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Op 19 november in
het gemeentehuis

Inloop over
herinrichting
Burg. Kasteleinweg

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Vertrouwd, vakkundig en snel

!
aangenaam persoonlijk
Zoektocht voor starters (jongeren) gaat verder!

Locaties voor alternatieve
woonvormen in beeld
Aalsmeer - Naar aanleiding van de oproep van de gemeenteraad
aan het college om locatie-onderzoek te doen naar alternatieve
woonvormen en starterswoningen is een notitie gemaakt.
In deze notitie is een aantal locaties uitgewerkt die in aanmerking
zouden kunnen komen voor starterswoningen. Gezien de inkomenspositie van deze doelgroep
en het gemiddelde prijsniveau
van nieuwbouwhuizen wordt
naast traditionele woonvormen
ook gedacht aan alternatieve
woonvormen, woningen met een
tijdelijk karakter die snel gerealiseerd kunnen worden. Lopende
projecten op dit moment zijn het
pand in de Baccarastraat dat momenteel verbouwd wordt tot tien

Pijnaker Aalsmeer
Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001
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Zaterdagmiddag intocht in Centrum

Sint Olympics in Aalsmeer
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 16 november rond 14.00 uur
komen Sinterklaas en zijn Pieten
weer per boot aan bij Zorgcentrum Aalsmeer in de Kanaalstraat.
De intocht staat dit jaar in het
teken van de Sint Olympics!

Aalsmeer is een sportieve gemeente, er wordt veel gesport
met soms zelfs succes op landelijk niveau. De Pieten van Sinterklaas zijn natuurlijk goed getraind
en het hele jaar wordt in Spanje de
conditie goed op peil gehouden.

Maar de eerlijkheid gebiedt te
zeggen dat er inmiddels ook wat
geroutineerde Pieten in de gelederen zijn. Tijd dus voor wat nieuwe aanwas!
Stempelkaarten
Want, hoe sportief zijn de kinderen van Aalsmeer eigenlijk? Voorafgaand aan de intocht worden er
stempelkaarten uitgedeeld door
de sportieve Pieten. Zorg dat je
een stempelkaart bemachtigt,
ontdek alle sporten op de route van de intocht en bij een volle stempelkaart wacht er aan het
einde van de route in de foyer van
Studio’s Aalsmeer een leuk cadeautje op je!
Let op: Ander eindpunt
Na de aankomst bij het Zorgcentrum vervolgen Sinterklaas en z’n
Pieten natuurlijk de route richting
de Pepernoten Molen. Het gebruikelijk eindpunt van de route van
de intocht, het Praatjeshuis (gemeentehuis) wordt momenteel

WIE IS DE BAAS IN DE GEMEENTE?
Wilt u het antwoord op deze vraag? Geef u dan op voor
politiek bewust! De gemeenteraad organiseert twee
gratis workshops met als afsluiter het bijwonen van de
raadsvergadering van 12 december 2019.
Door middel van de workshop krijgt u inzicht over hoe de
gemeente werkt, hoe de besluiten tot stand komen en krijgt
u antwoord op de vraag hoe u invloed kunt uitoefenen. Ook
vergroot u uw kennis van de lokale politiek, het bestuur
van de gemeente. Eveneens krijgt u de gelegenheid om met
de Aalsmeerders en Kudelstaarters in gesprek te gaan die u
vertegenwoordigen in de gemeenteraad.
Data: Maandag 25 november en 2 december
van 20.00 tot 22.00 uur en het bijwonen van
de raadsvergadering van 12 december 2019.
Heeft dit uw interesse, bent u enthousiast, geef u op via een
bericht naar griffie@aalsmeer.nl Het maximumaantal deelnemers is 30, dus vol is vol.
(Heeft u al eerder deelgenomen aan Politiek actief?
Nieuwe aanmeldingen krijgen voorrang)
Meer informatie en aanmelden
Griffie Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
T. +31 (0)297 38 75 16
E. griffie@aalsmeer.nl
W. www.aalsmeer.nl
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Proefstation
Binnen de wijk Stommeer ligt
een aantal locaties, maar vanwege de discussie vliegen/wonen in
dit gebied gaat gekeken worden
naar alternatieve woonvormen.
Hier wordt momenteel onderzoek
naar gedaan, net als concreet onderzoek wordt gedaan naar de
Seringenpark en Hoeksteen
Andere concrete locaties die mogelijkheden voor ontwikkeling
opgestart gaan worden zijn van alternatieve woonvormen op
Parklaan 1 tot 27 en Ophelialaan de locatie van het Proefstation in
230. Een deel van het voormalige de Linnaeuslaan. Voor het gebied
ouderentehuis in het Seringen- achter het lint van de Oosteinderpark en het oude pand van ba- weg liggen gronden die in principe voor transformatie in aanmerking komen. Door het stedenbouwkundig bureau Kuiper
Compagnons wordt in opdracht
van de gemeente gewerkt aan
een structuurvisie. Wat woningbouw betreft wordt het moeilijk,
omdat dit deel van Aalsmeer zeer
zwaar belast wordt door Schiphol. De gemeente geeft daarom
voorrang aan andere transformatie mogelijkheden boven woningbouw.
Met de notitie in de hand gaat
nog verder gekeken worden naar
nog meer locaties in Aalsmeer die
mogelijk geschikt zijn voor het realiseren van alternatieve woonvormen. Wordt vervolgd dus!
starterswoningen. Langs de randen van het voormalige VVA-terrein aan de Dreef is de planvorming in voorbereiding voor de
bouw van circa 60 starters huurappartementen en de bouw van
24 starters koopwoningen.

Tel. 0297-59 11 22

AA

ADVERTEREN?

sisschool De Hoeksteen gaan getransformeerd worden naar starterswoningen voor jongeren.

www.h2makelaars.nl
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Schade?
Welke schade?

