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Dat is in het kort de ‘opdracht’ die het 
college zichzelf stelt voor de 
komende periode van vier jaar. 
Samenwerken is daarbij de sleutel. 
De gemeenteraad heeft dit college 
als uitgangspunt voor hun werk 
meegegeven dat alles om mensen 
draait. De gemeente is er immers 
voor inwoners en ondernemers en 
niet andersom. “Dat betekent niet 
dat we niets van inwoners en onder-
nemers verwachten”, zegt burge-
meester Gido Oude Kotte. “Het zou 
mooi zijn als we veel constructieve, 
positief kritische bijdragen aan 
nieuwe plannen mogen ontvangen. 
En een open, �exibele en geduldige 
houding als we die plannen tot 
uitvoering willen brengen.”

Prettig leefklimaat 
Er wordt daar waar mogelijk 
gebouwd voor elke doelgroep. Daar-
naast wordt ook geïnvesteerd in 
huisvesting voor internationale 
medewerkers, vluchtelingen en 
(economische) daklozen. Het college 
streeft naar een prettig leefklimaat 
voor iedereen. Daar horen goede 
zorg en voorzieningen voor onder-
wijs, sport en cultuur bij.

Vertrouwen in lokale overheid
Het college wil graag dat het 
vertrouwen in de lokale overheid 
toeneemt. Begin 2023 wordt daarom 
als ‘nulmeting’ gevraagd aan de 
inwoners hoe zij aankijken tegen het 
gemeentelijk beleid en participatie. 
Deze vraag wordt eind 2025 opnieuw 
gesteld, waarbij het streven is dat dit 
‘rapportcijfer’ is gestegen. “Wij willen 
zoveel mogelijk luisteren naar onze 

inwoners en ondernemers”, zegt 
participatiewethouder Willem 
Kikkert. “Ideeën ophalen over hoe 
mensen zelf vinden dat ze prettig 
kunnen leven in hun wijk, buurt en 
straat. Bij de afweging van belangen 
speelt dan natuurlijk altijd het alge-
meen belang een rol. En dat is het 
belang dat de gemeenteraad 
behartigt.” 

Verkeer en bereikbaarheid
Naast de bestaande wijkoverleggen 
worden ook nieuwe vormen van 
participatie onderzocht. Eén van die 
nieuwe vormen is de Denktank 
Verkeer die bestaat uit drieënveertig 
betrokken inwoners. De denktank 
gaat zich buigen over alle verkeers-
stromen en verkeerssituaties in Aals-
meer en Kudelstaart. Het is de eerste 
uitwerking van de wijze van werken 
die dit college nastreeft. “Informatie 
ophalen bij de inwoners en onderne-
mers, suggesties, opmerkingen en 
ideeën meenemen in onze plannen”, 
zegt wethouder Dick Kuin. “Dat doen 
we nu als eerste met het verkeer in 
onze gemeente. Een onderwerp waar 
iedereen mee te maken heeft en 
waar iedereen iets van vindt. We 
gaan ondervinden hoe dit werkt. 
Zelfs als we  maar één gevaarlijke 
situatie creatief op kunnen lossen is 
deze Denktank Verkeer wat mij 
betreft een succes. Maar ik ga er van 
uit dat er meer resultaat uit kan 
komen dat we vervolgens kunnen 
voorleggen aan de gemeenteraad.” 

Toekomstplan voor gemeente
De komende twee jaar wordt een 
omgevingsvisie opgesteld. “We 

maken een toekomstplan voor de 
hele gemeente”, zegt wethouder 
ruimtelijke ordening Bart Kabout. 
“Dat doen we in samenspraak met 
onze inwoners en met de provincie 
zodat we provinciaal en gemeentelijk 
beleid goed op elkaar kunnen 
afstemmen. Er zal goed worden 
gekeken naar de samenhang tussen 
voorzieningen voor onderwijs, sport 
en cultuur. Multifunctioneel gebruik 
van de beperkte ruimte die we 
hebben is daarbij ook een 
speerpunt.”

Veilig Aalsmeer
Het college wil de komende jaren in 
gesprek met inwoners en onderne-
mers maar wil mensen en bedrijven 
die zich niet aan de regels willen 
houden hard aanpakken. Er wordt 
stevig ingezet op het tegengaan van 
ondermijning en overlast. “De 
aanpak van ondermijnende activi-
teiten in de sierteelt en mensen-
handel gaan we intensiveren”, zegt 
burgemeester Oude Kotte. “We 
merken dat onze aanpak resultaat 
oplevert. Ook de toenemende recre-
atie en de toename van het aantal 
evenementen vraagt om een slimme 
en meer preventieve aanpak van 
overlast.” 

Duurzaamheid
Duurzaamheid is voor dit college een 
thema waarop in alle plannen en 
werkwijzen wordt ingezet. Er wordt 
gestreefd naar een gezonde en duur-
zame leefomgeving. Er komt een 
Masterplan Energie en een Duur-
zaamheidsagenda Aalsmeer op wijk- 
en buurtniveau. 

Financiën
De ambities van het college staan 
beschreven in de collegeagenda 

College presenteert ambities: 
‘Samen werken aan Aalsmeer’

Wethouder Dick Kuin (rechts) overhandigt de college-agenda aan de nestor van de 
raad, Dirk van Willegen. Er is ondanks �nanciële onzekerheden een budget 
gereserveerd voor nieuw beleid en onder andere wordt geld uitgetrokken voor een 
grootse inhaalslag van het achterstallige openbare groen (momenteel wordt een 
inventarisatie gemaakt met een plan van aanpak) en eveneens hard nodig en krijgt 
vast ook goedkeuring van inwoners: Er wordt geïnvesteerd in het renoveren van 
kunst (beelden) in de openbare ruimte. “Een likje verf is niet meer genoeg”, aldus 
wethouder Willem Kikkert in de toelichting.

Aalsmeer - Luisteren naar inwoners en ondernemers, voortvarend verder 
met uitvoering van bereikbaarheidsplannen en woningbouw en niemand 
in de kou laten staan die het moeilijk heeft. 

2022-2026 die op www.aalsmeer.nl is 
in te zien. Ook het �nanciële plaatje 
dat bij de ambities hoort is daarin te 
vinden. “Wij denken dat we met een 
goed doordacht en �nancieel goed 
onderbouwd programma richting 

gemeenteraad gaan”, zegt 
wethouder �nanciën Robert van Rijn. 
“Wij gaan met elkaar, de gemeente-
raad, de inwoners en de onderne-
mers de komende vier jaar graag aan 
de slag voor Aalsmeer.”
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 13 NOVEMBER

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

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

diensten om 10u. en 16.30u. met 
ds. G.C. den Hertog uit Leiden. 
Ned. Geref. Kerk

- Het Lichtbaken, Aalsmeer-
derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
dienst om 10u. met ds. P.A. van 
Veelen uit Bennebroek.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. Oecu-

menische dienst met ds. Teus 
Prins. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. scholendienst met 
ds. B. Olde en Oecumenische 
viering in Doopsgezinde kerk. 
Info: http://pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. dienst met dhr. D.W. Voll-
muller, Aalsmeer. Organist: Hugo 
van der Meij. Zie: hervormdaals-
meer.nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag 10u. school- en kerk-
dienst met ds. M.J. Zandbergen. 
Organist: Jan Teeuw. Zie: www.
hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. samenkomst. 
Spreker: Jeroen Dorstijn. Info: 

www.leg.nl. 
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. In 

Kloosterhof: Zaterdag om 
16.30u. Woordcommunieviering. 
Voorganger: B. Dullens. In 
Karmelkerk: Zondag 10u. Oecu-
menische viering met ds. T. Prins 
in Doopsgezinde kerk. Om 14u. 
Poolse dienst met Krzysztof 
Kicka in Karmelkerk. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

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

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

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. 
Gonja van ‘t Kruis (HA). Info: 
www.kerkdienstgemist.nl.

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

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

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

Zondag 11u. Eucharistieviering 
m.m.v. cantors. Info: stjange-
boortesecretariaat@live.nl

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

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

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

Kudelstaart - Op dinsdagavond 29 
november om 20.00 uur is er een infor-
matieavond over de Eerste Communie 
2023. Tijdens deze avond wordt uitge-
legd wat het Eerste Communieproject 
precies inhoudt. Het project bestaat 
onder andere uit een aantal vieringen: 
een voorstelviering, de communievie-
ring en een slotviering. Verder worden 
er een aantal kindermiddagen georga-
niseerd ter voorbereiding op de Eerste 
Communie. Ook is er een speurtocht 
door de kerk en beleven de kinderen 

een gezellige middag na de slotviering 
als afsluiter van altijd een bijzonder en 
mooi project. De Eerste Communie is 
bedoeld voor kinderen in groep 4, 
maar oudere kinderen kunnen zich 
ook bij dit project aansluiten. De infor-
matieavond voor de ouders wordt 
gehouden in de pastorie van de Sint 
Jan Geboorte kerk aan de Kudel-
staartseweg 247. Voor aanmelden of 
meer informatie kan een mail gestuurd 
worden naar: 
stjangeboortesecretariaat@live.nl 

Informatieavond over Eerste 
Communie voor ouders

Erehaag met fakkels voor Gerrit 
ter Reehorst bij RKDES
Kudelstaart – Bij RKDES is vrijdag 4 
november met een indrukwekkende 
ceremonie afscheid genomen van 
Gerrit ter Reehorst. De Kudelstaarter 
is op 27 oktober op de nog jonge 
leeftijd van 55 jaar overleden en was 
actief betrokken bij de afdeling 
voetbal van de Kudelstaartse vereni-
ging. “Gerrit was een zeer geliefd 
persoon bij RKDES. Altijd vriendelijk, 
behulpzaam en bescheiden”, aldus 
het bestuur, vrijwilligers en leden van 
s.v. RKDES. Gerrit ter Reehorst was 
jarenlang spelend lid van RKDES. Hij 
was vooral bekend als trainer van de 
vijf-jarigen, die hij de eerste begin-
selen van het voetballen bijbracht. 
Later werd hij leider en trainde hij de 

senioren. Ook was Gerrit betrokken 
bij activiteiten, zoals het G&G-toer-
nooi bij de afsluiting van het seizoen.
Door familie en vrienden werd een 
laatste groet gebracht aan Gerrit op 
de middenstip van het hoofdveld. 
Hierna vormden allen met fakkels 
een erehaag, waarna Gerrit in stilte 
vertrok naar zijn laatste rustplaats. In 
de kantine werden aansluitend 
herinneringen opgehaald en 
gedeeld. Een traan voor het gemis, 
een glimlach voor alle mooie herin-
neringen. “Gerrit was een vriend uit 
duizenden. Een gouden kerel. Zijn 
betrokkenheid en oprechte interesse 
in eenieder en zijn lach in de kantine 
zullen nooit vergeten worden.”

Taizé-viering met 
dominee Bruwer
Kudelstaart - Op zondagavond 13 
november is er om 19.00 uur een 
Taizéviering in de Spil aan de Spil-
straat 5. De viering is gebaseerd op de 
gebedsvieringen die al sinds 1940 
gehouden worden in de oecumeni-
sche kloostergemeenschap in Taizé, 
een dorpje in Frankrijk, tussen Lyon en 
Dijon. De gemeenschap werd opge-
richt met als doel verzoening te 
zoeken in plaats van oorlog en om 
verschillen tussen de christelijke gelo-
vigen te overbruggen. De viering 
kenmerkt zich door stilte, rust en 
bezinning, dingen die gezocht 
worden in deze wereld vol onrust en 
onzekerheden. Dominee Strydom 
Bruwer zal het geheel leiden. Na de 
viering is er ko�e en thee en de 
mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. 
De commissie Vorming en Toerusting 
van Samen op Weg Kudelstaart heet 
belangstellenden van harte welkom.

Aalsmeer - Op dinsdag 15 november 
wordt een themabijeenkomst geor-
ganiseerd door het Ontmoetingscen-
trum voor mensen met dementie en 
Mantelzorg en Meer. Deze bijeen-
komst is speciaal voor mantelzorgers 
en hiermee worden partners, 
kinderen of andere familieleden of 
mensen die dichtbij staan bedoeld. 
Het thema dat besproken zal worden 
is ‘alle praktische zaken’. Met elkaar 
inventariseren met welke zaken de 
mantelzorgers te maken hebben of 

krijgen en waar met elkaar gepro-
beerd wordt antwoorden te vinden 
op alle praktische vragen die er zijn. 
De avond is een voorloper op de 
informatiebijeenkomst op 13 
december waarbij notaris Kienhuis 
als gastspreker op zal treden. Beide 
bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk, 
starten om 19.30 uur en duren tot 
circa 21.00 uur. Wel vooraf 
aanmelden bij Ellen Carels van het 
Ontmoetingscentrum aan de Kanaal-
straat 12 via 06-22468574.

Themabijeenkomst dementie

Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Vrijdag 11 november gaan 
de leden van muziekvereniging 
Sursum Corda weer oliebollen bakken 
en verkopen. De afgelopen twee jaar 
kon de actie niet doorgaan vanwege 
corona maar dit jaar worden de 
bekende Sursumbollen weer 
gebakken. Het is de 44e oliebollenactie 
voor de vereniging. De opbrengst is 
een belangrijke aanvulling voor de 
clubkas. Op vrijdag vroeg in de 
ochtend zal het deeg worden klaarge-
maakt volgens Sursum-recept. Daarna 
gaat een ervaren ploeg bakkers aan de 
slag om de bollen goudbruin te 
bakken. Vanaf 10.00 uur worden 
vervolgens de verse oliebollen 
verkocht. Het helpt enorm als er veel 
bestellingen zijn, deze worden altijd als 

eerste rondgebracht. Daarna worden 
de oliebollen huis-aan-huis verkocht in 
Aalsmeer en Kudelstaart. Meestal 
worden zaterdagochtend de laatste 
oliebollen verkocht. 

Bestellen en steunen
Oliebollen bestellen? Bel dan met de 
oliebollenlijn van Sursum Corda: 
06-16128449, graag de voicemail 
inspreken. Eén zakje van zes oliebollen 
kost 5 euro. Laat de vers gebakken olie-
bollen niet uw deur voorbij gaan en 
steun muziekvereniging Sursum Corda. 
Reageren kan ook via facebook. Helaas 
ligt de website er even uit, maar 
bestellen is tevens mogelijk door een 
e-mail te sturen naar:
 sursumbollen@gmail.com

Oliebollenactie Sursum Corda

Bespreking keuring bij 
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op 22 oktober is bonds-
keurmeester Bram Rozier weer langs 
leden van Viva Aquaria gereden voor de 
jaarlijkse keuring van hun bakken, waar 
onder zoet- en zeewater aquariums en 
terrariums. Aanstaande maandag 14 
november komt Bram de huiskeuring 
bespreken aan de hand van de vele 

door Carel Keim gemaakte foto’s. Altijd 
weer een leerzame en gezellige avond, 
ook voor hen die overwegen een aqua-
rium in huis te nemen. De avond wordt 
gehouden in buurthuis Hornmeer aan 
de Dreef 1 en begint om 20.00 uur. De 
toegang is gratis. Iedereen, ook niet 
leden, is van harte welkom. Meer weten 
over Viva Aquaria? Neem dan contact 
op met de Carel Keim via 0297-343854 
of 06-42074387.

Aalsmeer - Ook dit jaar organiseert 
Participe Amstelland een kerstpak-
kettenactie. De pakketten zijn 
bestemd voor inwoners van Aals-
meer en Kudelstaart die een steuntje 
in de rug kunnen gebruiken of wel 
eens extra in het zonnetje gezet 
mogen worden. Het doel is om 100 
kerstpakketten samen te stellen met 
leuke, mooie en lekkere (houdbare) 
artikelen. De organisatie doet daar-
voor graag een beroep op bedrijven 
en dorpsgenoten die iets kunnen 
missen. Voor de kerstpakketten 
kunnen (houdbare) producten inge-
leverd worden, zoals bijvoorbeeld 
kaarsen, ko�e, thee, chocolade, 

keukengerei, doucheschuim en 
kerstartikelen. Ook kan er geld voor 
de actie gedoneerd worden, evenals 
inwoners aangemeld mogen worden 
die verdienen om verrast te worden 
met een kerstpakket, bijvoorbeeld 
een lieve buur, een alleenstaande 
oudere of een jong gezin. Tot 14 
december mogen inwoners hier 
(maximaal twee) mensen of 
gezinnen aanmelden. Meer infor-
matie over hoe te doneren en te 
nomineren is te vinden op de 
website: www.participe-amstelland.
nu (kerstpakketten-aalsmeer). Een 
pakket uit het hart kan een groot 
verschil maken! 

