ongelukkige dame zet 
van tegenstander  Jim van de Vree-
de viel de belangrijke b2-pion. In 
de complicaties die volgden o�er-
de de opponent zijn dame tegen 
T+L. Lange tijd kon wit de stelling 
verdedigen, maar na een subtiele 
dame manoeuvre van Paul moest 
hij ineens een stuk inleveren waar-
na het snel uit was. Aldert-Jan 
Keessen speelde een ware zee-
slang. Een moeilijk dame-eindspel 
met een pluspion voor tegenstan-
der Harry Provoost wist hij zeer be-
hendig remise te houden. 
Door Simon Groot

Oudere jongeren tegen jongere ouderen

Winst AAS B-schakers 
op Philidor B uit Leiden
Aalslmeer - Afgelopen vrijdag 1 
november ontvingen de oude-
re jongeren van AAS B de jonge-
re ouderen van Philidor B uit Lei-
den. Het bacteriologisch wapen 
was een wat tweesnijdend wa-
pen want het was Ben de Leur die 
al enige weken last heeft van een 
erg vermoeiende hoest en daar 
de hele avond mee vulde. De sco-
re werd geopend door Boudewijn 
Eijsvogel die een vlotte overwin-
ning scoorde op S. Moeri. Mladen 
Cicek won ook zijn tweede par-
tij voor AAS B en bracht de Azen 
op 2-0. En Ben hoestte door. Phi-

lidor kwam terug in de wedstrijd 
doordat Willem Hensbergen ver-
loor van zijn aanmerkelijk minder 
gerate tegenstander, maar Wil-
lem verkeert al enige tijd in een 
schaakcrisis. Martin van Zaanen 
hield met zwart Marcel Vergeer 
netjes op remise, waarna Henk 
van Leeuwen de Azen op 3.5-0.5 
bracht. Olaf Cliteur had op zich 
een mooie stelling, maar had daar 
veel tijd voor geïnvesteerd. Gezien 
de stand van de wedstrijd bracht 
hij een remise aanbod dat eigen-
lijk niet geweigerd  kon worden, 
het eerste matchpunt was bin-

Kaarten Ons 
Aller Belang

Aalsmeer - Buurtvereniging Ons 
Aller Belang gaat weer klaver-
jassen en wel op dinsdag 12 no-

Voetbalweekend voor 
FCA en RKDES geslaagd
Aalsmeer - Zowel FC Aalsmeer 
als RKDES Kudelstaart kijken te-
rug op een meer dan geslaagd 
voetbalweekend. De drie eerste 
elftallen van de clubs wisten met 
ruime cijfers te winnen. FCA za-
terdag reisde zaterdag 2 novem-
ber af naar Leiden om het in de 
studentenstad op te nemen te-
gen het eerste van Sporting Lei-
den. Met een mooie 4-0 winst kon 
vrolijk terug naar Aalsmeer gere-
den worden. Ook FCA zondag en 
RKDES speelden dit weekend uit-
wedstrijden. FCA zondag had 3 
november in Zandvoort het eer-

ste van deze kustplaats als tegen-
stander. Aalsmeer liet niet over 
zich heen lopen en wist twee 
keer de bal achter de doelman te 
krijgen. Voor Zandvoort bleef de 
hatelijke brilstand op het score-
bord staan. Eindstand: 2-0 voor 
Aalsmeer. RKDES Kudelstaart 
reed naar Velserbroek om het op 
te gaan nemen tegen VVH. RK-
DES bleek een maatje te groot 
voor Velsenbroek. Maar liefst vijf 
maal wisten de Kudelstaarters 
doel te tre�en. VVH had weinig in 
te brengen en kon geen vuist ma-
ken. Eindstand 5-0 voor RKDES.

Greenpark handbal: 
Winst en net geen winst
Aalsmeer - Druk was het afge-
lopen zaterdag 2 november in 
De Bloemhof voor het jaarlijk-
se schoolhandbaltoernooi, maar 
ook ’s avonds stroomde de tribu-
ne van de sporthal vol. De heren 2 
van Greenpark Aalsmeer kwamen 
in actie en tegenstander was Kras 
Volendam. De Noord-Holland-
se derby werd overtuigend ge-
wonnen door Aalsmeer met 35-
27. Heren 2 van Greenpark is op 
dreef en draait vooralsnog een 
prima seizoen.

BeNe League
Wat moeizamer verloopt de 
competitie voor de Heren 1 van 
Greenpark, maar zondag 3 no-
vember heeft het team laten zien 
in vorm te komen. Voor de ne-
gende ronde van de BeNe League 
werd afgereisd naar België voor 
een wedstrijd tegen Tongeren. 
De rust gingen de teams in met 
13-11 voor Tongeren. De ploegen 
waren dus duidelijk aan elkaar ge-
waagd en de tweede helft beloof-
de opnieuw een spannende strijd 
te worden. En dat werd het zeker. 
Het Belgische team wist lang de 
voorsprong te behouden, maar 
Aalsmeer bleef knokken. Van 23-
18 met nog dertien minuten te 
spelen tot 26-22 met nog vier mi-
nuten te spelen en 27-26 op het 
scorebord met nog twee minu-
ten speeltijd. Anderhalve minuut 

voor tijd was de stand zelfs gelijk 
(27-27) en kon de eindstand nog 
twee kanten op. Weet Tongeren 
of Aalsmeer nog te scoren? Bei-
den nog één keer en weer was 
de stand gelijk. Het was uitein-
delijk Tongeren dat net voor het 
�uitsignaal het net wist te vinden. 
Eindstand: 29-28. Al met al ver-
lies voor Aalsmeer, maar met op-
geheven hoofd. Greenpark heeft 
met deze spannende ‘pot’ laten 
zien nog steeds bij de handbal-
top te behoren.