Service

DE

Aalsmeer - Op dinsdag 19
november organiseert aannemer Dura Vermeer een inloopbijeenkomst over de
herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg en de
aanleg van de hoogwaardige openbaar vervoer-verbinding.
Belangstellenden
zijn welkom tussen 19.00 en
21.00 uur in het gemeentehuis van Aalsmeer. De provincie is samen met de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn en Vervoerregio Amsterdam aanwezig
om vragen te beantwoorden
en uitleg te geven. De aanleg
start medio 2020 en is, als een
en ander volgens planning
verloopt, eind 2021 afgerond.
Voorafgaand worden er vanaf
begin volgend jaar de eerste
zichtbare werkzaamheden
uitgevoerd, zoals het verleggen van kabels en leidingen,
het kappen van 17 bomen en
het plaatsen van voorbelasting. De herinrichting van de
Burgemeester Kasteleinweg
en de aanleg van de vrije busbaan wordt vervolgens uitgevoerd in fases. Tijdens de inloopbijeenkomst wordt meer
verteld over de (voorbereidende) werkzaamheden.

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
Aalsmeer: Omg. Vlinderweg, Koolwitjestraat
(270 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL

druk verbouwd, en dus wijkt Sinterklaas dit jaar uit naar een andere locatie, te weten de foyer van
Studio’s Aalsmeer (ingang Van
Cleeffkade). Sinterklaas heeft beloofd dat het in het tijdelijk Praatjeshuis minimaal net zo gezellig
gaat worden. Dus trek allemaal je
sportieve kleding aan en doe zaterdag mee met de Sint Olympics!

INFOVERSPREIDNET.NL

Nog even op een rijtje
14.00 uur: Aankomst bij het Zorgcentrum, ingang via Kanaalstraat.
Rond 15.00 uur: Aankomst bij de
Pepernoten Molen, Zijdstraat.
Rond 16.00 uur: Feestelijk afsluiting
in het tijdelijke Praatjeshuis in de
foyer van Studio’s Aalsmeer, ingang
aan de Van Cleeffkade. De deuren
gaan daar om 15.15 uur open.
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Helft opbrengst van bazaar
voor diverse goede doelen

INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.0018.00 u., za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-500814,
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr.
8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel.
0297-341963. ma. t/m vr. 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
Spoed buiten openingstijden:
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan v.d. Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.dienstapotheekamstelland.
uwapothekeronline.nl
Na 23.00 uur: OLVG west Jan
Tooropstraat 164 Amsterdam, tel.
020-5108826.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de
praktijk-uren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp. van uw eigen tandarts.
SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor
een afspraak of voor meer info.
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl
KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer-Mijdrecht
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer,
tel. 0297-326734. Ook voor spoed
buiten openingstijden.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer,
tel. 0297-324643; Nokweg 12
Leimuiden, tel. 0172-507400.
Spoed buiten openingstijden: 0203080750. www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721. Spoed buiten
openingstijden: 020-3080750.
www.ranzijn.nl/dierenarts/
aalsmeer
Dierenarts Kudelstaart
Kudelstaartseweg 245B Kudelstaart,
tel. 0297-303414. Spoed buiten
openingstijden: 020-3080750.
www.dierenartskudelstaart.nl
HULPDIENST
www.participe-amstelland.nu
Spreeku. maatschappelijk werk en
ouderenadvies
Hadleystraat 55 Aalsmeer,
inloopspreeku: ma. 8.30-9.30 u.,
tel. spreeku: ma. t/m vr. 8.30-12.30
Marktstraat 19 (Oude Veiling)
Aalsmeer, do. 15.30-17.30 u.
Graaf Willemlaan 1 (Oude Bieb)
Kudelstaart, di. 12.30-14.30 u.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
www.voa-aalsmeer.nl
van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart, tel. 0297-326019 of
info@voa-aalsmeer.nl
www.burenhulp
haarlemmermeer.nl
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
ALARMNUMMER 112
www.112.nl

Kerkdiensten
Zondag 17 november
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag
10u. Dienst met Marco Wittenberg.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u. Dienst. Spreker: Jaap
Dieleman. Babyoppas en kinderwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag Diensten om 10u. en
16.30u. met ds. S.J. Maliepaard. Oppasdienst kinderen 0-3 jaar en zondagsschool
voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. Oecumenische viering. Collecte:
MCC Malla, Kenia. Oppas op
aanvraag: oppas@dgaalsmeer.
nl.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan
247. Zondag 10u. Oecumenische dienst in de Doopsgezinde Gemeente. Voorganger: ds.
Marina van der Zwaag-Haan.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 10u. Dienst met ds. P.J.
Verhagen uit Harderwijk. Organist: R. Postma. Oosterkerk, Oosteinderweg 269.
Zondag om 10u. Dienst met
ds. M.J. Zandbergen. Organist:
Cees Verschoor.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zondag 10u. Dansthea-

ter Home Run. Babyoppas en
aparte bijeenkomsten voor
kinderen. Vertaling in het Engels en Spaans.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
Diensten om 10u. met ds. J.F.
Ezinga uit Lunteren en 16.30u.
met ds. S.J. Maliepaard uit Barneveld, gez. dienst in CGK.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdagdag 17u. Woordcommunieviering met M. van Zoelen in Kloosterhof. Zondag om
14u. Poolse dienst met Andrzej in Karmelkerk. In ochtend 10u. Oecumenische Viering bij Doopsgezinde Gemeente.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
- Russisch-orthodoxe
dienst:
Heilige Maria van Egypte Kerk.
Zaterdag 17.30u. Avondgebed. Zondag 10u. Goddelijke
Liturgie.
- Roemeens-orthodoxe Parochie: Zondag 9u. Utrenia en
1030u. Heilige Liturgie. Voorganger: Father Ioan.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. Zondag 10u. Dienst
(HA) met ds. C. Haasnoot uit
Lisse.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst met ds. S.
Zijlstra uit Haarlem.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Eucharistievie-