Kerstpakkettenactie Participe









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

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

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

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ont-
werp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schrifte-
lijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit 
naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt inge-
diend bij burgemeester en wethouders van de gemeente 
Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die 
buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die 
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan con-
tact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en 
Handhaving via tel. 020-5404911.

O�ciële Mededelingen
10 november 2022

GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST  
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam  voorletters geboorte- datum 
datum beschikking

de Grave P.C.G. 24-05-1988 01-11-2022

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

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

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

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam voorletters geboorte- datum 
datum voornemen

Aydin T. 31-12-1985 02-11-2022
Crăciunescu G.R. 22-06-2000 02-11-2022
Popek D.J. 31-10-1994 02-11-2022

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

ken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens 
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. 
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, 
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

VERGADERING 15 NOVEMBER 2022

Agenda voor de vergadering van de Commissie Ruimte op 
dinsdag 15 november 2022, 20.00 uur 

  BEELDVORMEND

Tijd agenda- onderwerp
punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Ruimte, de heer D.G. van 
  der Zwaag
20.02 2. Vaststelling van de agenda

3. Mededelingen van het college
20.05 4. Presentatie Kerkenvisie
20.35 5. Presentatie Woningbouwprogramma 
  Oosteindedriehoek
21.05 6. Nota Gemeentelijk Vastgoed 
  Aalsmeer 2022
21.35 7. Verordening nadeelcompensatie
22.05 8. Actualisering regelgeving gelet op de 
  inwerkingtreding Omgevingswet
22.25 9. Paraplubestemmingsplan CO2 
  transportleiding ‘De Kwakel’ te Aalsmeer
22.55 10. Regionale samenwerking
23.05 11. Sluiting

VERGADERING 17 NOVEMBER 2022

Agenda voor de vergadering van de Commissie Maatschappij 
en bestuur op donderdag 17 november 2022, 20.00 uur 

  BEELDVORMEND

Tijd agenda- onderwerp
punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Maatschappij en Bestuur, 
  de heer D. van Willegen
20.02 2. Vaststelling van de agenda

3. Mededelingen van het college
20.05 4. Toelichting op de stand van zaken door 
  Stichting Recht op Bescherming tegen 
  Vliegtuighinder (RBV)
20.35 5. Presentatie over de rapportage van 
  Sensornet naar geluidsmetingen 
  vliegverkeer in de gemeente
21.05 6. Presentatie uitkomsten rekenkamer-
  onderzoek Verbonden Partijen
21.35 7. Presentatie procesnotitie Strategienota 
  Sociaal Domein
22.05 8. Gewijzigde begroting Amstelland-
  Meerlanden overleg 2023
22.35 9. 2e Bestuursrapportage 2022
23.00  Luchtvaartzaken
23.05  Regionale samenwerking
23.10  Sluiting

SNOEIBOOT VAART 19 NOVEMBER 2022 UIT

De snoeiboot is inmiddels een begrip op de Aalsmeerse wate-
ren. Ook dit jaar zet de gemeente de snoeiboot in. Op zaterdag 
19 november 2022 vaart de snoeiboot voor de laatste keer dit 
jaar weer uit om eilandeigenaren op de Westeinderplassen de 
mogelijkheid te geven hun snoeihout gratis en op een verant-
woorde manier af te voeren. 

De boot ligt weer op de vertrouwde locaties:
09.00-12.00 uur: Schuilhaven de Winkel aan de 
   Grote Poelzijde 
13.00-16.00 uur:  Baggerdepot Otto aan de 
   doorgang Grote Brug 

Overhangend groen
Particuliere eilandeigenaren zijn verplicht hun overhangend 
groen boven het water van de sloten en vaarwegen te snoeien. 
Om de eigenaren daarbij te helpen, biedt de gemeente de mo-
gelijkheid om op zaterdag 19 november 2022 hun snoeiafval 
gratis af te voeren. Bedrijfsafval, zoals seringenhout -en klui-
ten, wordt niet geaccepteerd. Als de boot op de aangegeven 
tijd niet aanwezig is, is deze waarschijnlijk even aan het lossen. 
Hij komt dan zo snel mogelijk weer terug. 

Meer informatie
Voor meer informatie over de takkeninzameling en de snoei-
boot kunt u contact opnemen met de servicedesk Amstel-
veen/Aalsmeer via telefoonr. 0297-387575 (vraag naar afde-
ling Veiligheid en Handhaving, vaarwegbeheer/ boswachter) 
of stuur een mail naar info@aalsmeer.nl t.a.v. V&H vaarwegbe-
heer/ boswachter).

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 raadhuis. Reage-

ren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar 
info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. 
In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een be-
waarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Uiterweg tussen nr. 9 en 24 (sectie G, nr. 6892), (Z22-

087269), het verlengen van een stalen damwand langs de 
oostzijde van de weg 

-  Uiterweg 223, 1431 AG, (Z22-086552), het aanleggen van 
een dam met duiker bestemd als tijdelijke op- en afrit van 
en naar de bouwplaats van een woning 

-  Herenweg 66A, 1433 HB, (Z22-086516), het plaatsen van 
extra steigers bij de jachthaven 

-  Aalsmeerderweg 459, 1432 ED, (Z22-086400), het bouwen 
van een garage/berging, het bestaand metselwerk voor-
zien van stucwerk, het vervangen/vergroten van de dak-
kapel en het plaatsen van een hekwerk met poort aan de 
voorzijde 

-  Aalsmeerderweg 254a, 1432 CW, (Z22-086394), het ver-
vangen/vergroten van de aanbouw aan de achterzijde van 
de woning 

-  Uiterweg 93 ws6 (sectie H, nr. 3967), 1431 AC, (Z22-
085860), het plaatsen van zonnepanelen 

-  Jan Lunenburg Oever 9, 1433 HW, (Z22-085777), het plaat-
sen van een carport met �etsenberging (legalisatie) 

-  Madame Curiestraat 27, 1433 AA, (Z22-085155), het ver-
vangen van de beukenhaag door een open schutting met 
hederabeplanting 

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:
-  Oosteinderweg 583 t/m 589A, 1432 BM, (Z22-072701), het 

aanleggen van een in- en uitrit naar het Schinkeldijkje.Toe-
lichting: uit de ingediende gegevens blijkt dat de gevraag-
de uitweg tevens aansluit op de adressen Oosteinderweg 
583, 589 en 589A. Verzonden: 07 november 2022

-  Meervalstraat (Project De Tuinen van Hornmeer), (Z22-
072853), het bouwen van 49 grondgebonden woningen 
en het aanleggen van parkeerplaatsen (De Tuinen van 
Hornmeer). Verzonden: 07 november 2022

-  Sierteeltstraat (sectie B, nrs. 9945, 9662, 5067, 10174, 7715, 
7717, 7719, 6659 en 10545), (Z22-068716), het bouwen van 
een productstraat tweede fase en bedrijfshallen (Royal Flo-
raHolland doorontwikkeling Oost). Verzonden: 03 novem-
ber 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
-  Darwinstraat 2, 1433 BV, (Z22-079614), het plaatsen van 

een bouwcontainer op de openbare weg van 17 november 
tot en met 31 december 2022. Verzonden: 07 november 
2022



Aalsmeer - Vanaf vandaag gaat Flori-
world dicht voor toeristische bezoe-
kers. De exploitatieovereenkomst 
tussen Floriworld en exploitant DEX 
Aalsmeer is in goed overleg beëindigd. 
De directie heeft externe experts 
gevraagd scenario’s voor de toekomst 
uit te werken. Belangrijke overwe-
gingen hierbij zijn om het belang van 
bloemen en planten in het leven van 
mensen te benadrukken, de sector op 
recreatieve en leerzame wijze binnen 
en buiten Nederland te promoten en 

Floriworld de ontmoetingsplek voor de 
sierteelt in Nederland te laten zijn.
Corona in combinatie met de oorlog in 
Oekraïne zorgt ervoor dat de buiten-
landse toeristen nog steeds niet in 
groten getale het kleurrijke gebouw 
langs de Legmeerdijk bezoeken. Het is 
niet gelukt dat op een andere manier 
op te vangen.  Sluiting van Floriworld 
voor toeristische bezoekers is op dit 
moment onontkoombaar. Floriworld is 
nog in overleg met DEX Aalsmeer over 
geplande zakelijke evenementen.

Floriworld sluit deuren, te weinig bezoekers

O�ciële Mededelingen
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- Geerland 52, 1433 JS, (Z22-079012), het wijzigen van het 
kozijn in de voorgevel door het verlagen van de borstwe-
ring en het wijzigen van de latei constructie t.p.v. de bij-
keuken. Verzonden: 02 november 2022

- Uiterweg 223, 1431 AG, (Z22-042788), het bouwen van 
een vrijstaande woning met bijgebouw, botenhuis, brug 
en toegangspoort en het aanleggen van een in- en uitrit. 
Verzonden: 31 oktober 2022

- Oosteinderweg 416, 1432 BN, (Z22-079648), het vervan-
gen/vergroten van de dakkapel aan de achterzijde van de 
woning. Verzonden: 01 november 2022

GEWEIGERDE 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 weigeren. Tegen dit besluit kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Oosteinderweg 509 (kad. perc. A 3264), 1432 BK, (Z22-

046049), het plaatsen van een damwand met leuning (le-
galisatie). Verzonden: 04 november 2022

- Kastanjelaan 14, 1431 JC, (Z22-050004), het plaatsen van 
een dakkapel aan de achterzijde van de woning. Verzon-
den:  02 november 2022

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.

COLLECTES

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

VERLEENDE STANDPLAATSVERGUNNINGEN*

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende stand-
plaatsvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze ver-
gunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest 
u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Ad Verschuerenplein, Kudelstaart (Z22-083368) Kerstbo-

menverkoop van 3 t/m 16 december 2022, verzonden 2 
november 2022

- Parkeerplaats Raadhuisplein (Z22-079888) Kerstbomen-
verkoop van 1 t/m 24 december 2022; verzonden 7 no-
vember 2022

- Parkeerplaats Poldermeesterplein (Z22-079898) Kerstbo-
menverkoop van 1 t/m 24 december 2022; verzonden 7 
november 2022

ALCOHOLWET ONTHEFFING (AANVRAAG) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 35 
van de Alcoholwet de volgende onthe�ng is aangevraagd:
- Zijdstraat en Molenplein (Z22-086107) plaatsen van een 

tappunt ten behoeve van de Wintermarkt op 17 december 
2022, ontvangen 3 november 2022

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
-  Herenweg (Loswal) (Z22-078514) Sinterklaasintocht Kudel-

staart op 19 november 2022, verzonden 3 november 2022
-  Hoofdweg 54 (Z22-086297) Kerstbrocante op 26 novem-

ber 2022, verzonden 7 november 2022
-  Hoofdweg 54 (Z22-086299) Kerstbrocante op 27 novem-

ber 2022, verzonden 7 november 2022
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

GELUIDHINDER ONTHEFFING*

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

9 november 2022, op het perceel Oosteinderweg ( Z22-

080429 ) verzonden 3 november 2022
- In het kader van het Frees en asfaltwerkzaamheden van 7 

november t/m 23 december 2022, op het perceel Rietwij-
keroord- en Noordpolderweg ( Z22-084118 ) verzonden 3 
november 2022

Tegen de afgifte van deze onthe�ng kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.

TER INZAGE

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

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

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

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

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Aalsmeer - Het Paramedisch Advies-
centrum Aalsmeer (PACA) doet onder-
zoek naar het lichamelijk functioneren 
van mensen met de ziekte van 
Parkinson en mensen met COPD. Ben jij 
of ken jij iemand met de ziekte van 
Parkinson of COPD en zou je het leuk 
vinden om een keer mee te doen aan 
een wetenschappelijk onderzoek? Dan 
is dit misschien het moment. PACA 
werkt momenteel samen met het 
Radboud UMC aan het ADAPT Op 
Maat-onderzoek. Dit is een landelijk 
onderzoek naar het lichamelijk functio-
neren in het dagelijks leven van 

mensen met een chronische aandoe-
ning. Dit wordt gemeten door verschil-
lende testen te doen, waaronder loop-
testen, uit te voeren in de fysiotherapie-
praktijk en thuis. Hiervoor wordt een 
onderzoekshorloge gebruikt welke 
lichaamsbeweging, hartslag, huidtem-
peratuur en luchtvochtigheid meet. 
PACA verwacht met behulp van het 
onderzoekshorloge beter in staat te zijn 
om veranderingen van het lichamelijk 
functioneren nauwkeurig te meten. Met 
die kennis wil het centrum er uiteinde-
lijk voor zorgen dat (nieuwe) behande-
lingen in de toekomst beter op maat 

PACA zoekt deelnemers voor 
wetenschappelijk onderzoek

gemaakt kunnen worden. Tijdens het 
onderzoek komen de deelnemers in 
vijftien weken tijd vier keer bij de fysio-
therapeut voor verschillende metingen. 
Daarnaast dienen thuis vragenlijsten 
ingevuld te worden, evenals wekelijks 
zelfstandig twee looptesten uitvoeren 
en dragen de deelnemers het onder-
zoekshorloge. Tijdens de laatste tien 
weken van het onderzoek volgen de 
deelnemers twee keer per week een 
intensief trainingsprogramma in de 
praktijk om de conditie te verbeteren. 
Het traject wordt op de reguliere wijze 
vergoed door de zorgverzekeraar. Voor 
vragen en opgave kan contact opge-
nomen worden per mail: info@paca.nu 
of bel 0297-230960 (maandag tot en 
met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur).

Aalsmeer - Op dinsdag 15 november 
staat bij de commissievergadering 
Ruimte onder andere presentaties over 
de kerkenvisie, het Woningbouwpro-
gramma Oosteindedriehoek en 
gemeentelijk vastgoed op de agenda. 
Eind 2020 heeft de Lokale Erfgoed-
commissie het college verzocht te 
starten met het opstellen van een 
Kerkenvisie voor Aalsmeer. De 
gemeenteraad wordt tijdens de 
commissievergadering geïnformeerd 
over de uitkomst van de inventarisatie 
en het toekomstperspectief van de elf 
Aalsmeerse kerkgebouwen dat hieruit 
voortkomt.

Oosteindedriehoek
In oktober 2021 is de Startnotitie voor 
het bouwproject Oosteindedriehoek, 
deelgebied 1 vastgesteld met een 
woonprogramma gebaseerd op het 
woonbeleid uit 2020. In het raadspro-
gramma 2022-2026 is de ambitie vast-

gesteld om meer goedkope woningen 
te realiseren. Het college informeert de 
raad over het op korte termijn ter visie 
leggen van een bestemmingsplan en 
exploitatieplan voor dit bouwproject. 

Gemeentelijk vastgoed 
De wens is uitgesproken om een nota 
vastgoed op te stellen zodat er meer 
eenduidigheid en samenhang is. 
Tevens is het doel van het voorstel om 
een slag te maken in de professionali-
sering van de ontwikkeling, verhuur en 
beheer van het gemeentelijk 
vastgoed. 