Zaterdag weer thuis
In de BeNe League weten de Bel-
gische teams op dit moment be-
ter te scoren dan de Nederlandse 
collega’s. Ook OCI Lions en Kras 
Volendam moesten dit weekend 
hun meerdere erkennen in de 
Belgische tegenstanders. OCI Li-
ons werd verslagen door HC Visé  
(33-27) en Kras Volendam moest 
Sporting Pelt feliciteren na een 
verlies van 31-27. Aanstaande za-
terdag 9 november zijn Lions en 
Kras Volendam elkaars tegenstan-
der in de tiende ronde. Green-
park Aalsmeer Heren 1 speelt de-
ze dag in De Bloemhof tegen JD 
Techniek Hurry Up. De wedstrijd 
begint om 19.15 uur. Ook Heren 
2 van Greenpark komt deze zater-
dag thuis in actie. Tegenstander 
vanaf 18.45 uur is HV Tachos. 
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Waterpolocompetitie
Geen winst Heren 1 van 
Oceanus op De Futen
Aalsmeer - Waar Heren 1 van 
Oceanus Waterpolo de afgelo-
pen seizoenen in de tweede klas-
se vaak stad en land af moest rei-
zen voor hun competitiewedstrij-
den, speelde ze afgelopen zater-
dag hun derde streekderby op rij, 
dit keer tegen oude bekende De 
Futen uit Amstelveen. De Futen 
kwamen het beste uit de start-
blokken en kwam 0-2 voor. Daar-
na deden Lars Houdijk en Yoeri 
Berk iets terug en was de balans 
hersteld. De goede lijn werd in 
eerste instantie goed doorgezet 
en door Dennis Reijnders en Jef-
frey Eickho� kwam Oceanus zelfs 
op voorsprong. Na de 5-4 van Da-
vy Nab was het opeens De Futen 
die binnen een paar minuten uit-
liepen naar 5-7. Hiermee werd 
aangetoond dat Oceanus nog 
niet op het oude niveau is. Dank-
zij Dennis, die in de derde perio-

de drie keer wist te scoren bin-
nen een paar minuten, bleef een 
overwinning toch mogelijk. In 
het laatste deel van diezelfde pe-
riode liepen de mannen uit Am-
stelveen toch weer een paar doel-
punten uit en de laatste perio-
de werd ingegaan met een 8-11 
stand. Kevin Melman maakte er 
direct nog een negende bij, maar 
daarna was het op en kon De Fu-
ten een 9-13 overwinning veilig 
stellen. 
Aanstaande zaterdag 9 novem-
ber is er alweer een kans om de 
vervelende smaak van de neder-
laag weg te spoelen, want dan 
spelen de heren wederom thuis 
tegen DJK/ZAR. Start 19.40 uur in 
zwembad De Waterlelie. 
Overige uitslag:
ZV Haerlem 2 - Heren 2: 12-5
De Dol�jn 2 - Heren 3: 11-7
De Amstel 2- Heren 4: 8-10

Nieuwe spelers van harte welkom
Ben opnieuw winnaar bij 
dinsdagavond darten
Aalsmeer - Dinsdagavond 29 ok-
tober was het vaste ploegje dar-
ters aanwezig in het Middelpunt 
voor de onderlinge krachtmetin-
gen. Het kan raar lopen bij deze 
wedstrijden: Kees de Lange won 
van Peter Bakker en Ben van Dam 
won weer van Kees. Peter Bakker 
versloeg vervolgens Ben. Kunt U 
het nog volgen? In de andere pou-
le was Gerben de Vries de sterkste. 
In de halve kruis�nales wist Peter 
te winnen van Gerben en Ben wist 
opnieuw Kees te verslaan. Kees 
behaalde de derde plaats door 
te winnen van Gerben. En Peter 
kwam net tekort tegen Ben, die 
daardoor opnieuw de winnaar van 
de avond werd.
De grote verrassing vond plaats 

in de verliezersronde: Iwan van 
Egdom speelde tegen zijn vriend 
Alexander Stroomer. Na vijf beur-
ten stond de ontspannen spelen-
de Iwan op 62 punten, dat is iets 
wat zelden iemand op zo’n speel-
avond haalt. Het uitgooien van de 
dubbel is echter een struikelblok 
voor Iwan en zo wist Alexander 
toch nog te winnen. Deze onver-
wachte dingen zouden nieuwko-
mers over de streep kunnen halen 
om het ook eens te komen darten. 
Iedereen vanaf 16 jaar is van har-
te welkom. Er is muziek en er zijn 
consumpties verkrijgbaar. Entree 
per avond is 2,50 euro. Kom eens 
darten in buurthuis ‘t Middelpunt 
aan de Wilhelminastraat in Oost ie-
dere dinsdagavond om 20.00 uur.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 9 november:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - csv. D.V.V.A. 1 14.30 u
Sv. Ouderkerk 2 - F.C.A. 2 12.30 u 
Argon 7 - F.C.A. 3 15.00 u
V.E.W. 3 - F.C.A. 4 10.00 u
Rkvv. Velsen 5 - F.C.A. 5 15.00 u
F.C.A. 6 - Olympia H. 5 14.30 u
F.C.A.35+1 - De Dijk 35+1 14.30 u
FCA 45+1 - Buitenveldert  14.30 u
Vrouwen
F.C.A. V1 - H.E.D.W. V3 12.00 u
F.C.A. V2 - ’s Graveland V1 12.00 u
Swift V1 - F.C.A. V3 16.45 u
R.K.D.E.S.
VROUWEN.
R.K.D.E.S. V1 - Roda’23 V1 13.00 u
S.C.W. 

S.C.W. 1 -  F.C. Bl.Wit/1         14.30 u
Roda’23 3 - S.C.W. 2 14.30 u
S.C.W. 3 - sv.Overbos 3 14.30 u
H.S.V. 45+1 - S.C.W. 45 +1 14.00 u

Zondag 10 november:
F.C.AALSMEER
Spaarnwoude 1 -  F.C.A. 1 14.00 u
Sv. D.I.O.S.  2 - F.C.A. 2 12.00 u
Rkvv. Velsen 8 - F.C.A. 3 13.00 u
Hoofddorp 7 - F.C.A. 4 14.30 u 
Hoofddorp 16 - F.C.A. 5 11.00 u 
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 - Sp. Leiden 1 14.00 u
R.K.D.E.S 2  - D.O S.R. 3 11.00 u
R.K.D.E.S. 3 - Arsenal 4 12.00 u
S.D.Z. 5 - R.K.D.E.S. 4 14.40 u
Hoofddorp 9 - R.K.D.E.S. 5 14.30 u

vember. De kaartavond wordt ge-
houden in het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat. Kaartliefheb-
bers zijn vanaf 19.30 uur van har-
te welkom. Het kaarten begint 
om 20.00 uur. Na drie spellen ge-
kaart te hebben, wordt weer de 
befaamde loterij gehouden.