Erwtensoep en herinneringen ophalen

Gezellige bijeenkomst
met de Zonnebloem
Aalsmeer - Afgelopen zaterdagmiddag 9 november heeft de Zonnebloem
Aalsmeer-Rijsenhout
een leuke bijeenkomst georganiseerd voor haar deelnemers. Onder het genot van drankje en het
eten van heerlijke erwtensoep is
met zo’n vijftig gasten en vrijwilligers een smakelijke bijeenkomst
gehouden. Na het openingswoord
en een mooi gedicht van Lia is er
lekker gegeten en vooral veel gepraat. Ook zijn er veel herinnerin-

gen opgehaald, maar ook de alledaagse dingen zijn uitvoerig besproken. Rond een uur of twee is
een ieder weer moe maar voldaan
huiswaarts gekeerd en kunnen de
vrijwilligers van de Zonnebloem
weer terugkijken op een zeer geslaagde middag. Mocht uw zich
willen aanmelden bij de Zonnebloem als gast of als vrijwilliger, bel
of stuur dan een mail naar Jos van
der Laan (voorzitter): 0625448638
of jos.van.der.laan@outlook.com.

Communicatie en gedrag
bij dementie
Aalsmeer - In het Ontmoetingscentrum in gebouw Irene zal Ellen Millenaar tijdens een informatiebijeenkomst op dinsdag 19 november in gesprek gaan met Mirjam Heems, specialist ouderengeneeskunde, over hoe gedrag
kan veranderen en beter begrepen kan worden en hoe je contact kunt maken met mensen met
dementie.
Iemand met dementie is kwetsbaar en zelf vaak niet meer in
staat om zijn/haar behoeften te
vervullen. In die behoeften moet
de mantelzorger dan voorzien en
dat vraagt van de mantelzorger
veel geduld en begrip. Temeer
omdat het gedrag van iemand
met dementie verandert bij het
voortschrijden van de ziekte. Het
is in elk geval goed om te bedenken dat de patiënt het allemaal
niet kan helpen. Maar hoe ga je
daar als mantelzorger mee om?
Hoe kan je daar over communiceren met iemand met dementie?

En welke vormen van communicatie zijn er? Hierover gaat Ellen
Millenaar in gesprek met Mirjam
Heems. Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen. De informatiebijeenkomsten over dementie worden georganiseerd
door het Ontmoetingscentrum in
samenwerking met Mantelzorg
en meer. Op dinsdag 10 december begeleiden zij ook een gespreksgroep voor kinderen met
een ouder met dementie. Belangstellenden zijn van harte welkom in gebouw Irene aan de Kanaalstraat 12. Aanvang is 19.30
uur, en de bijeenkomst duurt tot
21.00 uur. Zaal open vanaf 19.00
uur. Iedereen kan ‘gewoon’ binnenlopen, de toegang is gratis en
de koffie staat klaar. Voor meer informatie en vragen over het Ontmoetingscentrum en kenniscentrum dementie kan contact
opgenomen met de coördinator via emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl of bel 06-22468574.

Mooie opbrengst voor
Brandwonden Stichting
Kudelstaart - In de week van 6
tot en met 12 oktober collecteerden in heel Nederland 55.000
vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook
In Kudelstaart gingen de collectanten langs de deuren. En met
succes! Gezamenlijk werd een
bedrag van 1.627,35 euro opgehaald. De opbrengsten van de
collecte stelt de Brandwonden
Stichting in staat om haar werk
ring m.m.v. dames- en herenkoor.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag in gebouw Mendel, Zwarteweg 98. Op 18 november
om 20u. met ds. Henk Poot. De
profetische boodschap van
Advent.
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag
in om de twee weken in Ontmoetingsruimte Ons Tweede
Thuis, Jasmijnstraat 33. Op 26
november om 20u. Hoite Slagter over ‘Het getuigenis van
Christus in de Psalmen’.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag van 18 tot 24u. Kabel 99.0
en ether 105.9.

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
16 november is het weer tijd voor
de jaarlijkse bazaar van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. De
helft van deze verkoopdag met
allerlei activiteiten gaat naar verschillende goede doelen. Zoals
naar het initiatief van Paz y Justitia in Honduras, een werkgroep
van de gezamenlijke Doopsgezinde Gemeentes in Honduras. Het
betreft de aanpassing van een
bestaand gebouw in Yojoa bij de
hoofdstad Tegucigalpa, om het
geschikt te maken als opvang en
trainingshuis voor ex-gedetineerden. De trainingen moeten een
succesvolle inpassing in de maatschappij bewerkstelligen, zodat
de ex-gedetineerden weer als volwaardige burgers in de samenleving kunnen functioneren.
Vocational Open School
Een ander project is de Vocational Open School (VOS) in Shirati voor beroepsonderwijs in het
Mara district in Tanzania. Enkele jaren geleden is de VOS in
Shirati van start gegaan. Belangrijkste doel is om de vele jongeren uit de regio de mogelijkheid
voor een beroepsopleiding te geven. Naast deze beroepsvakken
krijgen alle leerlingen algemene
vakken. De school is nu in haar
derde jaar en begint enige vorm
van continuïteit te krijgen. Maar
er zijn ook veel uitdagingen. Een
van de belangrijkste problemen
was het volstrekt ontbreken van
boeken en leermaterialen. Ook
de juiste gereedschappen is nog
een groot probleem. Ook zijn materialen voor het vak elektrische
installatie techniek aangevraagd.
Middels de opbrengst van de bazaar hopen de initiatiefnemers
een mooie bijdrage te leveren
aan het verbeteren van de school.
Vrienden van Mikondo
Ook de Stichting Vrienden van
Mikondo hopen op een mooie
bijdrage via de bazaar. De stichting richt zich op de ondersteuning van onderwijs aan de allerarmsten in de achterstandswijk
Mikondo in Kinshasa, de hoofdstad van democratische republiek Congo. Het project Liv Bantu is opgezet om de jeugd ICT
vaardigheden bij te brengen, zodat het voor hen makkelijker is
om een baan te vinden. Dit project is vooral gericht op jongeren
van 15 jaar of ouder. Met een deel
van de bazaar-opbrengst en een
verdubbeling van de OSA hoopt
de stichting zonnepanelen en
batterijen te kunnen financieren.