Vliegtuighinder
Donderdag 17 november komen de 
fracties bijeen voor de commissiever-
gadering Maatschappij en Bestuur. 
Door de Stichting Recht op Bescher-
ming tegen Vliegtuighinder (RBV) 
wordt deze avond, op uitnodiging van 
de gemeenteraad, een toelichting 

Commissies in vergadering over 
kerkenvisie en vliegverkeer

gegeven op de stand van zaken over 
de rechtszaak tegen de Staat over 
bescherming tegen vliegtuighinder. 
Tevens wordt een presentatie gegeven 
over de rapportage van Sensornet 
naar geluidsmetingen vliegverkeer in 
de gemeente. De gemeenteraad heeft 
Sensornet uitgenodigd om de uitkom-
sten en analyse te komen presenteren 
aan de gemeenteraad om de cijfers 
van Sensornet beter te kunnen 
interpreteren. 

Volgen en inspreken
Beide vergaderingen beginnen om 
20.00 uur en belangstellenden zijn 
welkom in de raadzaal van het Raad-
huis. De vergaderingen zijn ook te 
volgen (of later terug te luisteren) via 
livestream op de website van de 
gemeente: www.aalsmeer.nl. Inwoners 
die de commissie overwegingen willen 
meegeven over onderwerpen die op 
de agenda’s staan, kunnen contact 
opnemen met de gri�e om in te 
spreken. De gri�e is bereikbaar per 
mail: gri�e@aalsmeer.nl en telefonisch 
via 06-4456 6183.

Aalsmeer – Aanstaande zaterdag 12 
november komen Sint en zijn Pieten 
komen Aalsmeer. De aankomst van 

Sinterklaas ging de afgelopen jaren 
lang niet altijd zonder slag of stoot, 
maar gelukkig kwam het wel steeds 

goed. Of dat dit jaar ook lukt, is tussen 
10.30 en 13.00 uur te horen op Radio 
Aalsmeer. Marion Geisler en Lianne Pol 

Intocht van Sint en Pieten live op Radio Aalsmeer zaterdag

Aalsmeer - Het gerucht gehoord of 
gelezen? De watertoren is aan het 
verzakken en staat scheef. Een 
nieuwe toeristische trekker en 
concurrent voor de toren van Pisa in 
Italië? Gelukkig niet. De toren van 
Pisa helt bijna 4 meter over, de water-
toren slechts 0,04 meter. Wel enige 
scheefstand dus, maar niet verontrus-
tend, zo is uit onderzoek gebleven. 
Het college van burgemeester en 
wethouders zijn en blijven wel alert. 

Volgend jaar wordt de toren van 
Sangster opnieuw gecontroleerd op 
eventuele verdere scheefstand. 

Groen verlicht
Overigens is nog gauw een bezoek 
aan dit monument in de avond 
brengen een aanrader. Tot en met 
vandaag, donderdag 10 november, is 
de watertoren groen verlicht. 
Hiermee wordt aandacht gevraagd 
voor de week van de pleegzorg.

Watertoren staat iets scheef, 
maar niet verontrustend

Foto: www.kicksfotos.nl

doen live verslag vanaf het Molenplein 
en ook Rinus van Itterzon is van de 
partij. Jeroen Kramer (of Aart Staartjes, 
voor de meeste ouders) zal vanaf de 
route verslag doen. Radio Aalsmeer is 

te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 
99.0 FM op de kabel, DAB+ kanaal 5A, 
digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via 
de website www.radioaalsmeer.nl. Ook 
te volgen op facebook en twitter.
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AGENDA

DONDERDAG 10 NOVEMBER:
* Computerinloop in bibliotheek, 

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

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

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

* Ouderensoos in Dorpshuis 
Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.

* PCOB-ledenmiddag in De Bron, 
Lijnbaan 5 van 14.30 tot 16.30u.

* Kaarten in dorpshuis De Reede, 
Rijsenhout vanaf 19.30u.

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

* Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

* Openbare raadsvergadering in 
Raadhuis vanaf 20u.

VRIJDAG 11 NOVEMBER:
* Oliebollenactie Sursum Corda. 

Verkoop vrijdag vanaf 10u.
* Expositie ‘Helden in de Jeugd-

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

* Open Hof Keuken in ‘t Baken, 
Sportlaan vanaf 17.45u.

* Viering Sint Maarten in St. Jan 
kerk, Kudelstaart v/a 18.30u.

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

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

* Darten bij Poel’s Eye in Proosdijhal 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.

* Bandbrouwerij voor en door 
muzikanten in N201, Zwarteweg 
vanaf 20u. Met optreden duo 
Simulation Adaptation.

ZATERDAG 12 NOVEMBER:
* Intocht Sinterklaas en Pieten in 

het Centrum, 11 tot 13u.
* Crash Museum in Aalsmeerder-

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

* Pubquiz bij Doopsgezinde 
Gemeente, Zijdstraat v/a 20u.

* Kak-feest Carnavalsvereniging 
De Pretpeurders in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20.11u.

* Favo Cinema van Bob v/d Heuvel 
in De Oude Veiling v/a 20.30u.

* Optredens 3 (nieuwe) bands in 
Bacchus, Gerberastraat. Open 
vanaf 20.30u.

* Clip Art dansfeest in The Beach, 
Oosteinderweg van 21 tot 01u.

* Optreden Boxin’ the Fox in café 
Op de Hoek, Kudelstaart, 21u

* Akoestisch duo Vita en Ronald in 
café Joppe, Weteringstraat vanaf 
21.30u.

ZONDAG 13 NOVEMBER:
* Watertoren open van 13 tot 17u. 

Ook 20 en 27 november.
* Livemuziek Johnny Mastro and 

Mama’s Boys in The Shack, 
Schipholdijk, Oude Meer, 16u.

MAANDAG 14 NOVEMBER:
* Wijkpunt Voor Elkaer in Kudel-

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

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

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

* Sam Creatief in Parochiehuis, 
Gerberastraat van 14 tot 16u.

* Lezing bij Viva Aquaria in buurt-
huis Hornmeer, Dreef 1 v/a 20u.

* Voorstelling ‘Suïcide is nog een 
taboe’ in Open Hof kerk, Opheli-
alaan vanaf 20u.

DINSDAG 15 NOVEMBER:
* Kinderboerderij Boerenvreugd, 

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

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

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

* Bingo voor senioren in De 
Reede, Rijsenhout v/a 13.30u.

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

* Vergadering commissie Ruimte 
in Raadhuis vanaf 20u.

WOENSDAG 16 NOVEMBER:
* Oost-Inn in De Mikado, Catha-

rina Amalialaan vanaf 9.30u. 
* Inloop voor Oekraïense vluchte-

lingen in Raadhuis van 10 tot 
12u. Elke woensdag.

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

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

DONDERDAG 17 NOVEMBER:
* Ouderensoos in het Middel-

punt, Wilhelminastraat v/a 
13.30u.

* Sjoelen in De Reede, Rijsenhout 
vanaf 19.30u.

* Klaverjassen bij Oostend in 
Middelpunt vanaf 20u.

* Vergadering commissie Maat-
schappij en Bestuur in Raadhuis 
vanaf 20u.

VRIJDAG 18 NOVEMBER:
* Revue ‘Waar de wind waait’ in 

Dorpshuis Kudelstaart, 20.15u. 
Ook zaterdag 19 november.

* Frissa met DJ Anthony Ramdjas 
voor 13-17jr. bij RKDES, Wim 
Kandreef vanaf 21u.

ZATERDAG 19 NOVEMBER:
* Bazaar bij Doopsgezinde 

Gemeente, Zijdstraat van 10.30 
tot 17u.

* Sinterklaasintocht bij Loswal in 
Kudelstaart om 14.15u. Feest 
voor 4-8jr. in Dorpshuis van 15 
tot 16.30u.

* Concert Jostiband Orkest in De 
Bloemhof, Hornweg v/a 20u.

* Dance Classics Muziek Proeverij 
in De Oude Veiling vanaf 21u.

* Pubquiz in eetcafé De Zwarte 
Ruiter, Dorpsstraat vanaf 21u.

Oude Meer - Sommige bands 
behoeven eigenlijk geen introductie 
meer, maar voor de mensen die deze 
band nog nooit gezien hebben: 
Johnny Mastro and Mamas Boys, een 

vet doorgesmeerde rockmachine en 
een regelrechte sensatie uit Amerika. 
Johnny Mastro and Mama’s Boys staat 
garant staat voor een heerlijk potje 
ruige blues. De band wordt vaak 

Johnny Mastro and Mama’s Boys 
zondag live in The Shack

vergeleken met wijlen Lester Butler 
en diens Red Devils en die soms ook 
wel een beetje doet denken aan 
Howlin’ Wolf, Hound Dog Taylor, maar 
vooral de Red Devils. Een fantastische 
stem, een mondharmonica die aan 
stukken wordt geblazen, geweldig 
gitaarwerk en een strakke ritme-
sectie. Keer op keer weet deze band 
het publiek van de sokken te blazen. 
Rauw, doorleefd, en vol passie. The 
Shack is dan ook supertrots dat hun 
podium ook dit jaar weer op de tour-
lijst van deze waanzinnige band staat. 
Dus, voor de liefhebbers van stevige 
blues, zondag 13 november show-
time met Johnny Mastro and Mama’s 
Boys vanaf 16.00 uur in The Shack. De 
entree is 20 euro. Reserveren voor 
concerten is niet verplicht, maar wel 
mogelijk: Stuur dan even een mail 
naar info@the-shack.info. Meer infor-
matie en het volledige programma 
op: www.the-shack.info. Adres: Schip-
holdijk 253b in Oude Meer.  

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 12 
november is er weer livemuziek in 
café Joppe. Deze keer geen band 
maar een optreden van het semi 
akoestische duo Vita en Ronald. Het 
repertoire van het duo valt het best 

te omschrijven als Americana. En dat 
in de breedste zin van het woord. Het 
duo speelt country-, blues- pop-, 
rock- en folk-songs met een grote rol 
voor tweestemmige zang. Er worden 
nummers van onder andere The 

Akoestisch duo zaterdag in Joppe
plus foto

Everly Brothers, Johnny Cash, J.J. 
Cale, Creedence Clearwater Revival, 
The Rolling Stones, Bob Dylan en af 
en toe een eigen nummer ten gehore 
gebracht. Vita en Ronald zijn al jaren 
actief in de muziekscene. Vita als 
beroepsmuzikante in het commer-
ciële circuit met bands als Jupiter, 
Lighthouse en The Strings en Ronald 
vooral in het clubcircuit met bands 
als Rotjoch, Rebel, Rock ‘n’ Ronnie en 
Crosstown. Ze speelden al eerder 
samen in Me, Myself and I. Nadat ze 
zes jaar geleden op een feestje weer 
eens samen speelden besloten ze om 
de draad weer op te pakken. Sinds-
dien zijn ze alweer op diverse podia 
te zien en te horen geweest. Vita Iets-
waard (zang/piano) en Ronald 
Welgemoed (zang/gitaar) hopen jou 
zaterdag te mogen begroeten in café 
Joppe in de Weteringstraat. De 
aanvang is rond 21.30 uur en de 
toegang is gratis.

Aalsmeer - Vrijdag 11 november tijdens 
de Bandbrouwerij in N201 is het 
podium voor de band Simulation Adap-
tation. De band is het muzikale project 
van twee talentvolle muzikanten: Jasper 
Peeters en Tiam Soria en sinds de 
geboorte van de band in 2018 hebben 
zij al veel muziek uitgebracht. Simula-

tion Adaptation is een grote mengel-
moes van invloeden en genres. Het 
tweetal probeert muziek uit te brengen 
in fases en elke keer met een nieuw 
geluid te komen, maar belangrijker nog, 
de muziek dicht bij henzelf te houden. 
Dit resulteert in een bijzonder eigen 
geluid met veel sfeervolle arrange-

Vrijdag optreden Simulation Adaptation in N201

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 5 
november heeft muziekvereniging 
Flora gespeeld op het streekfestival 
in Bodegraven. Er traden maar liefst 

twaalf orkesten op en Flora mocht 
het spits afbijten. Een jury beoor-
deelde de gespeelde stukken. De 
leden van Flora hebben heerlijk 

Mooi resultaat voor Flora op 
streekfestival in Bodegraven

menten en �jne sound; iets wat elke 
muziek-liefhebber zal kunnen waar-
deren, dus kom dit zeker even checken! 
Het is Bandbrouwerij, dus uiteraard kan 
er ook gejamd worden in de oefen-
ruimtes van N201 aan de Zwarteweg. 
De entree is gratis en N201 is open 
vanaf 20.00 uur. Meer info, foto’s �lm-
pjes en de agenda zijn te vinden op de 
Facebookpagina van De Bandbrouwerij.

gespeeld en waren blij met het 
mooie puntenaantal van de jury. Het 
stimuleert om mooie resultaten te 
blijven neerzetten. Flora gaat zich nu 
voorbereiden op het kerstconcert op 
18 december in de katholieke kerk in 
Kudelstaart. Meer informatie op 
www.muziekvereniging�ora.com

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

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

(voor jong en oud)

Heel veel

Sint
cadeaus
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Aalsmeer - Op 12 november opent 
FavoCinema weer de deuren, na een 
onvergetelijke corona pauze. FavoCi-
nema organiseert in samenwerking 
met De Oude Veiling deze �lm-
avonden, met het principe dat de 
titel van de �lm vooraf niet wordt 
gemeld. Dit ludieke idee van de 
vooraf ‘onbekende’ �lm, levert name-
lijk bijna altijd onverwachte en verrij-
kende ervaringen op. In ieder geval 
kan er ook gekeken worden met de 
ogen van de gast. 
Kijkers kunnen zich aanstaande 
zaterdagavond laten verrassen door 
Bob van den Heuvel met zijn favo-
riete �lm. Bob is een echte Aals-
meerder en bekend in de bloemen-
wereld. Maar ook van de witte 
(bloemen)winkel in de Zijdstraat. In 
een voorafgaand interview motiveert 

Bob zaterdag zijn keuze�lm, die hij 
graag wil delen met belangstel-
lenden. De keuze van Bob is een 
indrukwekkende, maar ook gevoe-
lige �lm. Terwijl de vader des huizes 
zijn strepen verdiend, lopen vrouw-
lief en zoon in zijn schaduw. Totdat 
het rustige leventje van het gezin-
netje overhoop wordt gehaald 
wanneer een schokkend nieuws hen 
treft. De zoon wordt uitmuntend 
gespeeld in choquerende en fantasti-
sche uitgewerkte scenes. Nicole 
Kidman speelt ook weer een perfecte 
rol in het onthutsende verhaal, geba-
seerd op de gelijknamige autobio-
gra�e. Zaterdagavond 12 november 
in De Oude Veiling (bovenzaal), 
Marktstraat. Zaal open vanaf 20.00 
uur, aanvang 20.30 uur. Entree: uw/
jouw gift.

FavoCinema is terug: Zaterdag 
met Bob van den Heuvel

Aalsmeer - Op maandagavond 14 
november vindt in de Open Hof kerk 
aan de Ophelialaan een muziekthea-
tervoorstelling plaats met een heel 
persoonlijk tintje. Want dat is de voor-
stelling ‘Oplosko�e’ van Eva Nagel. 
Oplosko�e gaat over suïcide. “Mijn 
zus is in 2001 uit het leven gestapt”, 
vertelt Eva. In de voorstelling vertelt 
zij hoe zij als zus dan achterblijft en 
ook niet meer weet wat zij moet. “Ik 
wil met de voorstelling laten zien hoe 
het is als nabestaande. Maar ook hoe 
het is om op het randje van suïcide te 
wiebelen. Iedereen heeft weleens 
momenten dat het heel zwaar is of 
dat je er dicht tegenaan zit en daar 
praten mensen niet zo snel over.” Eva 
danst en zingt in de voorstelling, die 
beslist geen cabaret is en 30 minuten 
duurt. Daarna is er nog een nage-
sprek van ongeveer 30 minuten, dat 
door Eva Nagel wordt geleid. Naast 

theatermaker is zij afgestudeerd 
Sociaal Pedagogisch Hulpverlener en 
ervaringsdeskundige. Recensies 
spreken van een ‘Integere persoon-
lijke voorstelling die op professionele 
wijze wordt uitgevoerd’. De toegang 
is gratis, met na het nagesprek met 
de theatermaakster nog gelegenheid 
tot onderling napraten in de foyer 
van ’t Baken, onder het genot van een 
hapje en een drankje. Aanvang 20.00 
uur (kerkzaal).