Kloppend hart van vereniging
Verkiezing ‘Clubheld van 
het Jaar 2019’
Aalsmeer - Het geven van trainin-
gen, bardiensten draaien, admi-
nistratieve taken uitvoeren of het 
wassen van de teamshirts, niets 
is te veel voor de clubheld. Elke 
club heeft er wel één rondlopen; 
de vrijwilliger die zich moeite-
loos inzet en onmisbaar is voor de 
club. Met de verkiezing Clubheld 
van het Jaar kunnen alle sport- en 
cultuurclubs van Nederland hun 
clubhelden het podium geven 
dat ze verdienen en hen echt in 
het zonnetje zetten. Want vrijwilli-
gers zijn het kloppend hart van de 
vereniging en het werk dat zij ver-
richten mag vaker gewaardeerd 
worden. Iedereen kan zijn of haar 
clubheld nu nomineren voor de 
titel ‘Clubheld van het Jaar 2019’ 
via www.clubheldvanhetjaar.nl
 
Ontmoetingsplaatsen
Nederland telt ruim 50.000 ver-
enigingen en stichtingen, welke 
samen het grootste sociale net-
werk van Nederland vormen. So-
ciale ontmoetingsplaatsen waar 
mensen samen sporten, muziek 
maken, acteren, dansen of kunst 
maken en waar talent opgeleid 
wordt. Samen bereik je meer dan 
alleen en daarom krijgen sport- 
en cultuurclubs in deze o�ciële 

verkiezing een podium aangebo-
den en worden clubhelden in het 
zonnetje gezet. Hockeyinternatio-
nal Robbert Kemperman en sin-
ger-songwriter Lucas Hamming 
zijn de ambassadeurs van de ver-
kiezing. Zij weten uit eigen erva-
ring hoe belangrijk en waardevol 
vrijwilligers zijn voor de vereni-
ging.
 
Nomineren en stemmen
Tot en met zondag 10 november 
kan heel Nederland zijn of haar 
clubheld nomineren op de web-
site clubheldvanhetjaar.nl. Stem-
men op de clubhelden kan tot en 
met maandag 2 december. Hoe 
meer stemmen jouw clubheld 
krijgt, des te groter de kans dat hij 
of zij zich ‘Clubheld van het Jaar 
2019’ mag noemen.
 
Uitslag en uitreiking
Op dinsdag 17 december komen 
alle provinciewinnaars bij elkaar 
en mag de club de deskundige ju-
ry overtuigen waarom hun club-
held de titel verdient. Na de pit-
ches overlegt de vakjury en wordt 
bekendgemaakt wie zich ‘Club-
held van het jaar 2019’ mag noe-
men en een groot feest wint voor 
de hele club.

nen. En Ben hoestte door. Jan Vos 
had een scherpe aanvalspartij die 
dreigde te vervlakken. In die aan-
val was wel enig materiaal gesto-
ken. Gelukkig tastte zijn tegen-
stander Jan van Amsterdam mis in 
de complicaties en kon opgeven. 
5-1 voor de Azen en de matchpun-
ten waren binnen. En Ben hoestte 
nog steeds door. In een lange ma-
noeuvreerpartij tegen Paul Ouds-
hoorn had Ben met wit een pion 
gewonnen, maar de zwarte stel-
ling was moeilijk binnen te drin-

gen. Na eindeloze zetten van Te2-
e5-e4-e6-e8 en eindelijk Te1 had 
wit een plan en minder tijd. Dus 
wat sneller spelen en Ben zag kans 
om de zwarte koning af te snijden 
op de h-lijn. Een matnet begin 
zich te vormen. Misschien murw 
gehoest dacht Paul een toren te 
kunnen o�eren en gaf meteen op 
toen hij zich realiseerde dat hij een 
stuk achterbleef. Een mooie 6-2 
overwinning! Kijk voor alle uitsla-
gen op: www.aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur
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Vroeg op voor wedstrijd in Almere
Handbal: RKDES E1 wint 
‘dik’ van ASC Najaden
Kudelstaart - De meiden en één 
jongen van RKDES E1 mochten 
afgelopen zondag vroeg op. De 
wedstrijd tegen ASC Najaden in 
Almere stond om 10.30 uur inge-
pland, dus vroeg op en richting 
Almere. Het team was voor de-
ze wedstrijd versterkt met twee 
meiden van de E2: Linde en Kris. 
In een prachtige nieuwe sport-
hal klonk om half elf het �uitsig-
naal voor de start van een leu-
ke handbalwedstrijd. Met Isa op 
doel en Sacha in de spits ging RK-
DES goed van start. Al snel werd 
het 0-3 door doelpunten van Sa-
cha en kon Isa goed redden op 
doelpogingen van Almere. Voor-
al hun nummer 32 was snel en 
balvast maar de verdediging van 
DES stond als een huis. De doel-
pogingen van Lotte werden door 
de keeper gepakt, maar door Lu-
na werd het 0-4. Sacha was goed 
op dreef met 0-5 en 0-6. De te-
genstanders werden er moede-
loos van, maar DES was gewoon 

sterker. Kris scoorde 0-7 en Koen 
maakte via een mooie onder-
schepping 0-8 uit de break en dit 
was tevens de ruststand Na rust 
kwam Lotte op doel. Eerst werd 
zij gepasseerd door een hele slu-
we boogbal (1-9), maar daarna 
had zij een aantal hele mooie red-
dingen. Ook Annabelle was goed 
op dreef met 3 doelpunten en zij 
speelde een sterke wedstrijd. Isa 
kon ook nog 3 doelpunten ma-
ken en ook Linde pakte haar doel-
punt mee. Eindstand 2-16. Een 
overtuigende overwinning voor 
RKDES E1 handbal.

Zaterdag thuis in Proosdijhal
De volgende wedstrijd is za-
terdag 9 november thuis in de 
Proosdijhal tegen Havas. Ook de 
andere teams van RKDES spe-
len deze 9 november thuis in Ku-
delstaart. De eerste wedstrijd be-
gint om 9.15 uur. Kom kijken en 
moedig de handbaltoppers van 
RKDES aan.