Oecumenische
viering zondag

voor mensen met brandwonden
Aalsmeer - De Raad van Kerken
voort te zetten.
Aalsmeer nodigt belangstellenErnstige brandwonden kunnen je den van harte uit voor de oecuhele leven op zijn kop zetten. Het menische viering op zondag 17
medische traject, met tientallen november in de Doopsgezinde
operaties, duurt soms jaren. Dar- Kerk in de Zijdstraat 55. De liturnaast zijn er de verwerkingspro- giegroep van de Raad van Kerken
blemen van het vaak traumati- heeft, samen met dominee Marina
sche ongeluk. En tot slot zijn het van der Zwaag-de Haan uit Ter Aar,
vooral de ontsierende littekens de dienst voorbereid. Het thema
die het leven van brandwon- van de viering is: Om-armen. Muzidenslachtoffers moeilijk maken. kale medewerking wordt verleend
Mensen met brandwonden wor- door Piet Adema (bas), Kees van
den vaak nagestaard, gemeden Oudenallen (saxofoon) en Ruud
en soms niet voor vol aangezien. Kooning (orgel). De oecumenische
Al meer dan 40 jaar voert de Ne- viering begint om 10.00 uur.
derlandse Brandwonden Stichting haar strijd tegen deze littekens. Dit doet zij op drie fronten:
het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de behandeling (door onderzoek) en
het bevorderen van de psychosociale nazorg en begeleiding. Rijsenhout - Op dinsdag 19 noDankzij de collecte kan de Ne- vember zijn belangstellenden
derlandse Brandwonden Stich- weer hartelijk welkom in de Ontting haar activiteiten voortzet- moetingskerk aan de Werf. De geten. Namens de plaatselijke col- zamenlijke kerken bieden een gelecteorganisator Ria Pieterse- zellige morgen aan. Om 10.00 uur
Waaijman dankt de Brandwon- staan koffie en thee klaar. Kerden Stichting alle collectanten en kelijk gebonden of niet, iedergulle gevers in Kudelstaart voor een is hartelijk welkom! Rond
hun bijdrage aan ‘de strijd te- half twaalf gaat ieder weer naar
gen de littekens’. Meer informa- huis. Verdere informatie bij Klaas
tie is te vinden op onze website: Kersloot via 0297–323774 of bij
Gre Tuinstra via 0297-331545.
www.btandwondenstichting.nl

o fied n en n
Ontmoetingskerk

Spot Tanzania
Verder zal een deel van de opbrengst van de bazaar gaan naar
Spot Tanzania voor de aanleg van
watervoorzieningen in Tanzania.
Voor Saliha is schoon water zo’n
3 kilometer van haar huis te vinden. Bij geen regen zijn de paden
makkelijk te belopen, maar regen
maakt ze glad en dat is extra lastig met een volle emmer van 20
liter. Over 3 maanden wordt aangevangen met het waterproject
bij Saliha. Als dat klaar is, hoeft
Saliha nog 5 minuten te lopen om
water te halen. In al zeven andere dorpen zijn waterpompen geplaatst.
Alle projecten gaan een verdubbeling van de opbrengst van de
bazaar aanvragen bij de stichting
Ontwikkelings
Samenwerking
Aalsmeer (OSA).
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Topband op de zondagmiddag

UB40 tribute in The Shack

taar/zang), Hidde Roorda (basgitaar), Johan van ’t Zand (toetsen),
Simon Kelaita (sax), Pier Borkent
(trompet) en Lucas Kloosterboer
(trombone), een heerlijk reggaefeest van maken.
Supertramp uitverkocht
Helaas voor degene die niet gereserveerd hebben, Supertramp
undercover op zondag 24 november is uitverkocht.
Ralph de Jongh
Zondag 1 december is Ralph de
Jongh weer terug in The Shack!
Ralph de Jongh is een muzikant
die de liefhebbers van livemuziek
graag zien op het podium, vooral
om zijn weergaloze live-act! Ralph is een klasse apart en is een
absolute sensatie om live te zien
en te horen!
The Shack is op zondag 17 november open vanaf 15.00 uur. De
tribute to UB40 begint om 16.00
uur en de entree is 10 euro. Voor
alle info: www.the-shack.info.
Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer.

▲

Oude Meer - The Shack heeft op
zondag 17 november maar liefst
acht voortreffelijke muzikanten
op het podium staan, die een
tribute brengen aan UB40. Stil
staan zal geen optie zijn bij het
horen van al die nummer één hits
van deze populaire band uit Birmingham: I Got You Babe, Sing
Our Own Song, Kingston Town
en I Can’t Help Falling In Love.
En wie kent ook niet die fantastische nummers als; Rat in The Kitchen, If It Happens Again, Cherry
Oh Baby, Food for Thought. UB40,
opgericht in 1978, is nog steeds
‘hot’ en aan het succes lijkt geen
einde te komen, ook in het kleine
Nederland heeft de band inmiddels al 35 keer de Rotterdamse
Ahoy gevuld. De geweldige muzikanten van deze tribute band
pakken het iets minder groot aan,
maar hebben met uitverkochte
optredens in het clubcircuit bewezen dat ook deze band staat
als een huis!
Drummer Chris van der Meer gaat
er samen met Loek Hauwert (gitaar/zang), Frans Molenaar (gi-

Vrijdag première Toneelvereniging

Nog één nachtje: Circus in
Dorpshuis Kudelstaart

Kudelstaart - Nog één nachtje slapen en dan barst het spektakel op het toneel in het Dorpshuis los. De spelers hebben er
veel zin in en alle teksten kunnen
zij inmiddels dromen. Ook zijn de
kelen gesmeerd, zodat de zangkunsten voice-waardig zijn, de
danseressen staan te popelen, alle decorstukken staan strak in de
lak om te shinen in de piste en de
‘special effects’ zijn tot in het detail gerepeteerd. Kortom: Toneelvereniging Kudelstaart is er klaar
voor om onder leiding van de enthousiaste Brabantse regisseuse Iris van Rooij bezoekers een
mooie avond uit te bezorgen.
Ook Roy en Justin Huiskens, Nederlands bekroonde Aalsmeerse illusionisten duo, geeft acte de
présance in het circus, dus spektakel gegarandeerd. Hooggeëerd
publiek, komt dat zien!