Voorstelling ‘Suïcide is nog een 
taboe’ in de Open Hof kerk

Door Janna van Zon 

Aalsmeer - Zaterdag 5 november 
konden de abonnees van de Volks-
krant een optimistische kop lezen: 
Kabinet investeert miljoenen in voor 
elke Nederlander beter bereikbare 
bibliotheek. Juist op deze dag organi-
seerde het Huiskamermuseum en 
Wilbert Streng een Schrijversparade in 
de bibliotheek van Aalsmeer. Vooraf 
waren bekende en minder bekende 
Aalsmeerders uitgenodigd om aan 
deze dynamische dag een bijdrage te 
leveren. Als rode draad liep de wens; 
boekenliefhebbers aan elkaar te 
koppelen en Aalsmeerders nog meer 
aan het lezen te krijgen centraal. Dat 
kinderburgemeester Stan van van 
Kessel - met ambtsketen - de dag 
opende met een door hem gekozen 
geestig verhaal waarin hij zich naar 
eigen zeggen wel herkende, was een 
mooi statement. Tenslotte heeft de 
jeugd de toekomst. Daar stond dan 
weer tegenover dat de oudste deel-
neemster; de eminent Grise onder de 
journalisten; Leni Paul, die samen met 
Mandy van der Zwaard en Truus 
Oudendijk voor een geanimeerde 
viervrouwengesprek zorgde. Dat ieder 
zo haar eigen methode van inter-
viewen en schrijven heeft, werd inte-
ressant gevonden. 

Workshop en de zeepkist
Ook voor de workshop Gedichten 

maken - begeleid door Meliza de 
Vries - was behoorlijk wat belangstel-
ling, Jammer dat het enthousiasme 
van de deelnemers iets te lawaaiig 
was voor degenen die op de zeepkist 
hun favoriete verhaal voorlazen. Het 
was stoer dat de negen jarige in 
Brazilië geboren Manuela zich daar 
niets van aantrok en dapper haar 
spannende verhaal vertelde. De 
verschillende keuzes waren meer dan 
de moeite waard om te beluisteren. 
Er waren prachtige voordrachten bij 
die wel wat meer stilte hadden 
verdiend. Ontroerend was de tafel 
waaraan de anderstaligen deel-
namen. Aan de hand van tekeningen 
werd gecommuniceerd en was de 
wanhoop van een Syrische arts 
schrijnend. Gerard Zelen trakteerde 
een grote groep kinderen op een 
geanimeerde poppenkastvoorstel-
ling: ‘De boekenwurm’. Het moet de 
aanwezige wethouder van Kunst en 
Cultuur Willem Kikkert goed gedaan 
hebben om te zien hoe Aalsmeerders 
in staat zijn een mooi cultureel 
feestje te organiseren. 

Boeiende beelden en verhalen
Fotograaf Wim van de Hulst was 
uitgenodigd om over de geschie-
denis van zijn grootvader; de 
schrijver W.G. van de Hulst sr. en zijn 
vader; illustrator, schrijver, beeld-
houwer, schilder, Willem G. van de 
Hulst jr. te vertellen. Anton Furnée 

Schrijversparade: Prachtige 
verhalen en voordrachten

Kudelstaart - Hoewel het alweer drie 
jaar geleden was dat de laatste revue 
gespeeld werd, zijn ze het kunstje nog 
niet verleerd bij Toneelvereniging 
Kudelstaart. Afgelopen zaterdag 5 
november tijdens de feestelijke 
première werd het publiek getrakteerd 
op een gevarieerde avond vol komische 
sketches, mooie liedjes en dansacts vol 
power. De lach ging door de zaal en het 
publiek genoot zichtbaar van hetgeen 
aan hen gepresenteerd werd. Tineke 
van Kleef en haar team heeft het weer 
voor elkaar gekregen: De voorstelling 

‘Waar de wind ons brengt’ kan aan haar 
lange reeks successen worden toege-
voegd. Uiteraard alle lof aan alle betrok-
kenen voor en achter de schermen; de 
vereniging kan op een trouwe groep 
enthousiaste leden rekenen die van 
elkaar het beste naar boven halen op 
allerlei gebied, zo bleek maar weer 
tijdens deze grote productie. 

Bekend en nieuw talent
Door een steeds wisselend decor 
waande het publiek zich het ene 
moment in een Schotse kerk, was er 

Revue Kudelstaart gevarieerd, 
vol spektakel en hilariteit

Manuela is geboren in Brazilië en wil 
later kinderboekenschrijfster worden.
 Zij las tijdens de Schrijversparade voor 
uit ‘De eigenwijze eenhoorn’.

Kinderburgemeester Stan van Kessel 
opende de dag. Foto: Ria Scheewe

Alle aandacht voor fotograaf Wim van de Hulst. Foto: www.kicksfotos.nl

Foto’s: www.kicksfotos.nl

het andere moment hilariteit op de 
Zaanse Schans om vervolgens via de 
skilift en de piste mee gevoerd te 
worden naar een ander moment in 
Parijs. Bekende typetjes gaven acte 
de préséance, maar ook nieuw talent 
stond op het podium. Verrassend was 
dat er goed gebruik gemaakt werd 
van het gehele podium en de zaal, 
waardoor er telkens op een andere 
plek actie te zien was. De spelers 
waren tekst vast, de liederen afwis-
selend van uiterst gevoelig tot aan 
swingend en de samenwerking met 
Black Bird Dance Center bleek een 
schot in de roos. Deze energieke 
meiden wisten de hele zaal mee te 
laten deinen. Na a�oop aan de bar 
werd nog lang nagepraat en gela-
chen om deze ontspannen avond uit.

Nog twee voorstellingen
Komend weekeinde wordt deze 
revue gespeeld voor leden van de 
ouderenvereniging OVAK, daarvoor 
zijn geen kaarten in de vrije verkoop 
beschikbaar. Maar vrijdag 18 en 
zaterdag 19 november staan de twee 
laatste voorstellingen gepland. Er zijn 
nog enkele kaarten beschikbaar à 
12,50 euro en te bestellen via www.
toneelverenigingkudelstaart.nl, maar 
wacht niet te lang, want op is op!

(coördinator bieb) had zich goed 
voorbereid. Aan de hand van boei-
ende beelden en waardevolle 
woorden werd het een mooi 
compleet verhaal. Ook Mariët 
Meester wist het publiek te boeien 
met haar vertelling: Koloniekind. 
Over haar opgeschreven jeugdjaren 
in het gevangenisdorp Veenhuizen. 
Als toehoorder werd je meegenomen 
in het ontstaan van het boek. De 
twijfel, de vrijheid, de vreugde, het 
respect voor elkaar, de liefde voor 
het dorp die nog steeds diep zit maar 
ook de bevrijding door terecht te 
komen in een wereld die toch ook 
confronterend en nieuw was. 
Kortom, een inspirerende afsluiting 
van een geslaagde dag waar alle 
deelnemers werden verrast op een 
boekenlegger ontworpen door 
Tobias Rothe en mogelijk gemaakt 
door de KunstKas. 

Kudelstaart - Weer veel gezelligheid 
afgelopen vrijdag 4 november tijdens 
de Kudelstaartse Kienavond in Dorps-
huis ‘t Podium. Er werd niet alleen 
gekiend voor de mooie (lokaal 
gekochte) prijzen, maar ook voor een 
extra �nanciële ondersteuning voor 
maar liefst dertien Kudelstaartse 
verenigingen. Ruim 1.350 euro is 
totaal overgemaakt waarvan de 
Damesvereniging maar liefst 450 euro 
bij elkaar heeft gekiend.

Reischeque gedeeld
De bonusronde, met als hoofdprijs 
een reischeque ter waarde van 250 
euro is gewonnen door Ans van 

Berkel en Jacqueline van Netten. De 
reischeque werd symbolisch door-
midden gescheurd toen zij besloten 
om de reischeque met elkaar te delen. 

Ophalen oud papier 
Stichting Supporting Kudelstaart 
(SSK) zorgt er ook al jaren voor dat 
iedere eerste vrijdag van de maand 
het oud papier in Kudelstaart wordt 
opgehaald, met medewerking van 
�rma Nijssen en diverse vrijwilligers 
van Kudelstaartse verenigingen. De 
verenigingen krijgen hiervoor een 
vergoeding. De eerste volgende 
ophaaldag van het oud papier is 
vrijdag 2 december.

Gezellig en mooie opbrengst bij 
Kudelstaartse kienavond

Foto: www.kicksfotos.nl
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Aalsmeer - Tijdens het NH’63 regio 
opdracht �lmfestival dat werd 
gehouden in de Stoomhal in Wormer 
heeft Videoclub Aalsmeer met de �lm 
‘Buddy’ de tweede prijs behaald. De 
eerste prijs ging naar �lmclub De 
Ronde Venen met de arthouse 
productie ‘Anna en Olga’ van Frederike 
de Bruin. Het publiek was het duide-
lijk niet eens met de vakjury. Met 
ruime meerderheid van stemmen 
ging de publieksprijs naar de �lm 
‘Buddy’, waarvoor het verhaal en 
scenario zijn geschreven door clublid 
en actrice Annie Akerboom en Yvon 

Noltes. Het juryrapport vermeld 
onder andere een duidelijke niet 
voorspelbare verhaallijn. Boeiend spel 
van de acteurs, waar regisseur Niels 
Gro�en voor zijn bijdrage een compli-
ment van de jury kreeg. Het camera-
werk droeg in compositie bij aan de 
goede prestaties van de acteurs. 
Mickey Koen, die de muziek compo-
neerde, is er in geslaagd de juiste 
toon en emotie te plaatsen waar dat 
nodig was. ‘Buddy’ is een geloof-
waardig en zorgvuldig vorm gegeven 
�lm geworden. Voorzitter Gerard van 
Schie: “Een dergelijke �lm maak je 

Prijzen voor speelfilm ‘Buddy’ 
van Videoclub Aalsmeer

DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Lisa Endhoven is op en top een Kudelstaartse. Ze stamt uit het 
geslacht van der Hoorn en daar is ze best trots op. In januari opent ze haar 
eigen kapsalon aan het Raadhuisplein. Een enorme uitdaging waar ze 
heel veel zin in heeft. Maar daar is wel het een en ander aan vooraf 
gegaan. “Tien jaar geleden ben ik als 19-jarige in het kappersvak 
begonnen en heb ik bij verschillende salons hier in Aalsmeer gewerkt. 
Maar ik handbalde ook op hoog niveau en dat trok toch iets meer, dus 
verhuisde ik naar Ter Apel om mij fulltime aan de sport te wijden. 
Topsport vergt heel veel tijd, discipline en energie en ik kwam er al snel 
achter dat sport op dat niveau niet voor mij was weggelegd. Ik moest veel 
trainen om soms maar vijf minuten in een wedstrijd te mogen spelen. Dat 
was ik zat, bovendien miste ik ook mijn familie en vrienden, dus heb ik na 
een seizoen besloten terug naar Aalsmeer te gaan om weer hier te 
kunnen spelen, zoals ik mijn hele leven al gedaan had, want ik ben al 
begonnen toen ik 4 jaar was. Mijn zusje speelde handbal en een van mijn 
beste vriendinnetjes ook. Die nam mij een keer mee en toen was er gelijk 
een klik.” 

Maar de ambitie om kapster te worden, zat die er al vroeg in?
“Nee, eigenlijk niet. Toen ik moest kiezen voor een middelbare school, 
ben ik met mijn ouders naar het Nova college in Hoofddorp gegaan om 
mij te oriënteren op een vervolgopleiding. Het kappersvak trok mij wel 
aan. Nu ik er achteraf op terug kijk, en foto’s zie van vroeger, realiseer ik 
mij wel dat ik als kind altijd al met haren bezig was. Mijn ouders advi-
seerden mij om een vak te kiezen waarmee ik ook in mijn eigen onder-
houd zou kunnen voorzien. Ik ben de driejarige opleiding gaan volgen en 
doorliep die ook probleemloos, maar handbal ging altijd voor. Veel 
getraind en gesport in die tijd. We hadden een keer een avondles op 
school, maar ik was als enige niet aanwezig; ik moest trainen. Mij zag je 
ook nooit op vrijdag op een verjaardag of feestje met een wijntje in mijn 
hand. Dat heeft wel vriendschappen gekost. Maar vanaf het moment dat 
ik kapster werd was er wel de droom om voor mijzelf te beginnen. Bij elke 
kapsalon waar ik kwam was er wel iets dat ik anders zou willen, maar dat 
kan niet als je voor iemand werkt “

Toen je terug uit Ter Apel kwam heb je die droom gerealiseerd?
“Ja, ik wilde wel terug het kappersvak in, maar niet meer voor een baas of 
bazin werken, hoewel ik het bij iedere kapperszaak altijd heel leuk heb 
gehad. Maar er was nu wel de ambitie om voor mijzelf te beginnen. Mijn 
vader bood aan om het ‘kroegje’ achter in de tuin om te bouwen tot 
kapsalon. Mijn broer en zus waren het huis uit en zaten er niet meer ieder 
weekend met een groep vrienden. Ik woonde weer thuis, had geen 
partner, kind of verplichting van een huur- of koophuis dus ik dacht: als ik 
het ooit wil, moet ik het nu doen, dan moet ik die kans pakken. Ik wist van 
niks, had totaal geen ervaring als zelfstandig ondernemer. Ik ben gewoon 
in het diepe gesprongen, maar het was van meet af aan een succes. In de 
praktijk leert het snel en inmiddels werk ik al zes jaar als zelfstandige.”

En nu de stap naar het Raadhuisplein?
“Het kwam zomaar op mijn pad. Toen ter sprake kwam dat ik ergens 
anders een eigen salon wilde beginnen, keek ik op Funda en kwam dit 
tegen. Toen ik er binnen stapte wist ik het zeker: dit is iets voor mij. Ik ben 
mijn ouders natuurlijk heel dankbaar dat ze mij hier thuis die kans 
geboden hebben, maar ik was er wel aan toe om weer een volgende stap 
te zetten. Ik run deze zaak alleen en werk vijf dagen per week plus ook 
nog een paar avonden. Dat wordt straks anders, want dan heb ik vaste 
winkeltijden. De salon wordt op dit moment helemaal opgeknapt en 
gerestyled. Op 9 januari is de opening en ga ik opnieuw beginnen, maar 
wel onder dezelfde naam: ‘hairbylies’. Ik heb er ontzettend veel zin in.”

Wie wil jij volgende week in de Schijnwerper zetten?
“Joost en Anna Voortman; ze wonen in Aalsmeer, maar zijn samen Boatlife 
Amsterdam begonnen. Ze hebben een oude salonboot waarmee ze rond-
vaarten aanbieden.”

Lisa Endhoven: “Als kind was 
ik altijd al met haren bezig”

natuurlijk niet met een paar mensen. 
Het was �jn om te zien dat een aantal 
andere clubleden zich hadden aange-
sloten bij de crew om ook hun 
steentje bij te dragen. Dat maakt het 
produceren van een club�lm zo mooi. 
En als je dan ook nog in de prijzen 
valt, kan het helemaal niet meer stuk.”