Gouden, zilveren en bronzen medailles

Hoog niveau twirlen op 
wedstrijd SV Omnia
Aalsmeer - Afgelopen zater-
dag 2 november vond de jaarlijk-
se eigen wedstrijd van SV Omnia 
2000 plaats. De vrijwilligers ston-
den al vroeg in de Willem Alexan-
der Sporthal in Hoofddorp om de 
zaal in te richten voor de wed-
strijd. Ook de deelnemers waren 
vroeg aanwezig en hadden zin in 
de wedstrijd. Omdat dit de laatste 
wedstrijd is voor de Nederlands 
Kampioenschappen en omdat dit 
een hoge sporthal is waren veel 
goede twirlsters aanwezig en dat 
is genieten voor het publiek. 
Bij een twirlwedstrijd staan meer-
dere onderdelen op het program-
ma, daarnaast zijn er verschillen-
de leeftijdsklasse en categorieën 
waardoor er veel medailles te ver-
dienen zijn. SV Omnia was met 
veel leden aanwezig om te stralen 
op de vloer en dat is zeker gelukt. 
Bij het onderdeel 1 baton werden 
vijf medailles gehaald. Goud was 
er voor Isa en Else, zilver voor Ri-
anne en brons voor Lotte en Mi-
reille. Else haalde op dit onder-
deel promotie en mag volgend 
jaar in de beginners klasse uitko-
men. Isa had een druk program-
ma. Ze deed met vijf onderdelen 
mee en ging ook met vijf gou-
den medailles naar huis. Ze is he-
lemaal klaar voor de Nederland-
se kampioenschappen. De twirl-
sters de net meedoen met wed-
strijden komen uit in de catego-
rie kidstwirl. Merel haalde hierbij 
een zilveren medailles en ook de 
drie kleinste meiden, Yinthe, Ilse 
en Catharine gingen alle drie met 
een medaille naar huis. Als je zo je 
best doet, dan verdien je dat ge-
woon. Demi deed met verschil-
lende onderdelen mee, bij 2-ba-
ton haalde ze een mooie eerste 
plek. Selina haalde zilver en May-

ke mocht het brons in ontvangst 
nemen. Op het onderdeel dance 
twirl kwamen ook veel SV Omnia 
leden in actie en ook daar werden 
prachtige resultaten en medail-
les gehaald. Kirsten werd met een 
mooie uitvoering eerste in haar 
categorie. 

Joetsie Bokaal
Er is aan het einde van het oer-
nooi ook nog een heel speciale 
prijs uitgereikt. De grootste beker 
van de dag, de zogenaamde Joet-
sie Bokaal, is gewonnen door Da-
nique. Ze kreeg van haar trainster 
deze beker omdat ze met veel in-
zet en veel trainen het afgelo-
pen jaar grote stappen heeft ge-
maakt. Daar mag ze zeker trots op 
zijn! Het mag duidelijk zijn dat SV 
Omnia terugkijkt op een zeer ge-
slaagde dag. Er zijn mooie punten 
gehaald, een groot aantal medail-
les gewonnen en vele leden heb-
ben laten zien klaar te zijn voor de 
Nederlands kampioenschappen. 
Iedereen wordt bedankt voor de 
inzet en in het bijzonder de train-
sters en de vrijwilligers, die deze 
wedstrijd voor iedereen herken-
baar waren in hun nieuwe polo’s.

Sjoelclub Aalsmeer in Dorpshuis
Ronald en Tim winnen 
weer koppeltoernooi
Aalsmeer - Op zaterdag 2 no-
vember was Sjoelclub Aalsmeer 
één van de eerste verenigingen 
die in het gerenoveerde Dorps-
huis een evenement mocht hou-
den. Voor de 39e keer werd het 
jaarlijkse koppeltoernooi ge-
houden met 52 teams, verdeeld 
over vijf klassen. Dit jaar waren 
de Zweedse sjoelvrienden afwe-
zig, maar volgend jaar hopen ze 
er zeker bij te zijn als op 7 no-
vember 2020 het jubileumtoer-
nooi (40ste) plaatsvindt. De win-
naars van de afgelopen twee edi-
ties, Ronald Polman en Tim van 
Sommeren, wonnen ook dit jaar 
de eerste prijs. Dat waren zij ook 
enigszins aan hun stand verplicht, 
omdat zij al vele jaren in de top 3 
van Nederland eindigen bij het 
NK Koppelen. Over 3 weken zijn 
zij opnieuw kanshebbers om de 
titel in Barneveld te veroveren. In 
de eerste ronde moesten zij dui-

Tim van Sommeren en Ronald Pol-
man: winnaars in de A-klasse.

Voorzitter Sjaak Siebeling reikt een 
attentie uit aan Joke de Haan en 
Iko van Elburg voor hun werk aan 
de Interclubcompetitie.

delijk nog even op stoom komen. 
Het Aalsmeerse duo Cock Tukker 
en Patrick Haring, dat uiteinde-
lijk derde werd in de A-klasse, had 
toen slechts een achterstand van 
11 punten. Met een recordgemid-
delde van 136,47 was duidelijk te 
zien dat Ronald en Tim de terech-
te kampioen waren. 
Voorafgaand aan de prijsuitrei-
king werden Joke de Haan en Iko 
van Elburg bedankt voor hun ve-
le jaren Interclubwerk. Zij kregen 
namens Sjoelclub Aalsmeer een 
emmer gevuld met lekkers uit 
handen van voorzitter Sjaak Sie-
beling. 
In de B-Klasse ging de winst naar 
Kees Kuypers en Hans van Leeu-
wen, gevolgd door Albert Geleijn 
en Ron Swiersema. Op drie Hen-
ny Dhondt en Marianne de Wit. In 
de C-Klasse is de hoogste eer be-
haald door Karin Dijkstra en An-
neke van Dijk. Thijs Brozius en 
Mariëtte van der Vlugt wisten als 
vierde te eindigen.

Basketbalcompetitie jeugd
Nipt verlies BVA U14 na 
spannende wedstrijd
Aalsmeer - Op zondag 3 novem-
ber speelde de U14 van Basketbal 
Vereniging Aalsmeer een span-
nende wedstrijd tegen K.T.C. uit 
Overveen. Na twee weekenden 
rust, omdat er geen wedstrijden 
stonden ingepland, waren de jon-
gen van de U14 er helemaal klaar 
voor om er keihard tegen aan te 
gaan. De wedstrijd begon zoals 
gewoonlijk met een sprongbal, 
K.T.C. won deze sprongbal, maar 
tikte de bal naar een speler van 
Aalsmeer. Helaas kwam Aalsmeer 
niet gelijk tot scoren, maar maak-
te juist snel hun eerste fout. Dag-
mar Smid van K.T.C. wist wel de 
basket te vinden en was de eer-
ste die een punt scoorde. Geluk-
kig had Aalsmeer direct een ant-
woord en maakte Lucas van Rijn 
meteen daarna ook het eerste 
punt voor BV Aalsmeer. De sco-
res vielen nu goed aan beide kan-
ten en na het eerste kwart stond 
het 12-12. BV Aalsmeer mocht de 
bal innemen bij de start van het 
tweede kwart en scoorde daar-
na ook meteen. BV Aalsmeer had 
de smaak te pakken en wist een 
voorsprong te creëren van 20-
14 waardoor K.T.C. een time-out 
nam. De time-out bleek te wer-
ken, want K.T.C. zette alle zei-