20 november, dit zijn echter besloten bijeenkomsten. Kom naar
het prachtig vernieuwde Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg om
deze langverwachte revue te aanschouwen.

Al veel kaarten verkocht
Dat er grote belangstelling is van
trouwe fans en nieuwsgierige
omstanders blijkt wel uit het feit
dat er al veel kaarten verkocht
zijn. Om te zorgen dat u niet voor
een dichte deur komt te staan,
wordt aangeraden om de laatste
kaarten in de voorverkoop aan
te schaffen. Zolang de voorraad
strekt zijn deze beschikbaar bij
Gall&Gall in Kudelstaart en Bakkerij Vooges in de Zijdstraat van
Aalsmeer. Helaas is het niet mogelijk om te pinnen; gepaste betaling wordt op prijs gesteld. Tevens zijn online kaarten te bestellen via de site van de toneelverSmakelijke traktatie
eniging www.toneelverenigingOp vrijdag 15 november is de kudelstaart.nl.
grande opening van dit doldwa- Indien de avond niet helemaal
ze circusavontuur. Om de premiè- is uitverkocht zullen de laatste
re extra feestelijk te maken ont- kaarten aan de deur te verkrijgen
vangen alle gasten deze avond zijn. De prijs per toegangsbewijs
een smakelijke verrassing, pas- is 12,50 euro. De zaal zal open
send bij een avondje circus. Ook gaan om 19.30 uur en de voorwordt de revue gespeeld op vrij- stelling begint om 20.15 uur. In
dag 22, zaterdag 23, vrijdag 29 de pauze is er een verloting. Een
en zaterdag 30 november. In to- leuke en ongedwongen avond
taal zal de revue 7 keer worden uit, dicht bij huis, waar ook de iets
opgevoerd; er wordt ook opge- jongere bezoeker vast en zeker
Aalsmeer - Op zaterdag 16 no- Mauro Cottone uit Italiê op con- treden voor de OVAK en Onder- om kan lachen. Maak er een leuk
vember kan in Bacchus genoten trabas en Augustas Baronas uit Li- nemersvereniging Kudelstaart op (gezins)avondje uit van.
worden van het Claudio Jr. De Ro- touwen op drums.
sa Quartet. Saxofonist, arrangeur De Rosa speelt met zijn frisse en
en componist Claudio Jr. De Rosa soepele stijl voornamelijk origiis een van de interessantste op- neel werk, maar transformeert
komende muzikanten in de Eu- ook standards tot licht mediterropese jazzscene. De Italiaan stu- raan getinte pareltjes. De 27-jadeerde cum laude af aan het Ro- rige multi-instrumentalist commeinse conservatorium waarna poneert en speelt vernieuwend, Aalsmeer - De zomer is voor- de website van de N201 of de Inhij in Den Haag ook zijn master in gepassioneerd en gedurfd, maar bij en de koude dagen zijn weer stagram van Juize voor de laatste
jazzsaxofoon behaalde. Het leven met evenveel gevoel voor tradi- aangebroken: Een goede gele- updates. De Juize 16+ danceparin Nederland beviel de in Napels tie als de grootmeesters die hem genheid voor een feestje met ty in N201 begint om 22.00 uur en
geboren tenor- en sopraansaxo- voorgingen – zoals Joshua Red- veel hitte en gezelligheid! Zater- duurt tot 03.00 uur.
fonist zo goed dat hij zich na een man en Michael Brecker. De Ro- dag 23 november is het weer tijd
muzikale rondreis langs de Euro- sa heeft de jazztraditie echt volle- voor een nieuwe editie van Juize
pese podia in Nederland vestig- dig in zijn binnenzak. Zijn kwartet in N201. Je leest het goed; voorde. Hier richtte hij in 2016 met en- is een absolute must see voor de heen heette het feest Juice, maar
kele grote internationale talenten liefhebbers van energieke, spran- omdat dat al bleek te bestaan is
zijn eigen hard/postbop-kwar- kelende en uitdagende jazzcom- de naam gewijzigd. De dj’s zijn er
klaar voor en draaien deze avond
tet op, waarmee hij zijn eerste posities.
CD opnam: Groovin’Up. Dit frisse
Het KCA jazzconcert in Cultu- voornamelijk de lekkerste hits
en energetische album kwam in reel Café Bacchus aan de Gerbe- van 2000 tot nu. Van hiphop tot
2017 uit onder het Italiaanse label rastraat begint op zaterdagavond carnavalsmuziek, je hoort het alIncipit Records. Het internationa- 16 november om half tien. Toe- lemaal! Het belooft weer een en
le kwartet bestaat uit Xavi Torres, gang: uw gift. Inlichtingen Pierre al gezelligheid te worden net als
een virtuoze Spaanse pianist die Tuning, tel. 0297-360355 en Rein- de zeer druk bezochte vorige edities.
al eerder in Bacchus te horen was, oud Staps, tel. 0297-325304.