Filmmontage 
Maandagavond 14 november zal er 
tijdens de clubavond op verzoek 
wederom uitleg worden gegeven 
over de verschillende mogelijkheden 
van �lmmontage op de computer. 
Belangrijk hierbij is dat er enige basis-
kennis van Windows 10 gebruik 
aanwezig is. Veel �lmers werken tot 
tevredenheid met de Magix program-
ma’s in standaard gebruik. Echter bij 
het toepassen van speciale titels en 
e�ecten ondervinden zij wel regel-
matig problemen. Clublid Henk 
Westerhof neemt de leden en belang-
stellenden mee door de instellingen 
en zal met voorbeelden trachten 
hierin enige duidelijkheid te geven. 
De avond begint om 20.00 uur. Heb je 
belangstelling voor deze videomon-
tage uitleg of heb je een speci�eke 
vraag die je graag behandeld zou 
willen zien? Meld je dan aan bij de 
secretaris Susan Griekspoor, via 0297-
327490 of per mail: 
susangriekspoor@gmail.com

Aalsmeer - Gemotiveerd en vol 
vertrouwen organiseren de vrijwilli-
gers van de Doopsgezinde Gemeente 
dit jaar op zaterdag 19 november 
wederom een bruisende bazaar. Uiter-
aard is er het bekende Rad van Avon-
tuur in het gezellige restaurant. Net 
als de verloting van de grote quilt, het 
weekendje weg naar Almen en de 
kinderspelletjes zijn er ook dit jaar 
weer vele verlotingen met mooie 
prijzen. En uiteraard de rommelmarkt, 
de boeken- en kledingmarkt en naast 
al het traditionele, nu ook een veiling 
met bijzondere items. De opbrengst 

van de bazaar gaat naar lokale en 
internationale doelen. De bazaar 
zaterdag 19 november is van 10.30 tot 
17.00 uur in en om het kerkgebouw 
van de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer in het Centrum. De bazaar-
week start dit jaar een week eerder 
met een pubquiz op zaterdag 12 
november. De pubquiz is openbaar 
toegankelijk en de opbrengst gaat 
voor de helft naar de goede doelen. 
Doet u/jij mee? Er wordt individueel 
gespeeld en aanmelden kan via 
beau@debinding.nl. Op de avond is 
de entree aan de deur 5 euro. 

Bazaar Doopsgezinde Gemeente 
start week eerder met pubquiz

Lokaal en internationaal
Dit jaar zijn de goede doelen niet 
alleen ver weg. Er is ook gekozen 
voor een lokaal doel: Stichting 
Anders Amstelland. Deze stichting 
probeert hulpvraag en hulp bij elkaar 
te brengen en hulp door te geven. 
De internationale doelen zijn dit jaar: 
het adoptieprogramma Doopsgezind 
WereldWerk, Internet voor het Kisare 
College of Health Sciences en het 
Wasmachine project Doopsgezinde 
ziekenhuizen Mara District, Tanzania. 
Uitgebreide omschrijvingen van de 
goede doelen zijn te vinden op www.
dgaalsmeer.nl Voor de internationale 
doelen zal verdubbeling aange-
vraagd worden bij de OSA (stichting 
Ontwikkelingssamenwerking 
Aalsmeer)

Veiling en spullen inleveren
Om een goede veiling te organiseren 
is het belangrijk dat er mooie of 
bijzondere items aangeboden kunnen 
worden. Heeft u iets waarvan u denkt 
dat dit wel eens de klapper van 2022 
kan worden? Neem dan even contact 
op met cie-bazar@dgaalsmeer.nl. Het 
brengen van artikelen voor verkoop 
winterkleding, boekenhoek of de 
rommelmarkt kan vanaf woensdag 16 
november 13.00 uur tot en met 
vrijdag 18 november 13.00 uur in het 
kerkgebouw aan de Zijdstraat 55. 
Hulp bij de veiling is welkom, mail 
voor meer informatie of aanmelding 
naar cie-bazar@dgaalsmeer.nl.

Kudelstaart - Wie jarig is geeft een 
feestje. Dat hebben ze goed 
begrepen bij RKDES. Afgelopen 1 
september 2022 bestond de club 90 
jaar en om dit te vieren organiseert 
RKDES iedere maand een feest voor 
heel Kudelstaart en omstreken (dus 
niet alleen voor leden). In de maand 
november staan er zelfs meerdere 
feesten op het programma. Op 
vrijdag 18 november mag de jeugd 
van 13 tot en met 17 jaar aftrappen 

met het FRISSA-feest waar DJ 
Anthony Ramdjas voor een super 
vibe gaat zorgen. Entree is 5 euro en 
de deuren gaan om 21.00 open. De 
avond erna, zaterdag 19 november, 
wordt dit feestweekend vervolgd 
met het RKDES4-feest, ‘Nederland 
naar het WK’ (18+). Entree is 14 euro 
in de voorverkoop en 18,50 euro 
vanaf 18 november. Om 20.00 gaat 
het feest van start in het clubgebouw 
van RKDES. 

Volop feest bij 90-jarig RKDES Zaterdag 17 december gaan de 
bingoballen weer rollen met de 
ondertussen traditionele b(l)ingo. 
Een avond met een DJ, veel prijzen 
en plezier voor alle leeftijden (vanaf 
18 jaar). Boekjes voor 5 ronden 
kosten 15 euro en zijn vanaf 15 
november te koop bij Slijterij van 
Lammeren (vol is vol). De kaartver-
koop van de feesten op 18 en 19 
november gaat via eventbrite. Infor-
matie en de link is te vinden op 
www.rkdes.nl. Wees er snel bij, want 
de voorverkoop gaat snel!



Aalsmeer op de weg terug.

Twee wedstrijden achter elkaar gewonnen, het gaat 
ergens op lijken. Hebben de spelers en de technische staf 
de puzzel opgelost?

Het is altijd moeilijk om een aantal nieuwe spelers in te passen 
en onmiddellijk resultaten te boeken. Zo ook bij FC Aalsmeer, in 
de eerste vier wedstrijden drie punten halen is niet veel maar 
het lijkt erop dat na twee overwinningen de sprint naar de 
koppositie is ingezet. 

U leest het goed, het zou zo maar kunnen. Er komen drie zeer 
belangrijke wedstrijden aan te beginnen met de thuiswedstrijd 
tegen Foreholte. De club uit Voorhout heeft een voorsprong 
van één punt op FC Aalsmeer, daarna volgt een uitwedstrijd 
tegen SV Donk die net als Aalsmeer negen punten heeft. De 
thuiswedstrijd daarna tegen huidige koploper Alphia gaat 
uitwijzen of FC Aalsmeer tot één van de kandidaten voor 
promotie behoort. Het worden spannende weken… 

Maar goed, aanstaande zaterdag eerst maar eens afwachten 
of FC Aalsmeer de derde overwinning kan binnenhalen, de 
voorspelling mijnerzijds laat ik nog maar even achterwege 
vanwege de diverse goed bedoelde en zeer humoristische 
“bedreigingen” die ik na verkeerde voorspellingen ontving.

Foreholte is de tegenstander, zoals gezegd één punt meer dan 
FC Aalsmeer. Ik voorspel wel dat het een zeer lastige opgave 
wordt gezien het feit dat de club uit Voorhout haar laatste 
thuiswedstrijd tegen koploper Alphia won met 2-0! Aalsmeer is 
dus gewaarschuwd. De formatie van trainer Verdonkschot zal 
waarschijnlijk niet veel verschillen met de vorige wedstrijd en 
zullen de gevaarlijke aanvallers zoals Calvin Valies, Luke Vahle 
en Giliano Eijken wel aan de aftrap verschijnen. Met Mike Dam 
achter dit trio moet het mogelijk zijn om de drie punten binnen 
te halen.

Dan rest mij nog maar 1 vraag, aan u dus! Komt u zaterdag 
kijken? Lekker langs het veld staan, juichen om de doelpunten 
die misschien vallen en als dat tegenzit kunt u bij mij persoonlijk 
uw klachten kwijt. Ik neem alle schuld op mij. Ik zie u zaterdag, 
half drie aan de Beethovenlaan, tot dan.

Fred Ottenhof

VOORBESCHOUWING

FC AALSMEER FOREHOLTE

ZATERDAG 12 NOVEMBER 14.30 UUR
TWEEDE KLASSE D

Aalsmeerderweg 393
Aalsmeer

tel. (0297) 32 40 26

www.tuincentrumhetoosten.nl

HARTELUST

HARTELUST

HARTELUST

Oosteinderweg 279 • 1432 AV Aalsmeer • Tel. 0297-326454
 Fax 0297-345099 • info@hartelust.nl

Aalsmeer
Alphen a/d Rijn

Amsterdam
Nieuw-Vennep

www.antennagroep.nl

Jouw
nieuwe baan
is ons doel!

AMOVATIEBEDRIJF
AALSMEER

Konnetlaantje 18
1435 HW Rijsenhout
Tel: 0297-342315
Fax: 0297-342391
www.aasloop.nl
info@aasloop.nl

WWW.FCAALSMEER.NL

Oosteinderweg 243 • Aalsmeer • Tel. 0297-388144 of 0297-388100 
info@centennial.nl • www.centennial.nl

Restaurant Centennial
3-gangen diner à la carte €36,-

Voor groepen van klein tot groot. Centennial is 
de ideale locati e om een feestje te organiseren.Feestje 

vieren
bij 

Centennial

Aalsmeer - FC Aalsmeer 1 speelde afgelopen 
zondag tegen APWC uit Amersfoort. De suppor-
ters die er waren hebben genoten van een prima 
wedstrijd. De eerste helft ging over en weer met 
een iets sterker APWC , dat in de 15e minuut al 
scoorde. Het doelpunt werd terecht afgekeurd 
wegens buitenspel. Kansen waren er wel voor FC 
Aalsmeer. Voor het eerst was Mo Aleswad er sinds 
lange tijd weer bij in de verdediging met naast 
hem Fiston Conte die Nick Sluijs op meer dan 
voortre�elijke wijze verving. Kortom, er werd door 
iedereen prima gewerkt, maar gescoord werd er 
aan beide kanten niet. In de tweede helft kwamen 
Lars Hulleman, Rayan en Jayson v/d Neut in het 
veld voor Dave Leenders, Jesper Beelen en 
Jeremey Maarse. Het spelbeeld veranderde wel 
iets, want de jongeren gingen toch brutaler spelen 

en waren totaal niet onder de indruk van de profs 
bij APWC. Jeroen Ezink werd later ook nog 
vervangen door Romano Baarsen en dat bleek 
later een gouden wissel te zijn. Eén minuut voor 
tijd was daar het moment dat Joery v/d Schraa�, 
Malick Lowe aanspeelde en die bracht de bal 
vanaf de rechterkant met een prachtige boogbal 
bij het doel waar Romana hoog boven iedereen 
uittorende en de bal keihard inkopte, een 
juweeltje van een goal en op een geweldige 
moment: 1-0. Nog geen minuut later �oot scheids-
rechter Kortekaas voor het eindsignaal. Tot Man of 
The Match werd uiteindelijk keeper Sem van der 
Ridder gekozen. Dankzij zijn reddingen behield 
FCA de nul. Komende zondag naar Voorschoten 
‘97, dat één plek boven FC Aalsmeer staat, maar 
wel één wedstrijd meer heeft gespeeld. 

Voetbal: Goal in laatste minuut, 
1-0 winst voor FCA zondag 

Kudelstaart - Fotografe Ria Scheewe exposeert 
momenteel haar werk in de praktijk voor fysio in 
Kudelstaart. Een serie foto’s speciaal gemaakt 
voor deze plek waar het menselijk lichaam in het 
middelpunt staat; de bewegende mens, de spor-
tende mens. Op de �ets, in een kano, samen met 
een paard; het menselijk lichaam in beweging. 
Ria probeert met haar foto’s niet alleen het 
moment vast te leggen maar hier ook een verhaal 
mee te creëren. De serie die Ria in de praktijk laat 
zien was een speciale uitdaging; op zoek naar de 
bewegende mens. “Ik raak altijd in gesprek met 
de mensen die ik fotografeer, ik ben altijd 
benieuwd naar hun verhalen. Ik denk dat ik dan 
ook beter in staat ben een goede foto te maken, 
ik neem het verhaal mee in het beeld. Zo krijgt 
het een diepere laag.” En juist dit laatste is de 

uitdaging voor Ria; een foto maken die een 
verhaal vertelt. De bijzondere serie is tijdens 
werkdagen te bekijken in de Praktijk voor Fysio-
therapie tussen 8.00 en 18.00 uur. Je mag zo even 
binnen lopen. De foto’s hangen in de wacht-
ruimte en de gang naar de �tnessafdeling van de 
praktijk aan de Kudelstaartseweg 243, naast de 
kerk, tot half december. 

Expositie ‘De 
sportende mens’
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Aalsmeer - Sinterklaas is met Pieten 
onderweg naar Aalsmeer, zo mailde 
hij vorige week de redactie. Maar, 
wordt er ook echt naar Nederland 
gevaren. Afgelopen dinsdag belde 
burgemeester Gido Oude Kotte met 
de Goedheiligman om te vertellen 
dat de slaapkamer in het Grote Huis 
van Sinterklaas nagenoeg ingericht is 
en aanstaande zaterdag zeker in 
gebruik genomen kan worden. Ook 
vroeg hij Sint hoe de reis tot nu toe 
verloopt en of de boot op tijd arri-
veert voor de ontvangst door alle 
kinderen in Aalsmeer. Sint reageerde 
ietwat verbaasd. Hij was wel 
onderweg, maar naar Qatar om met 
de Pieten deel te gaan nemen aan 
het WK voetbal van 20 november tot 
18 december. “De Pieten zijn al druk 
aan het oefenen, we doen mee met 

een elftal”, aldus Sinterklaas. Oei, oei. 
Heeft burgemeester Oude Kotte de 
Goedheiligman over weten te halen? 
Gelukkig wel en vrij makkelijk zelfs. 
“Ik heb overleg gehad met de Pieten. 
We komen liever naar Aalsmeer waar 
vast ook veel voetbaltalenten 
wonen”, liet de Sint na enkele 
minuten weten. Dus, Sinterklaas 
komt met een team sportieve en 
andere Pieten. Ben jij erbij 
aanstaande zaterdag 12 november 
om 11.00 uur bij de tuin voor Zorg-
centrum Aelsmeer (ingang Kanaal-
straat) en het feestje na de ontvangst 
bij korenmolen De Leeuw op het 
Molenplein in het Centrum? Sinter-
klaas en de Pieten hopen van wel: 
“We kijken er naar uit om de 
kinderen in Aalsmeer weer te mogen 
begroeten. Tot zaterdag!”

Is Sinterklaas echt onderweg? 
“Ja hoor, tot zaterdag”

Aalsmeer - Het was de eer aan de 
kinderen Naomi en Lex om op 
vrijdag 4 november het rode lint vast 
te houden dat door wethouder 
Robert van Rijn werd doorgeknipt als 
openingshandeling van de Ruigrok 
Tower in Green Park Aalsmeer. Met 
deze handeling opende de 
wethouder o�cieel het nieuwe pand 
voor internationale medewerkers. 
Het nieuwe wooncomplex - gelegen 

aan de Legmeerdijk en de N201 - 
biedt ruimte aan ruim 130 apparte-
menten, merendeels tweepersoons-
kamers, verdeeld over acht woon-
lagen. Met een vergelijkbare opzet 
als de Flower Tower in Green Park 
Aalsmeer biedt ook de Ruigrok Tower 
een gemeenschappelijke ruimte voor 
haar bewoners en een aparte 
beheerdersruimte. De apparte-
menten zijn bedoeld als tijdelijke 

Wooncomplex Ruigrok Tower 
geopend en ingezegend

Wethouder Robert van Rijn met links de Poolse priester en rechts Peter Ruigrok en 
de kinderen Naomi en Lex bij de o�ciële opening van het wooncomplex..

Aalsmeer - Mannen opgelet! De 
eerste traditionele echte o�ciële 
gecerti�ceerde Royal Class Barber-
shop van Aalsmeer heeft versterking 
gekregen van de eerste vrouwelijke 
Allround Barbier van Aalsmeer: Wilma 
Heeren. Royal Class Barbershop is 
inmiddels bijna vier jaar een bekend 
begrip zowel in als buiten Aalsmeer. 
Vele mannen weten de weg naar 
Mourad te vinden en blijven daarna 
veelal trouw komen. Inmiddels heeft 
het harde werken zijn vruchten afge-
worpen en heeft Mourad versterking 
gekregen van een nieuwe collega-
barbier: Wilma Heeren. De geboren en 
getogen Aalsmeerse heeft haar oplei-
ding afgerond als ‘allround barbier’ 
aan de BarberSchool Heads Academy 
in Amsterdam en heeft tevens bij Jan 
Heideman, meester barbier in 
Haarlem, een opleiding gevolgd.