len bij en begon aan een inhaal-
race. Aan het eind van de tweede 
kwart stond het 22-24 voor K.T.C. 
In het derde kwart bleef K.T.C. 
op dezelfde manier doorgaan en 
wist zij hun voorsprong te vergro-
ten tot 7 punten verschil. Reden 
voor de coach van BV Aalsmeer 
om een time-out aan te vragen. 
Joran gooide na de time-out de 
mooiste ballen in de basket, waar-
door het verschil weer iets klei-
ner gemaakt werd. Aan het ein-
de van de derde kwart stond het 
34-39. In het vierde kwart was de 
opdracht voor de spelers van BV 
Aalsmeer om steeds strakker ver-
dedigen, deze tactiek pakte goed 
uit waardoor K.T.C in paniek leek 
te raken. Aalsmeer kwam dichter-
bij en het verschil werd terugge-
bracht naar maar 2 punten ach-
terstand, maar helaas bleek dit 
niet genoeg. K.T.C. wist met hun 
laatste beetje energie die zij nog 
had een paar keer mooi te scoren 
waardoor zij uiteindelijk de wed-
strijd wist te winnen met 40-48.
De volgende wedstrijd van de 
U14 wordt gespeeld op zondag 
17 november om 16.15 uur in de 
Proosdijhal in Kudelstaart tegen 
de Landslake Lions uit Amster-
dam.

Korfbalcompetitie
B1 van VZOD kampioen
Kudelstaart - Een nieuw sport-
jaar, een nieuw seizoen. Dat be-
tekende ook voor de B1 van korf-
balvereniging VZOD een nieuw 
team. De toppers van dit nieuwe 
team zijn de heren Maarten van 
Oostveen, Wouter van Oostveen, 
Jonas de Rooij, Bram Volmuller en 
Toine Boomkamp en de dames 
Isabella Ruesink, Yara Mohlen, 
Lisa Heil, Femke Buijs en Nic-
ky Blom. De coaches zijn Shewa 
Bernsen en Miriam Vermeulen.
De korfballers begonnen het sei-

zoen meteen goed door de eerste 
wedstrijd van TOP te winnen. De 
week erna tegen KIOS speelden 
de VZOD’ers gelijk. 
Tijdens de competitie kwam het 
kampioenschap steeds meer in 
zicht. 
Het harde werken is nu beloond. 
De B1 is kampioen geworden in 
de veldcompetitie! De heren en 
dames korfballers gaan nu de 
competitie voortzetten in de zaal 
en hopen natuurlijk op opnieuw 
goud!

Wielrennen in Tour de Singkarak
Jordy Buskermolen ziet 
af en geniet op Sumatra
Kudelstaart - Voor wielrenner 
Jordy Buskermolen is na vier van 
de negen etappes van de Tour 
de Singkarak een topklassering 
al buiten bereik. De wedstrijd op 
het Indonesische eiland Suma-
tra telt voor de Kudelstaarter te 
veel hoogtemeters om zich te 
kunnen meten met de lichtge-
wichten in het peloton. “Boven-
dien maken de warmte en de ho-
ge luchtvochtigheid het koersen 
hier zwaar”, meldt Buskermolen, 
die ook zegt volop te genieten. 
“De wegen zijn zeer goed, verge-
lijkbaar met die in Europa, en de 
omgeving is prachtig.” Na vier rit-
ten staat de renner van gelegen-
heidsteam ProCyclingStats in de 
middenmoot van het klassement: 
48ste met vijftien minuten ach-
terstand op de Australische leider 
Jesse Ewart. Met een �inke jetlag 
achter de oren was Buskermo-
len al meteen na de start van de 
eerste rit met zes anderen in de 
aanval gegaan. “Uiteindelijk wer-
den wij op de laatste beklimming 
van de dag bijgehaald”, zegt Jor-
dy. “Er werd hard gereden en ik 
kon bergop niet volgen. Daarna 
ben ik in eigen tempo naar de �-
nish gereden”. In de �nale van rit 
twee verloor hij met zijn ploeg 

op een lastige klim net de aan-
sluiting met de eerste groep van 
25 man, op dag drie bevond hij 
zich in het eerste peloton dat met 
kleine achterstand volgde na zes 
koplopers en in de vierde etap-
pe moest hij passen op de slot-
klim; dertigste. In het vervolg van 
de race wachten de renners nog 
twee zware bergritten. Jordy: “Ik 
probeer de komende dagen mee 
te gaan in een kopgroep om een 
leuke uitslag te rijden. Gezien de 
vele beklimmingen is dat niet 
eenvoudig, maar wel een mooie 
uitdaging.”

Veldrijden
Afgelopen zaterdag is Sven Bus-
kermolen (Kudelstaart) bij de ju-
nioren twaalfde geworden in 
het kampioenschap van de re-
gio’s Noord- en Zuid-Holland en 
Utrecht. Tristan Geleijn uit Rijsen-
hout �nishte als achttiende. De 
wedstrijd werd verreden in Rhe-
nen en er waren veel punten te 
verdienen voor deelname aan het 
NK in januari. Een dag nadien wa-
ren in Zwanenburg, de rollen in 
de vierde rit van de Amsterdam-
se crosscompetitie omgedraaid: 
veertiende Geleijn, twintigste 
Buskermolen.

Jordy Buskermolen, in derde positie van het peloton, geniet van het koer-
sen en de prachtige omgeving in de Tour of Singkarak op West-Sumatra. 
Foto: organisatie Tour de Singkarak.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 8 
november is er koppelkaarten bij 
buurtvereniging Hornmeer. Ieder-
een is van harte welkom in het 
buurthuis aan de Dreef 1. Geen 
maat? Daar gaat voor gezorgd wor-

den. De zaal is open vanaf 19.30 uur 
voor ko�e, thee en inschrijving. 
Aanvang kaarten is 20.00 uur. Het 
klaverjassen op vrijdag 1 novem-
ber is gewonnen door Miep Bloe-
men met 5653 punten. Rijk van Eg-
dom eindigde op plaats twee met 
4988 punten en Co Knol derde met 
4987 punten. De poedelprijs was 
voor Siem Burgers met 3205 pun-
ten, blijven oefenen Siem.