Sprankelende en uitdagende composities

KCA-jazz met Claudio de
Rosa Quartet in Bacchus

Zaterdag 23 november

Juize danceparty in N201

Opbrengst voor diverse goede doelen

Bazaar bij Doopsgezinde
Gemeente zaterdag!
Aalsmeer - De jaarlijkse bazaar
van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer vindt aanstaande zaterdag 16 november weer plaats.
Het wordt ongetwijfeld ook dit
jaar weer één groot gezellig feest,
dat je eigenlijk niet mag missen.
Van de opbrengst van de bazaar
gaat vijftig procent naar verschillende goede doelen. De overige
50% van de bazaaropbrengst is
voor de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer zelf.

wel wat wils. Het Rad van Avontuur mag je niet missen voor het
winnen van een heerlijke taart
of heel veel andere mooie prijzen. De bloemenstal van Coos
Buis kom je niet ongemerkt voorbij. Maar ook voor prachtige planten, prima tweedehands kleding, voor boeken en platen en
ook voor prachtige zelfgemaakte
handwerken is de bazaar het juiste adres.
Vanzelfsprekend vindt u iets van
uw gading op de rommelmarkt,
Van alles te doen
binnen en buiten het kerkgeIedereen, van jong tot oud, is za- bouw. En niet vergeten: De vele
terdag 16 november de hele dag verlotingen, waaronder die van
welkom. De bazaar bij de Doops- de jaarlijkse grote quilt, een goed
gezinde Gemeente in de Zijd- gevulde boodschappenmand, de
straat begint om 10.30 uur en (boot)reis naar London en een
duurt tot 17.00 uur. Voor ieder is heerlijk weekend Texel.

Voorverkoop: De minimumleeftijd voor Juize is 16 jaar, een ID is
verplicht. Entree kost 7,50 euro in
de online voorverkoop of 10 euro
aan de deur van het centrum aan
de Zwarteweg. Kijk voor meer informatie en het alcoholbeleid op

STAGE
MUSIC SHOP
TIPS VAN DE

Dé vioolspecialist

14 NOVEMBER

Kaartmiddag voor ouderen
in Dorpshuis Kudelstaart van
13.30 tot 16.30u.
Damesbridgen in Dorpshuis
Kudelstaart vanaf 13u.
Expositie ‘Gezien in het Singer’ in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Tot en met 8 december.
Open: donderdag tot en met
zondag 14-17u.
Financieel café in De Oude
Veiling, Marktstraat van 15.30
tot 17.30u.
Sjoelcompetitie in Dorpshuis
Kudelstaart vanaf 20u.

15 NOVEMBER

Dag van de Ondernemer in
De Oude Veiling, Marktstraat
met diverse workshops vanaf
8.45u.
Oliebollen bakken door Sursum Corda Aalsmeer.
Expositie ‘A Tribute to Flowers’ in Flower Art Museum,
Kudelstaartseweg. Open: Vrijdag, zaterdag en zondag 11
tot 17u.
Open dag Wellant College,
Linnaeuslaan 2 van 16 tot
20.30u.
Early It Is-feest met dj’s in café
de Gouwetéén, Dreef van 20
tot 04u.
Darten bij Poel’s Eye in Proosdijhal, Kudelstaart. Inschrijven
tot 20u.
Kaarten bij Buurtvereniging
Hornmeer in buurthuis, Dreef
1 vanaf 20u.
Kaartavond FCA in clubhuis
Beethovenlaan vanaf 20u.
Rijzenspelers speelt ‘Amateurs’
in De Reede, Rijsenhout vanaf
20u. Ook toneelavond op zaterdag 16 november.
Revue door Toneelvereniging
Kudelstaart in Dorpshuis vanaf 20.15u. Voorstellingen ook
op 22, 23, 29 en 30 november.

16 NOVEMBER

Postzegelruilbeurs in Parochiehuis, Gerberastraat van
9.30 tot 15u.
Bazaar bij de Doopsgezinde Gemeente, Zijdstraat van
10.30 tot 17u.
Verkoop boeken en modellen in Crash Museum in fort
Aalsmeer te Aalsmeerderbrug.
Open: 11 tot 16u.
Intocht Sinterklaas in Centrum, op veld aan Ringvaart
(Kanaalstraat), vanaf 14u. Met
feest op Molenplein en in Studio’s Aalsmeer.
Piano- en orgelconcert Theo
Griekspoor in Open Hofkerk,
Ophelialaan vanaf 20u.
Oldskool Beach Party XL in
The Beach, Oosteinderweg
247a vanaf 21u.
Feest voor leden en vrienden
van FCA live in clubhuis Beethovenlaan, 20.30u.
KCA Jazz met Claudio de Rosa Quartet in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21.30u.

17 NOVEMBER
SINT:

Gitaarband
vanaf € 5,95
Kazoo € 4,95
Stemapparaat ‘Boston’ € 12,95
Muziekboek met Sint-liedjes
Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl

Danstheater ‘Home Run’ bij
Levend Evangelie Gemeente,
Aals-meerderbrug vanaf 10u.
Jubileumconcert ‘Denk aan
de Buren’ in De Oude Veiling,
Marktstraat. Uitverkocht.
Reis door (historie) Amsterdam met Gerard Voortallen in
Dorpshuis Kudelstaart, 14u.
Tribute to UB40 in The Shack,
Schipholdijk 253b in Oude
Meer vanaf 16u.

18 NOVEMBER

Wijkcentrum Voor Elkaer in
Kudelstaart open. Maandag
tot en met vrijdag 9 tot 17u.
Klaverjassen in wijkcentrum
Hofplein, Clematisstraat 16
van 13.30 tot 16.30u.
Kerst-Ladiesnight bij JiJa Style,
Shoeby, DieMode en Stijl &
Meer in Zijdstraat, Centrum
vanaf 18.30u.
Competitie Bridgeclub ‘t
Rondje in De Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 19.30u.
Thema-reeds over aardgasvrij wonen in De Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 20u. Op 28
november in Dorpshuis Kudelstaart.
Kaartavond Ons Genoegen
in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.