Passie volgen
Wilma heeft altijd een zwak gehad 
voor alles wat met haar heeft te 
maken, heeft een verleden met het 
kappen van dames, dus weet hoe zij 
de schaar moet gebruiken en verstaat 

haar vak. “De sfeer die Royal Class 
Barbershop uitstraalt spreekt mij 
ontzettend aan. Gemoedelijk, 
gezellig, en wat zeker erg belangrijk 
is, ik heb een goede klik met Mourad”, 
vertelt Wilma. “Dit heeft mij doen 
besluiten om het roer om te gooien, 
mijn passie te gaan volgen en de 
allround barbier opleiding te gaan 
volgen, nadat ik eerst bij Mourad 
inlichtingen had gewonnen, welke 
opleiding te doen en hoe verder te 
gaan. Elke dag is weer een feestje om 
te werken bij Royal Class Barbershop 
en klanten tevreden de deur uit te 
zien gaan.” Via de webside www.royal-
classbarbershop.nl kan een afspraak 
gemaakt worden. Of gewoon even 
binnen lopen, want nu is het ook 
mogelijk om bij barbier Wilma een 
afspraak te maken voor de inlopende 
klanten of een afspraak in te plannen. 
De vaste dagen dat Wilma in ieder 
geval aanwezig is, zijn donderdag, 
vrijdag en zaterdag en eventueel in 
overleg woensdag.

Knippen en scheren
Mannen kunnen bij de Barbershop 

Eerste vrouwelijke barbier in 
Aalsmeer: Wilma Heeren

COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - Was ik zomaar welkom bij de Schrijversparade. Leuke uitnodi-
ging waarvan ik meteen dacht: waar ga ik het over hebben en wat moet 
ik aan? Zaterdagmorgen de honden-uitlaat-laarzen verwisseld voor een 
paar nette schoenen, jasje aan, beetje kleur op m’n gezicht en dat moest 
het maar zijn, vond ik. Binnenkomen bij de bieb is altijd een warm 
welkom. ‘De huiskamer van Aalsmeer’ is een benaming die zeer van 
toepassing is. Gezellige plek, leuke zitjes, �jne sfeer. Niet in de laatste 
plaats door al die boeken die je omringen. De zeepkist, speakerscorner 
van de bieb, stond te wachten op een spreker. Op verzoek nam het 
aanwezige gezelschap plaats op bank en krukjes of bleef hangen aan de 
statafel. In afwachting van de kinderburgemeester die de schrijverspa-
rade zou openen. En daar kwam Stan van Kessel binnen; leuk joch, spij-
kerbroek, gele trui, ambtsketting om, boek onder de arm. Hij ging zitten 
op de zeepkist, wierp een korte blik op het publiek en zei: “En nu?” Bril-
jante openingszin. Echt. De actie was gelijk verplaatst naar de andere 
kant. Iedereen had iets van: Euh, ja, nou.. Je mag ook op de kist gaan 
staan hoor, werd er geopperd. Of wil je liever zitten? En wat wil je doen? Ik 
kreeg gelijk visioenen van burgemeester Gido Oude Kotte die een gelijk-
soortige actie zou ondernemen; plaatsnemen achter de katheder in de 
raadszaal, de raadsleden even vorsend aankijken en dan zeggen: En nu? 
Ik heb zomaar het idee dat het een interessante discussie oplevert. Maar 
goed, Stan koos ervoor om te blijven zitten en las een passage voor uit 
Niek de Groot, zijn favoriete boekenheld in wie hij zich heel goed kon 
herkennen. Daarna mocht ik aanschuiven bij Janna, Leni en Mandy om te 
vertellen over onze passie voor schrijven, wat ons inspireerde, welke 
schrijvers we zelf het liefste lazen en over de schrijftechnieken die we 
gebruikten. Namen we een interview wel of niet op? En is dat nou een 
goede gewoonte of juist een slechte? Is er kwaliteitsverlies als je iets 
opneemt, of voegt het iets toe? Onze meningen waren verdeeld. In mijn 
optiek blijft het een persoonlijke keuze. Jaren geleden stond ik in de 
burgerzaal van het gemeentehuis bij de uitreiking van een of andere prijs 
als een gek te pennen, staand, blocnootje in de hand, toen van achteruit 
de zaal een kennis naar me riep: ‘Wat doe jij achterlijk, waarom heb jij nog 
geen datarecorder? Ik heb er de volgende dag meteen een aangeschaft, 
want natuurlijk had hij hartstikke gelijk. In bepaalde situaties moet je je 
het jezelf makkelijk maken. Die datarecorder is inmiddels een iPhone en 
ik gebruik hem altijd bij een interview. Meld altijd wel dat ik het gesprek 
opneem. Of ik het mezelf daarmee makkelijker maak? Beslist niet. Ik moet 
het naluisteren en achteraf structuur aanbrengen in het artikel. Dat kost 
meer tijd. Maar ik kan tijdens het interview gewoon ontspannen met 
mensen zitten praten en ze uitgebreid laten vertellen wat hen bezig-
houdt. Het stelt mij ook in staat om ze letterlijk te citeren, want het gaat 
uiteindelijk om hun verhaal en nooit om het mijne. Daar heb ik deze 
column voor. 
Reageren? Truus@oudendijk.gmail.com

Schrijversparade

onder andere terecht voor een knip-
beurt, baardtrim, scheerbeurt met 
open mes of headshave, beiden met 
hot towel treatment. En niet alleen bij 
Mourad, ook Wilma verstaat haar 
vakmanschap. “Voor aanvang neem ik 
de wensen met de klant door, onder 
andere over welke baard- en haarstijl 
de klant wil, gebruik van baardolie, 
crèmes en pommades en andere 
producten. Het hoort er allemaal bij”, 
zegt Wilma vrolijk. “En dat allemaal 
onder het genot van en een kopje 
thee, ko�e of frisdrank. Wees welkom 
bij ons in de Zijdstraat!”

woonplek voor internationale mede-
werkers van bedrijven uit Aalsmeer 
en directe omgeving. 

Krachten gebundeld
Wethouder Robert van Rijn: “Als 
college van Aalsmeer vinden wij dat 
iedereen goed moet kunnen wonen 
in Aalsmeer. Of je nu jong, oud, 
starter, doorstromers of internatio-
nale medewerker bent. Een goede en 
veilige woonplek is van groot belang. 
Mooi is ook dat we een convenant 
hebben gesloten met eigenaar Peter 
Ruigrok waardoor ook spoedzoekers 
in Aalsmeer hier tijdelijk gehuisvest 
kunnen worden. Hiermee bundelen 
we de krachten. En kunnen we ook 
eigen inwoners die huisvestingspro-
blemen hebben helpen.”

Nieuwe standaard
Peter Ruigrok, de eigenaar van de 
Ruigrok Tower is erg blij met het 
resultaat. “Wij zijn ontzettend trots 
op deze volgende stap voor ons 
bedrijf en wij hopen hiermee de 
nieuwe standaard te zetten voor 
tijdelijke huisvesting in de regio. 
Mooi ook dat het pand is ingezegend 
door een Poolse priester.” De plan-
ning is dat eerste bewoners hier 
vanaf aanstaande zondag 13 
november gaan wonen.

Aalsmeer - Zaterdag 29 oktober 
hebben ongeveer 90 gasten van de 
Zonnebloem afdeling Aalsmeer en 
Rijsenhout kunnen genieten van een 
onvergetelijke theatermiddag met 
liedjes en sketches uit het werk van 
Annie M.G. Schmidt. De voorstelling 
werd verzorgd door de professionele 
acteurs van Het Huistheater in de 
zaal van De Oude Veiling.
Gedurende de twee uur durende 
voorstelling konden de gasten uit 
volle borst meezingen met de 
bekende liedjes en genieten van de 
mooiste verhalen, sketches en 
gedichten uit het uitgebreide reper-

toire van deze veelzijdige schrijfster.
Met rode koontjes en een brede 
glimlach verlieten de gasten na de 
voorstelling de zaal om thuis nog wat 
na te genieten van deze spetterende 
middag en zich alvast te verheugen 
op de volgende activiteiten die de 
Zonnebloem afdeling Aalsmeer en 
Rijsenhout nog in petto heeft voor 
dit jaar.
Op zaterdagmiddag 19 november is 
dat een gezellige bingomiddag en 
op zaterdagmiddag 17 december 
opnieuw een voorstelling, dit keer 
verzorgd door het Golden Oldies 
Duo. Zij zullen liedjes vertolken van 

Genieten van mooie liedjes en 
verhalen met de Zonnebloem 

vroeger tot nu en ook dit belooft een 
fantastische middag te worden.
Voor beide activiteiten zijn nog 
plaatsen beschikbaar. Informatie of 
opgeven hiervoor kan bij het 
bestuurslid Activiteiten Els Brunt, 
bereikbaar per mail: els.zonne-
bloem@gmail.com en telefonisch via 
06-40173691.

Vrijwilligers gezocht
De afdeling is ook nog dringend op 
zoek naar nieuwe, actieve vrijwilli-
gers om de gasten te kunnen blijven 
verblijden met uitjes en activiteiten. 
Heeft u af en toe een uurtje tijd? Bel 
of mail dan via bovenstaande gege-
vens of kijk eens op de website voor 
meer informatie: www.zonnebloem.
nl/aalsmeer-rijsenhout. 
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Aalsmeer - Ben je nog aan het werk, 
Mike? Zit je nog in de zaak? Hoe zit 
het dan met de bedrijfsovername? Ga 
je het bedrijf verkopen? Mike van der 
Laarse van Multi Supplies krijgt regel-
matig dit soort vragen. Ja, hij zit nog 
in de zaak. En ja, hij doet inderdaad 
langzaamaan een stapje terug, zodat 
de nieuwe generatie een stap naar 
voren kan doen. Tijd om duidelijkheid 
te scheppen. “Maar ik stop nog niet 
met werken hoor”, start Mike zijn 
verhaal. “De zaak wordt langzamer-
hand verkocht aan drie jonge 
mannen. Erik van der Voort, Ron de 
Raaij en Nick Eveleens. Erik is al op 
jonge leeftijd bij ons in het bedrijf 
begonnen”, legt Mike uit. “Hij was 15 
toen hij in het magazijn kwam. Door 
de jaren heen groeide hij steeds 
verder door. Nu is hij verantwoorde-
lijk voor de vestiging Aalsmeer.” Ron 
de Raaij is bij Multi Supplies komen 

werken vanuit een overname in 2014. 
Hij is vestigingsmanager in Honse-
lersdijk, Westland. Dat maakt hem 
verantwoordelijk voor alle lopende 
zaken daar. Het derde nieuwe direc-
tielid is Nick Eveleens. “Ook hij is op 
jonge leeftijd bij ons in het bedrijf 
begonnen”, vertelt Mike vol trots. “Net 
als Erik begon ook Nick in het maga-
zijn. Nu is hij adjunct- directeur en zal 
mijn rol als algemeen directeur over-
nemen.” Marco Berendsen - bijna 30 
jaar bij de zaak en altijd rechterhand 
van Mike geweest - blijft zijn rol als 
financieel directeur vervullen.

Adviesrol
Maar, wie denkt dat Mike vanaf nu op 
zijn lauweren gaat rusten, heeft het 
mis. “Mijn rol hier is langzaam aan het 
veranderen’’, vertelt hij. “Ik werk een 
stuk minder en ontvang veel minder 
telefoontjes. Steeds meer taken draag 

Mike Multi maakt plaats voor 
nieuwe generatie aan het roer 

Aalsmeer - Per 1 november heeft 
Linda Bazuin kapsalon Sendy Stingray 
op het Molenplein overgenomen en zij 
gaat super enthousiast aan de slag om 
er net zo’n leuke en gezellige kapsalon 

van te gaan maken zoals klanten nu 
ook gewend zijn. Linda doet dit samen 
met de bij Sendy bekende kapster 
Pascalle. Zelf zit Linda al 35 jaar in het 
kappersvak en het is altijd haar droom 

Kapsalon Sendy Stingray wordt 
‘De kniphoek van Linda’ 

Van links naar rechts: Ron de Raaij, Marco Berendsen, Nick Eveleens , Mike Multi van 
der Laarse en Erik van der Voort.

Linda Bazuin en Sendy van kapsalon Stingray.

Aalsmeer - Jessica Oerlemans is 
gediplomeerd schoonheidsspecialist 
en heeft ook jaren in deze branche 
gewerkt, zowel in dienst als in een 
eigen praktijk in Amstelveen. Op een 
gegeven moment heeft Jessica de 
keuze gemaakt om naast het 
opvoeden van de kinderen met haar 
man hun bedrijf ‘Client Catcher in- & 
outdoor signing’ verder op te 
bouwen. “Maar”, zo vertelt Jessica. 
“Het bloed kruipt waar het niet gaan 
kan, dus wilde ik mijn oude vak toch 
weer oppakken en ben ik trainingen, 
workshops en opleidingen gaan 
volgen en heb ik sinds deze zomer 
mijn praktijk Jes Skincare aan huis 
geopend.”

Kwaliteit en vakkennis
“Ik heb uitgebreid product kennis 
opgedaan van Société Provençale d’ 
Aromatherapie en Les Gavots de 
Provence, gezichtsmassage op maat: 
want bijvoorbeeld een couperose 
huid masseer je anders dan een huid 
met rimpels en verslapping, daarvoor 
heb ik de bindweefselmassage eigen 
gemaakt. Om van alle ontwikke-
lingen op de hoogte te blijven zullen 
er nog vele volgen, zodat ik mijn 
aanbod ook uit kan breiden.”
“Ik vind het �jn om te kunnen helpen 
met de verbetering van de huid,” 
vervolgt Jessica. “Met het begrijpen 
van je huid, een beetje bruikbare 
informatie en de juiste huidverzor-
ging voor thuis zal dit een enorm 
verschil maken. Natuurlijk is ook 
iedere behandeling een moment van 
ontspanning en rust, opgeladen en 
met een stralende huid zul je de 
praktijk verlaten.”

Jessica’s praktijk aan huis ‘Jes Skin-
care’ is aangesloten bij de ANBOS 
brancheorganisatie schoonheidsver-
zorging, wat staat voor professionali-
teit, kwaliteit en vakkennis.

Natuurlijke producten
Jessica heeft zich altijd al verbonden 
gevoelt met de natuur. “Voor mij is 
het een logische keuze om te werken 
met 100% natuurlijke producten.” Er 
zijn veel merken op de markt, die 
enkel en alleen werken met syntheti-
sche en onnatuurlijk sto�en die 
verantwoordelijk kunnen zijn voor 
het ontstaan en/of instandhouden 
van huidproblemen. 
Bij Jes Skincare vind je dan ook heer-
lijke huid verbeterende- en wellness 
behandelingen met de producten 
van Société Provençale d’ Aromathe-
rapie en Les Gavots de Provence. 
Producten met een hoog gehalte 
etherische oliën, plantenextracten, 
granen en fruit. Er wordt niet alleen 
gekeken naar de symptomen, zoals 
huidveroudering, couperose, acne, 
maar er wordt ook gekeken naar de 
oorzaak ervan. Etherische oliën 
maakt het mogelijk om ook van 
binnenuit de behandelingen te 
ondersteunen, deze hebben namelijk 
het vermogen om door alle huid-
lagen te dringen.
Jessica tot slot: “Natuurlijk kun je bij 
mij ook terecht voor harsen en mooie 
wenkbrauwen. Leuk idee deze 
komende maanden, een cadeaubon, 
die zijn bij mij voor elk bedrag te 
verkrijgen. Neem een kijkje op mijn 
website, jesskincare.nl en heb je 
vragen of wil je een afspraak maken 
dan hoor ik graag van je.”

Jessica: “Fijn om te helpen met 
verbetering van de huid”

Aalsmeer - In ieder geval in november 
en december krijgt iedereen een ener-
gietoeslag van 190 euro per maand. 
Hard nodig voor de mensen die hun 
energierekening echt niet meer kunnen 
betalen. Mensen die dat wel kunnen, 
krijgen ook de toeslag en denken soms: 
“Wat moet ik ermee? Ik heb liever dat 
het terecht komt bij mensen die het 
echt nodig hebben.” Voor die mensen 

heeft de Voedselbank een oplossing: 
doneer (een deel) van uw energietoe-
slag aan de Voedselbank! De Voedsel-
bank zal het geld gebruiken om de 
pakketten aan te vullen met gezond 
voedsel uit de schijf van vijf, zoals zuivel 
en groente. 