Riet wint bij de 
Ouderensoos

Kudelstaart -  Iedere donderdag-
middag is er van 13.30 tot 16.30 
uur een gezellige kaartmiddag 
in het Dorpshuis van Kudelstaart 
voor 55+ers. Op donderdag 31 ok-
tober waren er helaas geen joke-
raars aanwezig. Bij het klaverjas-

sen was deze week de hoogste eer 
voor Riet Pothuizen met 5574 pun-
ten. Huub Bouwmeester werd met 
5174 punten tweede en Alie van 
Weerdenburg wist op plaats drie te 
eindigen met 4782 punten. De ou-
derensoos is op zoek naar nieuwe 
leden. Zowel klaverjassers als joke-
raars zijn van harte welkom. Kom 
langs, speel mee of bel eerst voor 
meer informatie naar mevrouw R. 
Pothuizen via 0297-340776.
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Tafeltenniscompetitie
Goede week voor teams 
van ATC Bloemenlust
Aalsmeer - De tafeltennissers 
van Bloemenlust 1 behaalden in 
de eerste returnwedstrijd van de 
najaarscompetitie tegen het vijf-
de team van Amstelveen hetzelf-
de resultaat als in de openings-
wedstrijd. Jan Spaargaren kon 
helaas maar één gewonnen par-
tij op zijn naam schrijven. Bart 
Spaargaren zat dicht tegen drie 
keer winst, maar moest zich in de 
laatste wedstrijd toch gewonnen 
geven na een merkwaardig grillig 
gameverloop. Man of the match 
was David Klaassen met een bij-
drage van 3 winstpunten. Zijn 
eerste twee partijen won hij zeer 
ruim, zijn laatste partij ging in vijf 
spannende games, maar geluk-
kig in zijn voordeel. Samen met 
Bart speelde hij een sterk dub-
belspel, zodat de einduitslag 3-7 
werd.
Bloemenlust 2 kwam tegen Taza-

no ’96 4 na een 3-5 achterstand 
nog knap terug tot een 5-5 gelijk-
spel. Eerst wist Frans Ravesteijn 
de stand op 4-5 te brengen. Ver-
volgens moest Johan Berk na 
twee eerdere makkelijke zeges, 
in de laatste partij nog alle zeilen 
bijzetten om het vijfde en gelijk-
makende punt binnen te halen 
(11-5, 5-11, 12-10, 8-11, 11-7). Het 
dubbelspel werd redelijk overtui-
gend gewonnen door Horst Kras-
sen en Johan Berk. Irene Gerrits-
ma vocht voor wat ze waard was, 
maar had nog niet voldoende 
wedstrijdritme om tot winst te 
komen.
In de DUO-competitie boekten 
Jan Spaargaren en Dirk Biesheu-
vel een prima 4-1 zege op DO-
KO (v) 1. Alleen Dirk moest een 
tegenstander feliciteren na een 
spannende vijfsetter (9-11, 9-11, 
11-5, 11-7, 8-11).

Volgende speelavond in Proosdijhal
Alwijn wint nu wel dart-
finale bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Vorige week vrij-
dag was in het Dorpshuis van Ku-
delstaart de vierde speelavond 
van de dartclub Poel’s Eye. De op-
komst was voor de derde keer op 
rij met 35 deelnemers uitstekend. 
Tot nu toe stond het seizoen in 
het teken van de ‘come back’. De 
eerste drie speelavonden werden 
gewonnen door oud winnaars 
die respectievelijk, vier, twaalf en 
acht jaar niet meer hadden ge-
wonnen. Ook Alwijn Saarloos kon 
dat op de vorige speelavond niet 
voorkomen, hoewel hij bij zijn de-
buut knap de �nale haalde. Al-
wijn kwam echter terug en zag 
en overwon. Na een knap rijtje 
overwinningen tegen topfavorie-
ten als Christopher Brouwer (met 
10 speelavond overwinningen op 
zijn naam), Lars Plaisier (5) en Erik 
Jan Geelkerken (13) bereikte hij 
wederom de �nale. Tegenstander 
was Tim van de Poel (met 7 over-

Finalist Tim van de Poel en winnaar 
Alwijn Saarloos.

winningen op zijn naam), maar 
Alwijn liet zich deze avond door 
niets en niemand afstoppen en 
werd zodoende uiterst knap de 
74ste winnaar ooit van een speel-
avond. Christopher werd dus door 
Alwijn naar het tweede niveau ge-
stuurd, maar ook zijn pad naar de 
uiteindelijk overwinning op dit ni-
veau lag bezaaid met oud win-
naars, te weten Tibor Hogervorst 
(7), Rene Kruit (10) en Bak (23). 
Brent Plaisier had deze avond met 
een zeer mooie �nish van 137 de 
hoogste uitgooi van de avond. Er 
waren er nog twee niveaus, hier-
over volgt volgende week meer.

Let op: Proosdijhal
Let op, volgende week vrijdag 15 
november is de volgende speel-
avond in de Proosdijhal! Door an-
dere activiteiten in het Dorpshuis 
moet de dartclub Poel’s Eye twee 
keer op rij uitwijken naar de plaat-
selijke sporthal in Kudelstaart. 
Zoals gewoonlijk kan elke dar-
ter zonder opgave vooraf mee-
doen en dankzij het vier niveau 
systeem komt iedereen op zijn 
eigen niveau terecht. Het motto 
van de Poel’s Eye is: Zoveel mo-
gelijk darten, op zoveel als moge-
lijk het eigen niveau. Deelname is 
geheel vrijblijvend en houd geen 
verplichtingen voor later in het 
seizoen in. De inschrijving sluit 
om 20.00 uur, deelname kost vier 
euro en de minimum leeftijd is 15 
jaar. Op de website www.poel-
seye.nl is nog meer informatie te 
vinden. 

gehouden in het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat. Het kaarten 
op 23 oktober is gewonnen door 
Maaike Spaargaren met 5206 
punten, direct gevolgd door Loek 
Pieterse met 5176 punten. Op drie 
is Els Vergeer geëindigd met 4902 
punten en plaats vier was voor 
Riet Hoekman met 4884 punten.