19 NOVEMBER

Open koffie in ‘t Baken, Sportlaan 86 vanaf 9.45u.
Computerhulp voor ouderen
in ‘t Hofplein, Clematisstraat.
Van 9.30 tot 11.30u. Ook donderdag. Bridgen 13.30 tot 16u.
Historische Tuin open dinsdag
t/m zondag 10 tot 16.30u. Ingang Praamplein.
Koffie drinken in Ontmoetingskerk, Rijsenhout v/a 10u.
Taalpunt
in
bibliotheek,
Marktstraat van 11 tot 13u.
Taalcafé van 13.30 tot 14.30u.
Financieel Café in Place2Bieb, Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart van 12.30 tot 14.30u.
Info-avond over planning reconstructie Burg. Kasteleinweg in gemeentehuis van 19
tot 21u.
Speelavond Ons Genoegen in
‘t Kloosterhof, Clematisstraat
vanaf 19.30u.
Infoavond ‘Communicatie en
gedrag bij dementie’ in Ontmoetingscentrum (Irene), Kanaalstraat, 19.30 tot 21.30u.
Dartavond in ‘t Middelpunt,
Wilhelminastraat vanaf 20u.
Pubkwis in café Op de Hoek,
Kudelstaart vanaf 20.30u.

20 NOVEMBER

Inloop Oost-Inn in De Mikado,
Catharina Amalialaan van 9.30
tot 11.30u. Ook lunch en creatieve avond v/a 19.30u.
Koffie- en spelochtend in wijkcentrum Hofplein, Clematisstraat, 10 tot 12u.
Walking Football voor 60+ bij
FC Aalsmeer, Beethovenlaan
van 10 tot 11.30u.
Rollator Wandelclub bij sportcentrum De Waterlelie, Dreef
van 10.30 tot 11.30u.
OVAK-soos in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 14u.
Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis vanaf 20u.

21 NOVEMBER

Boekpresentatie ‘Oorlog aan
de Overkant’ in Boekhuis, Zijdstraat vanaf 19u.
Sjoelcompetitie in dorpshuis
De Reede, Rijsenhout van
19.30 tot 22.30u.
Keezen-avond in Dorpshuis
Kudelstaart vanaf 20u.
Open avond Duikteam Thamen in zwembad de Waterlelie van 21 tot 22.30u.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
LET OP: VANWEGE RENOVATIE GEMEENTEHUIS
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
ma. di. do.
14.30-16.30 uur.
wo.
14.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen
voor reisdocumenten, rijbewijzen,
verhuizingen en uittreksels);
vr.
08.30-10.30 uur
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland, planning ondertrouw en trouwdata dient altijd een afspraak te worden
gemaakt.
Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van
08.30-17.00 uur via 0297-387575.
OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor
uw vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en
vergunningen.
Aalsmeer
di. do.
14.30- 16.30 uur (enkel op afspraak)
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
OPENINGSTIJDEN SOCIAAL LOKET (zonder afspraak)
ma. di. wo. do.
14.30-16.30 uur
vr.
08.30 -10.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal Loket 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr.
08.30-12.30 uur
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een zogenaamd wijkoverleg voor en door
bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen
vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button ‘’Mijn Wijk’’
of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen
www.wijkoverlegaalsmeer.nl.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar:
servicelijn@aalsmeer.nl.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend.
Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
Tel. 0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen
voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft
een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website
van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt
u bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de
portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.
INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om
de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte
vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een
raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van
reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als
inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch
via 0297-387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de
vergadering.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
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 mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële 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 omgevingsvergunningen 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 worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om
de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt
dit v/a 20 januari 2016 officieel 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.
TIJDENS DE RENOVATIE GEWIJZIGDE
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
Wilt u een nieuw paspoort of een vergunning aanvragen? Heeft u een afspraak met een medewerker van
het sociaal loket? Let op: vanwege de renovatie wijzigt
de gemeente gedurende de werkzaamheden de openingstijden van de balies:
- Maandag/dinsdag/donderdag: 14.30-16.30 uur;
- Woensdag: 14.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en
uittreksels);
- Vrijdag: 08.30-10.30 uur.
Als extra service biedt de gemeente bezoekers deze
periode de mogelijkheid om reisdocumenten te laten
bezorgen, zodat zij alleen voor de aanvraag naar het
gemeentehuis hoeven te komen. Buiten de openingstijden van de balies is het gemeentehuis gesloten. Voor
afspraken met bestuurders of medewerkers op het gemeentehuis verzoeken wij u aan te bellen.
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
Jóźwiak
Smidt
van der Voort

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

M.
E.A.
S.

17-12-1988
23-09-1996
16-10-1994

06-11-2019
05-11-2019
06-11-2019

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

Aalsmeer een werelddorp
van bloemen en water.
Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

Op dinsdag 19 november 2019 organiseert aannemer Dura
Vermeer van 19.00 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst over
het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer Aalsmeer - Schiphol-Zuid (HOVASZ). Omwonenden, ondernemers, weggebruikers en andere geïnteresseerden kunnen zich laten informeren over de plannen voor de aanleg van de hoogwaardige
openbaar-vervoerverbinding en de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid.
Ook de provincie, gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer,
Uithoorn en Vervoerregio Amsterdam zijn aanwezig om vragen over het project te beantwoorden.