Vega-kaarten
De Voedselbank wisselt de ingeza-

Energietoeslag niet nodig? 
Doneer (deel) aan Voedselbank Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 1 

november is bij Gouwerok het casco 
van een 54 meter lang en 6.70 meter 
breed high-performance zeiljacht te 
water gelaten. Het is een van de 
meest lichtgewicht zeiljachten dat de 
Aalsmeerse jacht- en scheepswerf 
ooit gebouwd heeft. Door het lage 
gewicht zal het straks super snel zijn 
met zeilen. De boot heeft een intrek-
bare kiel, zodat het ook in ondiepe 
baaien kan ankeren. Op het jacht is 
plaats voor tien gasten en acht 

bemanningsleden. Het casco is nu 
met sleepboten naar Antwerpen 
gebracht van waar het per zeeschip 
naar Griekenland zal worden 
verscheept. In Griekenland wordt het 
jacht verder afgebouwd. De tewater-
lating en vervolgens de aanwezig-
heid in de Ringvaart en het vervoer 
richting de Belgische hoofdstad trok 
veel bekijks en leverde heel wat 
lovende en trotse reacties op: “Wow. 
Waar een klein dorp groot in kan 
zijn!” 

Lichtgewicht zeiljacht van 54 
meter te water bij Gouwerok

ik over. Het nieuwe management 
maakt de beslissingen voor de 
toekomst. Ik heb nu een adviesrol. 
Daarnaast vul ik de gaten op waar dat 
nodig is. Zo bracht ik afgelopen 
vakantieperiode ook bestellingen 
weg en hielp mee in het magazijn. 
Machtig vind ik dat! Zo ben ik vroeger 
natuurlijk ook begonnen.”
Zoals het er nu voorstaat, bouwt Mike 
zijn werk de komende vijf jaar lang-
zaam af. Dan is hij 64 en vindt hij het 
mooi geweest. “Wat ik dan vooral ga 
doen, is reizen”, vervolgt Mike. “Mooie 
safari’s maken, wereldsteden 
bezoeken, de wereld zien... Dat lijkt 
me prachtig. Daarnaast krijg ik 
natuurlijk meer tijd voor alle andere 
mooie dingen die ik zo graag doe: 
Mike Multi Foundation, Vuur en Licht, 
Sinterklaas. Nee, stilzitten zal er ook 
dan niet bij zijn!”

Nieuwe energie en ideeën
Hoewel Mike nog regelmatig moet 
wennen aan zijn nieuwe rol in zijn 
eigen bedrijf, heeft hij alle 
vertrouwen in de nieuwe generatie. 
“Zij brengen nieuwe energie en 
ideeën in het bedrijf”, stelt hij. “Dat is 
alleen maar goed. Ik hoop dat zij - net 
als ik -altijd zullen ondernemen 
vanuit passie en plezier. Als op vrij-
dagmiddag om 16.30 uur nog een 
klant belt voor een order, moeten ze 
die net zo vriendelijk te woord staan 
als iemand die belt op dinsdagoch-
tend. Als je altijd zorgt voor de 
voldoening van klanten, komt je 
succes vanzelf! Maar daarin heb ik alle 
vertrouwen! Het voelt heel goed het 
bedrijf aan hen over te dragen; zo 
wordt voortgezet wat we met elkaar 
hebben opgebouwd en is de 
toekomst van Multi Supplies en onze 
trouwe medewerkers gewaarborgd.”

geweest om ooit een eigen zaak te 
hebben. Omdat Sendy zich meer wil 
focussen op het heren knippen, heeft 
Linda de kans om de zaak over te 
nemen met beide handen aange-
nomen. De kapsalon is nu nog in de 
originele staat, maar er staan leuke 
veranderingen op de agenda. Aller-
eerst zal binnenkort de nieuwe naam 
‘De Kniphoek van Linda’ op het raam 
komen te staan. Sendy gaat twee tot 
drie dagen per week een stoel huren 
voor het knippen van de heren. Imada 
heeft een paar jaar in het buitenland 
gewoond en komt binnenkort het 
team versterken. Sommige mensen 
zullen haar kennen van voor haar 
vertrek uit Aalsmeer en haar warm 
verwelkomen. De eerste week van 
januari zal de zaak gesloten zijn om ‘De 
Kniphoek van Linda’ een verrassende 
metamorfose te geven met een warm 
en trendy interieur. Linda en haar team 
hopen u dan snel te verwelkomen in 
de vernieuwde kapsalon bij de o�ciële 
opening en hopen samen met u op 
een fantastisch mooi gestyled 2023.

melde AH Vega-kaarten van de Postco-
deloterij ook in voor gezonde 
producten. Die actie is nu al een succes, 
maar deze week moet er een eindsprint 
komen. Als u uw kaart zelf niet wilt 
gebruiken, activeer hem dan alstublieft 
en doneer hem dan zo spoedig moge-
lijk aan de Voedselbank. Inleveren kan 
bij: Burggravenambacht 1 in Kudel-
staart, Fuutlaan 44, Goudenregenstraat 
29 en Clauslaan 12. Let op: eerst zelf de 
kaart activeren. Kijk voor meer infor-
matie, acties en donaties op de website: 
www.voedselbankaalsmeer.nl.
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Door Ruud Meijer

Aalsmeer - Zaterdag 5 november 
werd er op het complex van FC. Aals-
meer de wedstrijd gespeeld FCA 
meiden 12-1 tegen de boys 12-2 van 
Legmeervogels uit Uithoorn. Meteen 
na de aftrap een snelle FCA aanval, 
de bal kwam bij FCA aanvalster 
Noortje die met een fraai schot de 
Legmeervogels keeper liet vissen: 
1-0. Legmeervogels zette na deze 
goal met mooi combinatie spel de 
FCA defensie onder druk, dat resul-
teerde in de zesde minuut in de 
gelijkmaker: 1-1. Het spel golfde nu 
op en neer en de toeschouwers 
waren getuigen van een spannende 
wedstrijd. In de dertiende minuut 
verkeek FCA keeper Eline zich op een 
Legmeervogels schuiver, de bal ging 
langs Eline en verdween in het doel: 
1-2. De FCA meiden verwerkten deze 
domper goed en bleven pittig partij 
geven. De rust ging in met de 1-2 
stand. Na de rust probeerden de FCA 
meiden met mooie aanvallen de 
stand gelijk te trekken, maar het zat 

de meiden niet mee. De Legmeer 
defensie met hun prima keeper 
ontregelde alle FCA aanvallen. 
Legmeervogels probeerden met 
snelle aanvallen de stand uit te 
breiden, maar de defensie van FCA 
en keeper Eline lieten niets meer 
door. Eindstand: 1-2.

Voetbal: Nipt verlies voor FCA 
meiden tegen Legmeervogels

Raquéylee en Amy maken het een 
tegenstander moeilijk. 
Foto: Ruud Meijer

Aalsmeer - Ook al zijn Sinterklaas en 
de Pieten nog niet in het land, toch 
hebben ze al aan Team Sportservice 
Aalsmeer laten weten dat ze alle hulp 
dit jaar goed kunnen gebruiken. Er 
zijn namelijk zoveel sinterklaasca-
deautjes aan boord van de stoom-
boot dat ze graag alle kinderen uit de 
groepen 3 tot en met 5 uitnodigen 
om te helpen. 
Team Sportservice Aalsmeer organi-
seert daarom op dinsdag 22 
november een pietengym in sporthal 
De Bloemhof aan de Hornweg van 
15.00 tot 16.00 uur waarbij het de 
bedoeling is dat er nog wat cadeau-
tjes door de schoorsteen gedaan 
worden. Echter om daar te komen 
moeten veel verschillende obstakels 
overwonnen worden. Klimmen, klau-
teren, kruipen, springen, rennen en 
balanceren staan op het programma. 

Als alle cadeautjes zijn bezorgd 
krijgen de kinderen na a�oop ook 
nog een tasje met een leuke inhoud 
mee! 
Naast de pietengym in De Bloemhof 
zal er ook een pietengym in Kudel-
staart worden georganiseerd. 
Op donderdagmiddag 1 december 
kunnen alle kinderen uit Kudelstaart 
(en uiteraard ook uit Aalsmeer) 
meedoen aan de pietengym. Deze 
pietengym zal worden gehouden in 
De Proosdijhal en is van 15.00 tot 
16.00 uur. Inschrijven is gratis, maar 
doe het wel op tijd, want er is maar 
beperkt plek!. Voor 22 november in 
De Bloemhof is de inschrij�ink: www.
noordhollandactief.nl/activi-
teit/302154/pietengym en voor 1 
december in Kudelstaart: www.
noordhollandactief.nl/activi-
teit/302155/pietengym

Pietengym voor kinderen in 
Aalsmeer en Kudelstaart

Kudelstaart - Zaterdag 19 november 
organiseert RKDES een voetbalclinic 
voor jongens en meisjes van 5 tot en 
met 7 jaar op het complex aan de 
Wim Kandreef. Tijdens deze clinic kan 
kennis gemaakt worden met alle 
facetten van het mooie voetbalspel-
letje. Je gaat dribbelen, schieten, 
natuurlijk een partijtje voetballen en 
nog veel meer. De voetbalclinic is 
gratis en je hoeft je niet vantevoren 
aan te melden. Om 8.45 uur start de 
inschrijving in de kantine en om 9.00 
uur begint de training. Rond 10.00 

uur wordt afgesloten en gaan de 
kinderen moe, maar hopelijk 
tevreden weer naar huis. Ben je 
verhinderd om mee te doen? Dat is
geen probleem: je kan iedere 
woensdag (16.30 uur) of zaterdag 
(9.00 uur) zonder aanmelden mee 
komen trainen bij de mini’s van 
RKDES. Meld je voor aanvang bij de 
hoofdtrainer (Jaden Dudart). Ouder 
dan 7 jaar en wil je komen voetballen? 
Stuur dan een mail naar jeugdcom-
missie@rkdes.nl en er wordt geregeld 
dat je bij een team mee kan trainen.

Voetbalclinic voor jongst jeugd

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 5 
november was het jaarlijkse school-
handbaltoernooi. Handbalvereni-
gingen Greenpark Aalsmeer en 
RKDES Kudelstaart hadden de 
handen ineen geslagen om een 
leuke dag te organiseren voor de 
kinderen van verschillende basis-
scholen uit Kudelstaart en Aalsmeer. 
Zaterdag 5 november kwamen de 
kinderen naar sporthal De Bloemhof 
om te strijden om een beker. Vanaf 
9.00 uur konden de allerjongsten 
hun handbal skills laten zien en de 
achtstegroepers sloten het toernooi 
eind van de middag af. De hele dag 
was de sporthal gevuld met enthou-

siaste kinderen en het massaal 
meegekomen publiek heeft mooie 
en soms spectaculaire doelpunten 
gezien! Van de dertig teams die zich 
hadden ingeschreven zijn uiteindelijk 
eerste geworden in de poules A tot 
en met F: De Brug 1, De Brug 2, Zuid-
ooster 5, Oosteinder Tigers, Zuid-
ooster 7 en Oostballers (Oosteinder). 
Deze teams kunnen de inhoud van 
de prijzenkast op hun school 
aanvullen met een mooie beker! Er 
wordt teruggekeken op een 
geslaagd evenement met veel blije 
kinderen. Kortom, een top(handbal)
dag. Hopelijk volgend jaar weer een 
nieuw schoolhandbaltoernooi!

Schoolhandbaltoernooi: Een 
top(handbal)dag!

De winnaars in poule E: Team Zuidooster 7. 

KORT
KAARTMIDDAG OVAK IN 
HET PAROCHIEHUIS

Aalsmeer - Er wordt iedere 
woensdagmiddag geklaverjast 
in het Parochiehuis aan de 
Gerberastraat. De soos is alleen 
toegankelijk voor leden van de 
OVAK en de aanvang is 13.30 
uur. De zaal gaat eerder open 
voor bijpraten met ko�e of thee. 
Op 2 november is er gekaart 
door twintig klaverjassers en de 
hoogste eer met liefst 5690 
punten was voor Adriaan van 
der Laarse. Julia van der Laarse 
sloot de rij met 3138 punten. De 
volgende kaartmiddag is 
woensdag 16 november.

KAARTEN IN DE REEDE
Rijsenhout - De stichting Zorg-
zaam Rijsenhout organiseert 
maandelijks een klaverjas- en 
domineeravond in dorpshuis De 
Reede aan de Schouwstraat. De 
volgende speelavond is op 
donderdag 10 november en 
begint om 19.30 uur. Bij de speel-
avond op 13 oktober is bij het 
klaverjassen de eerste plaats 
behaald door Kees Meekel met 
5361 punten en is het domineren 
gewonnen door Gonny Hogen-
kamp met 15 schrappen. Kaartlief-
hebbers zijn van harte welkom om 
gezellig mee te komen klaver-
jassen of domineren.

KAARTMIDDAG 55+ IN 
HET DORPSHUIS

Kudelstaart - Iedere donderdag 
is er voor 55+ers van 13.30 tot 
16.30 uur een gezellige kaart-
middag in Dorpshuis ’t Podium. 
Klaverjassen en jokeren staan op 
het programma en nieuwe kaar-
ters worden hartelijk welkom 
geheten. Ko�e en thee staan 
klaar. Afgelopen donderdag 3 
november waren twintig leden 
aanwezig en pakte Kees Scholte 
uiteindelijk de hoogste eer met 
klaverjassen met 5286 punten 
en eindigde Riet Pothuizen op 
één bij het jokeren met 224 
punten. De volgende kaart-
middag is donderdag 10 
november. Bel voor inlichtingen 
Hans van Schuilenburg: telefoon 
06-12699009.

CORRY EN BERT WINNEN 
KOPPELKAARTAVOND

Aalsmeer - Met weer een prach-
tige opkomst voor het koppel-
kaarten was het afgelopen 
vrijdag 4 november best goed 
vertoeven in het buurthuis van 
de Hornmeer. Het koppelkaarten 
is gewonnen door Corry en Bert 
van de Jagt met 5540 punten, 
gevolgd door Paolo Molia en 
Frits de Jong met 5529 en Plony 
de Langen en Martha Zeldent-
huis met 5006 punten. De 
poedelprijs was voor Piet 
Gortzak en Gery van de Dool 
met 3531 punten. Vrijdag 11 
november is er weer gewoon 
kaarten in het buurthuis aan de 
Dreef 1. Zaal open vanaf 19.00 
uur, aanvang kaarten om 19.30 
uur. 

Kudelstaart - Sinds de herfstva-
kantie kunnen middelbare scholieren 
iedere donderdagavond terecht bij 
Place2Bieb aan de Graaf Willemlaan 1 
voor een gezellige en sportieve 
avond. Deze avonden, die Place-
2BeFit gaan heten, staan in het teken 
van een gezonde leefstijl. 
In het eerste blok, tot de kerstva-
kantie, betekent dit dat er iedere 
week een andere sportieve activiteit 
op het programma staat; van kick-
boks tot archery tag. Na een korte 
sportieve workshop is er ruimte om 
nog even gezellig na te kletsen met 

elkaar. De avonden starten om 19.30 
uur en zijn om 21.00 uur afgelopen. 
Vanavond, donderdag 3 november, 
staat er een workshop Mixed Martial 
Arts op het programma onder leiding 
van Jorn van Meraki Gym. 
Aanmelden is niet noodzakelijk, 
jongeren mogen gewoon binnen 
komen lopen. Heb je vragen over 
deze activiteit of suggesties voor een 
sportieve invulling? Stuur een appje 
naar jongerenwerker Tessa Westerhof 
via 06-82107209 of kijk op de insta 
van gro-up buurtwerk; @gro_
upbuurtwerk.aalsmeer. 