Op zoek naar 
schaaktalent

Kudelstaart - Iedereen die wel-
eens een schaakstuk heeft aan-
geraakt, zal zich dit ongetwijfeld 
wel herinneren van een spelletje 
schaak op school, met vrienden of 

Korfbalcompetitie
Kampioenstaart toch uit 
de vriezer voor VZOD A1
Aalsmeer - De junioren van 
VZOD waren 28 september ei-
genlijk al kampioen geworden, 
maar dat kreeg nog een staartje. 
Kort samengevat ging het zo. De 
eerste twee wedstrijden van de 
competitie werd er onder leiding 
van Rob Visscher gemakkelijk ge-
wonnen. De derde wedstrijd te-
gen KZ Danaïden ging met 1 punt 
verschil verloren. Dit had niet ge-
hoeven. Dus 28 september wilde 
het team dit graag rechtzetten. Er 
werd namelijk weer tegen KZ Da-
naïden gespeelt. Coach Rob Vis-
scher was helaas ziek en Bart en 
Jessica Verheul namen hem voor 
deze zaterdag waar. Er werd goed 
gespeeld. Maar het werd toch 
ook weer spannend gemaakt. De-
ze keer trok VZOD aan het langste 
eind door juist met 1 punt te win-
nen. Nadat de winst in de poc-
ket zat, kon men uit de ranking 
opmaken dat ze sowieso kam-
pioen zouden zijn. Ook al moes-
ten er nog twee wedstrijden ge-
speeld worden. Door in elk ge-
val nog één wedstrijd te winnen 
zouden ze alleen aan kop komen 
te staan. Een week later speel-
de het team thuis in Kudelstaart 
tegen Tempo en stond Rob Vis-
scher weer hersteld aan het roer. 
De start ging voorspoedig en de 
toeschouwers, die op de wed-

strijd afgekomen waren, dach-
ten dat het kat in het bakkie zou 
worden. Niets was minder waar. 
Bij VZOD viel topscoorder Bart 
Viet geblesseerd uit. En bij Tem-
po werd de joker ingezet en die 
knalde bij elke aanval met gemak 
een paar doelpunten erin en ont-
regelde het hele VZOD-team. De 
wedstrijd ging helaas verloren 
met 11-15. De teleurstelling was 
bij het team groot en de kampi-
oenstaart werd nog maar even in 
de vriezer gezet. Afgelopen zater-
dag 2 november moest het dan 
maar gebeuren tegen Fluks. De 
kampioenstaart werd voor de ze-
kerheid nog niet uit de vriezer ge-
haald. En met lood in hun schoe-
nen vertrok VZOD A1 naar Noord-
wijk om de wedstrijd te spelen. 
Zou het nu wel lukken? Omdat 
het scorendvermogen het af liet 
weten stond het in de rust 3-3. 
Er moest nog wel wat gebeu-
ren om deze keer wel de punten 
mee naar huis te nemen.  Geluk-
kig ging het de tweede helft een 
stuk beter. En werd er uiteinde-
lijk meer gescoord dan de tegen-
stander. Na a�oop van de wed-
strijd werd bekend dat KZ Dana-
iden ook had verloren. Dus met 
ruime voorsprong kon er uitein-
delijk van de kampioenstaart ge-
smuld worden.

Handbalsters van RKDES 
winnen opnieuw
Kudelstaart - Na de thuisze-
ge vorige week op KDO (33-21) 
speelden de handbalsters van 
RKDES afgelopen zaterdagavond 
uit tegen Monnickendam. Zoals 
verwacht bleek een harsloze bal 
voor veel problemen te zorgen. 
De meeste schoten op doel vlo-
gen in de beginfase hoog over. 
Pas na 10 minuten maakte de 
Kudelstaartse ploeg haar eerste 
doelpunt en kon begonnen wor-
den aan een inhaalrace. Dat bleek 
nog een hele opgave, omdat de 
thuisploeg er alles aan deed om 
het tempo uit de wedstrijd te ha-
len. Mede daardoor stond er bij 
rust een 9-8 stand op het score-
bord. In de tweede helft speelde 
RKDES meer op tempo. Niet alles 
ging goed, maar Monnickendam 
gaf zich vrij snel gewonnen. Op 
de break out waren Mandy Din-
genouts en Naomi Heskes doel-
tre�end, terwijl Amber Haarsma 
op de cirkel een aantal keer mooi 
kon afronden. 
Uiteindelijk won RKDES verdiend 
met 15-21, waardoor de ploeg 
vooralsnog ongeslagen (en op 
doelsaldo) bovenaan staat. Aan-
komende zondag 10 novem-
ber komt het Ouderkerkse NEA 
op bezoek in Kudelstaart in de 
Proosdijhal. Inzet is dan de kop-
positie.

Heren 1 gelijk
De heren van RKDES speelden 
afgelopen zondag thuis tegen 
HMS/Achilles uit Utrecht. Een 

werkelijk dramatische start zorg-
de na 10 minuten voor een tus-
senstand van 2-8. Waar vorige 
week Atlantis Dronten met ge-
mak werd verslagen (31-20), 
bleek de Utrechtse ploeg van een 
heel ander kaliber. Gelukkig her-
stelde RKDES zich daarna onder 
aanvoering van Peter Kouwen-
hoven. Met een aantal mooie in-
dividuele acties wist hij de no-
dige doelpunten te maken. On-
dertussen werd er ook fanatieker 
verdedigd waardoor HMS/Achil-
les nauwelijks meer aan scoren 
toekwam. Bij rust was de schade 
gerepareerd (14-12). In de twee-
de helft begon RKDES nog wel 
goed, wat halverwege resulteer-
de in een 19-16 voorsprong, maar 
een paar geforceerde schoten en 
een onnodige tijdstraf aan Ku-
delstaartse zijde, deed de wed-
strijd kantelen (19-20). Nu mocht 
RKDES weer in de achtervolging. 
Het was maar goed dat doelman 
Xander von Henning in de twee-
de helft een aantal zeer fraaie 
reddingen verrichte, waardoor 
de Utrechtse ploeg geen afstand 
kon nemen en de wedstrijd uit-
eindelijk een terecht gelijkspel 
opleverde (23-23). Beide ploegen 
delen vooralsnog de koppositie. 

Zondag derby
Aankomende zondag 10 novem-
ber speelt RKDES in sporthal De 
Bloemhof een heuse derby tegen 
het eveneens nog ongeslagen 
Greenpark/Aalsmeer 4.       

Het dames 1 team van RKDES Kudelstaart..

Mooie aanvallende acties
Winst voor Heren 1 van 
Basketbal Aalsmeer

ken. Met bij de tegenpartij twee 
oud jeugd eredivisie-spelers kon-
den de heren van BVA aan de bak. 
De start van de wedstrijd was qua 
tempo van beide teams hoog. Dit 
was op zich van de tegenpartij 
wel vreemd, want deze had maar 
twee wissels. BV Aalsmeer had-
den er zes en konden het hoge 
tempo dan ook goed volgen. He-
laas kon BVA de punten niet ma-
ken en keken al gauw tegen een 
achterstand aan van 13-8. Reden 
voor een time out bij BVA. De-
ze pakte goed uit. Na een aan-
tal goed opgezette aanvallen 
en strakke verdediging pakte 
BVA de voorsprong in het eerste 
kwart: 15-13. Het tweede kwart 
ging BVA voortvarend van start. 
De punten vielen uiteindelijk nu 
wel en de tegenpartij had duide-
lijk moeite met de strakke verde-
diging van BVA. Het in grote ge-
tale gekomen publiek werd goed 
vermaakt met mooie aanvallende 
acties. BVA scoorde in het tweede 
kwart van wedstrijd maar liefst 18 
punten tegen 4 van de tegenpar-
tij: 33-17. Na de rust ging het ge-
lijk op in het derde kwart. De he-
ren van BVA maakte wat onnodi-
ge persoonlijke fouten wat het 
spel niet ten goede kwam en bij 
sommige spelers enige frustra-
tie opwekte. De tegenstander 
kon hierdoor weer meer punten 
scoren dan in het tweede kwart. 
BVA kon dit kwart nog wel win-
nend afsluiten: 46-31. In het laat-
ste kwart waren de gemoederen 
nog niet helemaal bedaard. Het 
was maar goed dat BVA een rui-

me voorsprong had kunnen op-
bouwen in het begin van de wed-
strijd, want het vierde kwart werd 
mede door de ontstane frustratie 
in het derde kwart ruimschoots 
verloren met 8-18. Met de eind-
stand van 57-49 werden wel de 
broodnodige winstpunten ge-
pakt. De heren van BVA staan wel-
iswaar achtste in de stand, maar 
tussen nummer drie en nummer 
tien is het verschil slechts 2 pun-
ten. Er is dus nog van alles moge-
lijk. Zaterdag 16 november spe-
len de heren weer hun volgende 
thuiswedstrijd om 19.00 uur in de 
Proosdijhal Kudelstaart.

Uitwedstrijden 
BV Aalsmeer

Aalsmeer - Komend weekend 
spelen alle teams van Basketbal 
Vereniging Aalsmeer (BVA) uit-
wedstrijden. Mee op reis om de 
teams aan te moedigen is natuur-
lijk wel mogelijk. 
 
Vrijdag 8 november:
21.15 uur: Windmills MSE2 - BVA 
MSE2
Zaterdag 9  november:
12.45 uur: The Lions V16 - BVA V16
14.15 uur: K.T.C. X12 - BVA X12
14:45 uur: Windmills M18 - BVA 
M18
Zondag 10 november:
13.30 uur: U.S. MSE 3 - BVA MSE1
14:45 uur: De Hoppers M16 - BVA 
M16

Hoogste serie voor Cock 
Tukker bij Sjoelclub
Kudelstaart - Op de laatste don-
derdag van oktober werd er 
voor het eerst in het vernieuw-
de Dorpshuis in Kudelstaart ge-
sjoeld voor de competitie. De 
scores kwamen niet hoger dan 
148 punten, waarbij Cock Tuk-
ker met 1432 de hoogste serie 
over 10 bakken had. Petra Hou-
weling scoorde de meeste pun-
ten, namelijk 26. Zij werd eerste 
in de hoofdklasse. Gevolgd door 
Tim van Tiem op twee en Mar-
ry Verhoeven op drie. In de A-
klasse was de hoogste eer voor 
Kees Verbruggen, gevolgd door 
Mariëtte van der Vlugt en Karin 
Dijkstra. In de B-klasse was Mir-
jam van den Berg onverslaanbaar. 
Op twee Jan Alderden en op drie 
Dirk Mol. In de C-klasse de eerste 
plaats voor Mahjan Yari, gevolgd 
door Jan Geleijn en Pleun van 
Verseveld.

Bekerwedstrijd
Zaterdag 26 oktober is de twee-
de bekerwedstrijd van het sei-
zoen gehouden in Zwolle. Bij de 
dames (geen Aalsmeerse deel-
neemsters) won, zoals zo vaak, El-
ly Mensen. Bij de heren een ver-

rassende winnaar in de persoon 
van Herman Depenbrock. Wim 
Voorbij was de beste Aalsmeer-
se vertegenwoordiger met een 
9e plaats. Patrick Haring (21e) 
en Cock Tukker (22e) deden wei-
nig voor elkaar onder en Tim 
van Tiem werd 41e. Op zaterdag 
26 oktober was ook het koppel-
toernooi in Heemskerk. Alleen 
Wijnand en Marja Springin’tVeld 
deden hier aan mee en zij werden 
3e in de A-Klasse. Het WK Sjoelen 
2021 is toegewezen aan Sjoelclub 
E.M.W.S.V. in Beneden-Leeuwen. 
De ANS (Nederlandse Sjoelbond) 
verkoos hen boven de Brikken-
mikkers uit Emmen om het toer-
nooi te organiseren.  

Competitieavond
De volgende competitieavond is 
op donderdag 14 november en 
begint om 20.00 uur in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Op zaterdag 
23 november is het NK Koppelen 
in Barneveld en namens Sjoelclub 
Aalsmeer hebben zich zes teams 
aangemeld. Zie voor uitslagen 
en informatie ook de website van 
Sjoelclub Aalsmeer: www.sjoel-
club-aalsmeer.nl. 

Aalsmeer - Zondag 3 november 
stond er een belangrijke wed-
strijd op het programma voor 
de Heren 1 van Basketbal Vereni-
ging Aalsmeer. Na vijf gespeelde 
wedstrijden werd alleen de eer-

ste gewonnen. Om aansluiting te 
houden in de stand is winst dus 
noodzaak. De tegenstander had 1 
winstwedstrijd meer en de heren 
konden met een gewonnen wed-
strijd de aansluiting dus weer ma-

in de familie. Zou je het weer eens 
willen proberen? Kom dan eens 
langs bij Schaakclub Westeinder 
in het vernieuwde Dorpshuis Ku-
delstaart. Elke donderdag komt 
de clubleden vanaf 20.00 uur bij-
een. Er worden zowel competitie 
als toernooitjes gespeeld, van 20 
maar ook van slechts 5 minuten. 
Jong en oud is van harte welkom.

Maaike wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 13 no-
vember. De kaartmiddag voor le-
den begint om 14.00 uur en wordt 