Place2BeFit: Iedere donderdag 
sportieve avond voor jeugd

Kudelstaart - Op zaterdag 19 
november zet Sinterklaas samen met 
zijn Pieten weer voet aan wal in Kudel-
staart. Net zoals de afgelopen jaren 
gaat dit weer een mooie en gezellige 
aankomst worden. Om 14.15 uur wordt 
Sinterklaas ontvangen door burge-
meester Oude Kotte op de Loswal. Na 
een klein woordje gaat Sinterklaas 
daarna te voet richting het Dorpshuis. 
Dit jaar geen rondrit, maar weer een 
ouderwets feest met alle kinderen van 
4 tot 8 jaar in het Dorpshuis van 15.00 
tot 16.30 uur. Ouders zijn welkom in de 
barruimte, niet in de feestzaal bij de 
kinderen. Verzocht wordt om kinderen 
een telefoonnummer mee te geven.
Voor de intocht van Sinterklaas wordt 
zaterdag 19 november vanaf 13.45 uur 
de Herenweg tijdelijk afgezet, zodat 

alle kinderen en ouders veilig naar de 
loswal kunnen komen. 

Kleurplatenwedstrijd
Er wordt dit jaar ook weer een kleurpla-
tenwedstrijd voor kinderen gehouden. 
Haal een kleurplaat op bij een van de 
winkels in het winkelcentrum en lever 
deze in voor donderdag 1 december in 
de grote ton in Albert Heijn. Er zijn 
leuke prijzen te winnen.

Volgende week intocht Sint en 
Pieten in Kudelstaart!

Kudelstaart - Op vrijdag 11 november 
om 18.30 uur organiseren ook dit jaar 
Carnavalsvereniging de Pretpeurders 
en kerk Sint Jan Geboorte weer het 
feest van Sint Maarten. Alle kinderen 
worden van harte uitgenodigd om op 
deze avond met hun lampionnetje 
naar de kerk te komen. Het is geen 
kerkviering; Sint Maarten en de bede-
laar komen zelf langs om het verhaal 
uit te beelden. Tussendoor zingt een 
koortje bekende Sint Maarten liedjes, 
die iedereen mee kan zingen. Na 

a�oop gaan de kinderen naar buiten 
waar het vuurtje van Sint Maarten 
brandt. De Pretpeurders verzorgen 
ook dit jaar weer iets lekkers voor alle 
kinderen. Dit alles duurt ongeveer een 
half uurtje. Daarna kunnen de 
kinderen met hun lampionnetjes 
langs de deuren. Om 18.15 uur gaan 
de deuren van de kerk aan de Kudel-
staartseweg open. Bij de ingang staan 
rode melkbussen voor een kleine 
�nanciële bijdrage om dit feest moge-
lijk te maken.

Sint Maarten in Kudelstaart
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KORT
WEDSTRIJDEN VELDVOETBAL

Zaterdag 12 november:
F.C. Aalsmeer
F.C.A. 1 - Foreholte 1 14.30 u
F.C.A. 2 - hsv. Zuidvogels  2 11.45 u
C.S.W. 4 -  F.C.A. 3 12.10 u
F.C.A. 5 - Argon 9 12.00 u
F.C.A. 6 - Amstelveen 5 14.30 u
Jong Holland 8 - F.C.A. 7 14.00 u
F.C.A. 35+1 - A.G.B. 35+2 14.30 u
C.S.W. VR2 - F.C.A. VR1 11.30 u
Roda’23 VR2 - F.C.A. VR2 12.30 u
FCA VR30+1 - Assendelft VR 14.30 u
S.C.W.
V.V.S.B. 1 - S.C.W. 1 15.00 u
A.F.C. 5 - S.C.W. 2 15.30 u
S.C.W. 3 - Legm.vogels 4 14.30 u
S.C.W. 4 - Hillegom 2 12.00 u
S.C.W. 5 - sv. R.A.P. 14 13.00 u
ZO United 35+1 - SCW 35+ 115.00 u
Sv.B.S.M. 45+1 - S.C.W. 45+1 14.45 u
Overbos J019-1 - SCW J019-112.00 u
SCW M020-1 - Lisse. M020-1 12.00 u
R.K.D.E.S.
F.C.Oestgeest 1 - R.K.D.E.S. 1 14.30 u
Legm.vogels 2 - R.K.D.E.S. 2 13.00 u
R.KD.E.S. 3 - sv. R.A.P. 13 12.30 u
De Kennemers 2 - R.K.D.E.S. 411.00 u
Vecht J019-1 -  RKDES J019-114.30 u
Zondag 13 november:
F.C. Aalsmeer
Voorschoten’97 1 -- F.C.A. 1 14.00 u
Sv.Spaarnwoude 3 - F.C.A. 2 11.00 u

KLAVERJASSEN OOSTEND IN 
HET MIDDELPUNT

Aalsmeer - Donderdag 3 
november is er weer gezellig 
gekaart bij Oostend. Er zijn vier 
kaarters in de 5000 punten 
geëindigd: Maarten van der 
Vaart met 5669, Kees Kooyman 
met 5527, Harry Blok met 5489 
en Adri Bleeker met 5186 
punten. De volgende kaart-
avond is donderdag 17 
november in buurthuis het 
Middelpunt aan de Wilhelmina-
straat. Aanvang is 20.00 uur, zaal 
open vanaf 19.30 uur.

THOMAS VAN BRAKEL RUIM 
AAN KOP BIJ SJOELCLUB 
RIJSENHOUT

Rijsenhout - Donderdag 3 
november is alweer de vijfde 
sjoelavond gespeeld in Rijsen-
hout. Wederom is Thomas van 
Brakel op één geëindigd in de 
Hoofdklasse met 1929 punten. 
Jan Joore werd opnieuw tweede 
met 1718 punten. Ellen Lange-
dijk bereikte de eerste positie in 
de A-klasse met 1659 punten. 
Martje Baardse gooide in totaal 
1605 punten en staat tweede. In 
de B-klasse l is Astrid Overbeek 
eerste geworden met 1558 
punten, gevolgd door Lineke 
van Brakel met 1555 punten. In 
klasse C nam Mahjan Yari met 
1632 punten een enorme voor-
sprong op de nummers twee en 
drie, Janny Ritmeester met 1546 
punten en Ineke Butter met 
1529 punten. Met 1408 punten 
staat Marry van Wittmarschem 
voor de vijfde keer op rij 
bovenaan in de top drie van de 
D-klasse. Cor van Mouwerik 
neemt de tweede plek in met 
1397 punten. De volgende sjoe-
lavond is donderdag 17 
november in dorpshuis De 
Reede aan de Schouwstraat van 
19.30 tot ongeveer 22.30 uur.

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 5 
november was het weer gezellig druk 
op en langs de voetbalvelden van FC 
Aalsmeer en RKDES Kudelstaart. Dames 
1 van FCA had thuis Nederhorst op 
bezoek en kon met 3-0 winst vrolijk de 
kleedkamer opzoeken. Het eerste 
herenteam van RKDES speelde thuis 
aan de Wim Kandreef tegen Blauw 
Zwart uit Wassenaar. Het werd een 
wedstrijd waar niet gejuicht kan 
worden door de fans langs de lijn. 
Sowieso was het een beladen wedstrijd. 
RKDES speelde met een zwarte band 

vanwege het overlijden van twee club-
fans, Gerrit ter Reehorst en Will van 
Lammeren. Eindstand 0-0. Het eerste 
zaterdagteam van FCA reisde af naar 
Leiden om het op te nemen tegen 
Docos en met succes. Met winst (0-1) 
terug naar Aalsmeer. Zondag 6 
november gingen de handen de lucht 
in aan de Beethovenlaan. FCA had 
APWC op bezoek en dit elftal wachtte 
een teleurstellende terugreis naar 
Amersfoort. Voor Aalsmeer zondag 
echter een feestje in het clubgebouw, 
want 1-0 winst mag gevierd worden!

Voetbal: Winst FCA, RKDES gelijk

Foto: www.kicksfotos.nl

Kudelstaart - Onder ideale korfba-
lomstandigheden stond voor de 
Kudelstaartse korfballers op zaterdag 
29 oktober de derby tegen Sporting 
Badhoevedorp op het programma. 
De return van de eerste competitie-
wedstrijd die met 15-10 door 
Badhoevedorp gewonnen was. De 
afgelopen drie wedstrijden gingen, 
vaak nipt en onnodig, verloren. Zou 
VZOD in staat zijn het tij te keren?
Na een gelijk opgaand begin waren 
het toch de bezoekers die langzaam 
de overhand kregen. Bij de Kudel-
staartse ploeg liep het aanvallend 
niet lekker. Veel afstandsschoten 
waren niet zuiver genoeg, terwijl 
Sporting Badhoevedorp het vizier 
wel scherp had staan. De bezoekers 
namen steeds meer afstand en de 
kleedkamer werd opgezocht met een 
4-9 ruststand. Kort na de hervatting  

zette de door coach Joe Rijpkema 
ingebrachte Je�rey Kunst met zijn 
eerste van drie doelpunten de stand 
6-10 op het scorebord. Maar de 
marge werd het eerste kwartier van 
de tweede helft niet kleiner. VZOD/
FIQAS besefte dat er uit een ander 
vaatje getapt moest worden om nog 
kans te kunnen maken op de punten. 
Er werd nu feller gespeeld en onder 
aanvoering van Vincent Algra, goed 
voor zeven doelpunten, kroop de 
thuisploeg dichterbij. Helaas werd de 
eindsprint te laat ingezet en gingen 
de punten, met een eindstand van 
14-16, mee naar Badhoevedorp. 
VZOD staat nu op de zesde plaats. Nu 
volgen enkele weken met trainingen 
en oefenwedstrijden, waarna op 26 
november de zaalcompetitie begint. 
Ook daar komen de Kudelstaartse 
korfballers uit in de tweede klasse.

Korfbal: VZOD zet eindsprint te 
laat in en verliest nipt

Kudelstaart - Vorige week was de 
derde speelavond van het seizoen van 
de dartclub Poel’s Eye in de Proosdijhal. 
Er waren 34 deelnemers. Dennis 
Splinter baarde opzien. Vorig seizoen 
bereikte hij alle speelavonden de kwart 
of halve �nale van de winnaarsronde, 
nu bereikte hij dan eindelijk de �nale. 
Tegenstander was niemand minder 
dan recordhouder Marco Cornelisse 
met 36 speelavond overwinningen. 
Toch liet Dennis zich deze avond door 
niets of niemand tegenhouden en 

kroonde zich tot grote winnaar van de 
avond. Danny de Hartog won de vorige 
speelavond het hoogste niveau, nu 
won hij van Bak in de �nale van het 
tweede niveau. Wellicht nog iets 
belangrijkers was dat hij hierdoor 
winnaar van de eerste periode van het 
seizoen werd. Het was zijn eerste perio-
detitel ooit. Robert Cools won in het 
verleden vier �nales bij de Poel’s Eye, 
maar hij moest de overwinning van de 
�nale in het derde niveau aan Danny 
van de Plas laten, die nu zijn teller tot 

Dennis Splinter winnaar bij 
dartclub Poel’s Eye

Dennis Splinter en Marco Cornelisse.

drie gewonnen �nales zag oplopen. 
Gerard Elderenbosch bereikte tot nu 
toe elke speelavond een �nale. Op de 
vorige speelavond won Gerard van de 
�nale van het derde niveau van Gilbert 
van Eijk, nu stonden zij tegenover 
elkaar in de �nale van het vierde 
niveau. Nu was het de beurt van 
Gilbert om te winnen, het was zijn 
achttiende gewonnen �nale ooit. Na 
zijn hoogste uitgooi op het Blind 
Koppel Toernooi, was een uitgooi van 
96 nu goed voor een prijs bij het spel 
de Mystery Out. De hoogste uitgooi 
van de avond ging echter naar Tjitte 
Miedema met een prachtige 150 �nish. 
Mogen, vrijdag 11 november, is de 

volgende speelavond. Dankzij het vier 
niveau systeem kan iedereen zoveel als 
mogelijk op het eigen niveau darten. 
De inschrijving sluit om 20.00 uur. 
Deelname kost 4 euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar. Op de website www.
poelseye.nl is nog meer informatie te 
vinden.

Aalsmeer - De handbal heren van 
Green Park Aalsmeer hebben afge-
lopen zaterdag 5 november goede 
zaken gedaan. Na twee achtereen-
volgende verloren duels, wist Aals-
meer de wedstrijd tegen koploper 
Sporting Pelt te winnen met 30-26. 
Het publiek in De Bloemhof werd 
getrakteerd op een wedstrijd vol 
stuivertje wisselen. Sporting Pelt was 
het snelst uit de startblokken en 
kwam als eerste op voorsprong. In 
korte tijd keek Green Park tegen een 
7-11 achterstand aan. Met vechtlust 
en verrassende scores wist Aalsmeer 
zich terug te knokken tot zelfs twee 
punten meer. De rust gingen de 
teams in met 15-13 voor Green Park. 
De tweede helft werd opnieuw door 
beide teams �ink gas gegeven en 
wist Sporting Pelt weer op voor-
sprong te komen. Van 20-21 tot 
26-25 en 27-25. Aalsmeer liet zich 
echter niet aftroeven, bleef gecon-
centreerd spelen, kwam terug en 
pakte uiteindelijk de winst: 30-26. 
Sporting Pelt werd met verlies dus 

terug naar België gestuurd en heeft 
nu de eerste plaats in de BeNe 
League moeten inleveren aan 
Achilles Bocholt. Dit eveneens Belgi-
sche team heeft totaal nu 18 punten. 
Limburg Lions staat op twee met 17 
punten, Sporting Pelt op drie met 16 
punten. Green Park Aalsmeer is een 
plaats gestegen en staat nu op plek 
vier met 14 punten. Topscorers bij 
Green Park waren Donny Vink en 
Je�rey Boomhouwer met elk 7 doel-
punten, gevolgd door Rob Jansen en 
Samir Benghanem, die overigens de 
doelman van Sporting Pelt verraste 
met een schitterend doelpunt achter 
langs, met elk 5 doelpunten. 
De komende zaterdagen 12 en 19 
november speelt Aalsmeer uitwed-
strijden tegen respectievelijk Tachos 
om 19.00 uur in Waalwijk en Bevo HC 
om 20.30 uur in Houten. De 
wedstrijden zijn te volgen via 
livestream. De eerste thuiswedstrijd 
voor Green Park is zaterdag 26 
november vanaf 19.00 uur in De 
Bloemhof tegen Haacht.  

Handbal: Winst Green Park na 
spannende wedstrijd

Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Zondag 6 november 
stonden verschillende AVA-atleten 
aan de start van de KAV Holland 
Cross in Spaarndam. Een crossloop 
voor jong en oud op het terrein van 
Wheelerplanet in recreatiegebied 
Spaarnwoude. Het was een nat en 
glibberig avontuur door de bossen 
van Spaarnwoude. Door de vele 
regen was het parcours over gras en 
bospaden �ink uitdagend geworden 
en diverse deelnemers gingen dan 
ook onderuit. De heren op de 8,8 
kilometer gingen als laatste van start 
en kregen onderweg ook nog een 
�inke stortbui over zich heen. 
Daarmee werd het parcours nog wat 

zwaarder en gladder, wat het niet 
makkelijk maakte, de ultieme cros-
servaring was hierdoor wel compleet. 
In bijna alle groepen deden AVA-
leden mee: twee van hen behaalden 
daarbij ook een podiumplaats. Bij de 
CD Junioren (2 kilometer) liep 
Yannick van der Laarse heel sterk en 
werd daarmee knap tweede. Ook 
Cynthia Böschen pakte bij de dames 
op de 5,4 kilometer de tweede plaats 
in haar leeftijdscategorie V45. Daar-
naast waren er prima prestaties van 
Dagmar Wegbrands, Justin Alewijnse, 
Marjan van Ginkel, Maaike Vertregt, 
Corné Timmer, Winfried Falk en René 
Spitteler. 

AVA-atleten actief in de modder 
tijdens KAV Holland Cross