Inloopbijeenkomst HOVASZ
Datum: dinsdag 19 november 2019
Tijd:
19.00-21.00 uur
Locatie: Gemeentehuis Aalsmeer
Adres: Raadhuisplein 1 in Aalsmeer
Aanmelden is niet nodig
Meer informatie
Meer informatie over het project HOVASZ, de werkzaamheden
en de digitale nieuwsbrief kunt u vinden op de website: www.
hovasz.nl of via de HOVASZ-facebookpagina. Heeft u vragen
of opmerkingen over het project? Stuur dan een e-mail naar
hovasz@noord-holland.nl.
WELKOM BIJ DE WERKBEZOEKDAG
BIJ WERKPLEIN AA
Op de werkbezoekdag op woensdag 20 november bent u van
14.00 tot 16.00 uur van harte welkom op het Werkplein AA. We
vertellen dan graag meer over het werken bij de gemeente
Amstelveen en Aalsmeer. We hebben regelmatig vacatures
en huren professionals in via een Inhuurdesk. De gemeenten hebben een enorme diversiteit aan taken, dit zorgt voor
veel variatie op het gebied van functies. Kortom er zijn veel
mogelijkheden. We zoeken flexibele professionals die in staat
zijn om onze organisatie naar een hoger niveau te tillen. De
open dag vindt plaats op het Werkplein AA in het raadhuis
van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen. Op het
Werkplein AA begeleiden wij inwoners naar werk en werken
we samen met lokale onderne-mers bij het invullen van vacatures. De medewerkers van het Werkplein AA staan klaar om u
te ondersteunen bij het vinden van werk. Meer informatie op
www.werkpleinaa.nl.
GEMEENTE AALSMEER – VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING VOOR DE BOUW VAN 1 WONING –
HERENWEG 60 AALSMEER (Z-2018/004634)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend
dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een
omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan
Uiterweg – Plasoevers 2005 hebben verleend voor de bouw
van 1 woning met bijbehorende voorzieningen op het perceel
Herenweg 60. De aanvraag is geregistreerd onder nummer
Z-2018/004634. De gemeenteraad heeft in zijn vergadering
van 31 oktober 2019 de benodigde verklaring van geen bedenkingen (v.v.g.b.) afgegeven.
Locatie
Het projectgebied betreft het perceel Herenweg 60 te Aalsmeer.
Ter inzage
De aanvraag omgevingsvergunning, de beschikking, de ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende stukken (waaronder de v.v.g.b.) liggen met ingang van
15 november t/m 27 december 2019 op de volgende wijzen
voor een ieder ter inzage:
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openingstijden balie:
dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.30 uur, alleen op
afspraak). U kunt een afspraak maken voor een gesprek
binnen deze tijden met de behandelend ambtenaar via tel.
0297-387575;
- via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (onder:
wonen en leven, bestemmingsplannen en structuurvisies,
hoe raadpleegt u een bestemmingsplan, bekijk de digitale
bestemmingsplannen);
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis,
Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (openingstijden
balie: maandag t/m woensdag tussen 8.30-15.30 uur, donderdag tussen 8.30-16.30 uur en vrijdag tussen 8.30-12.30
uur);
- Via de website ruimtelijkeplannen.nl,
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=
NL.IMRO. 0358.OIAVHB09xAK-VG01
Beroepsmogelijkheid
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest eerder een zienswijze in te dienen beroep
instellen. Beroep tegen de omgevingsvergunning kan worden
ingediend bij de rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht,
Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Beroep indienen kan
voor burgers ook digitaal via https://loket.rechtspraak.nl/. Let
op: het indienen van beroep schorst de gevolgen van het besluit niet. Indien u dit wilt, moet u een voorlopige voorziening
aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.
DE SNOEIBOOT VAART WEER UIT
Op zaterdag 16 november 2019 vaart de snoeiboot weer uit
om eilandeigenaren op de Westeinderplas de mogelijkheid te
geven hun snoeihout gratis en op een verantwoorde manier af
te voeren. De boot ligt weer op de vertrouwde locaties:
09.00-12.00 u. Schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde
13.00-16.00 u. Baggerdepot Otto aan de doorgang Grote Brug

aan het lossen, maar komt weer terug. Voor meer informatie
over de takkeninzameling en de snoeiboot kunt u contact opnemen met de servicedesk Amstelveen/Aalsmeer vraag naar
afdeling VH , vaarwegbeheer/boswachter tel.nr. 020-540 49 11.
BEELDKWALITEITSPLAN AALSMEER DORP/
AANVULLING WELSTANDSNOTA AALSMEER 2013
Op 31 oktober 2019 heeft de gemeenteraad het Beeldkwaliteitsplan Aalsmeer Dorp vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan
is een aanvulling op de Welstandsnota Aalsmeer 2013. Het
beeldkwaliteitsplan is een beleidsdocument waarin de gewenste kwaliteit van het dorpsbeeld wordt weergegeven.
Beoogd wordt om de gewenste uitstraling en sfeer, en het
karakter van Aalsmeer Dorp veilig te stellen door het geven
van richtlijnen voor de typologie van nieuwe of vervangende
bebouwing en voor de inrichting van de buitenruimte. Het
beeldkwaliteitsplan komt in de plaats van het Beeldkwaliteitsplan Aalsmeer Dorp (2003) en Inrichting en Ruimtekwaliteit
openbare ruimte Dorp (2003). Het beeldkwaliteitsplan wordt
als gevolg van de vaststelling toegevoegd aan de Welstandsnota Aalsmeer 2013.
Inzage
Het vastgestelde “Beeldkwaliteitsplan Aalsmeer Dorp” ligt met
ingang van 15 november 2019 ter inzage bij de Balie van de
receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te
Aalsmeer (openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag tussen 8.30-14.00 uur en woensdag van 8.30-20.00 uur).
Beroep
Het Beeldkwaliteitsplan als onderdeel van de Welstandsnota,
is een beleidsstuk. Tegen het besluit tot vaststelling kan daarom, op grond van artikel 8.3 van de Algemene wet bestuursrecht, geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden aangetekend.
GEMEENTE AALSMEER – ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘OOSTEINDERWEG 2020’ (Z-2017/052407)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge
het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening,
bekend dat met ingang van 15 november t/m 27 december
2019 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’ met de bijbehorende stukken. Het
plangebied van dit plan beslaat het Bovenland van de Oosteinderweg en is gelegen tussen de Oude Spoordijk in het westen,
de Ringvaart in het noorden, de Mr. Jac. Takkade in het oosten
en de Hoge Dijk in het zuiden. Het voorontwerpbestemmingsVervolg op volgende blz.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het
gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via
tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde
bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor
uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van
artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 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
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze
wordt ingediend 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 contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020 -540 4911.

De snoeiboot is inmiddels een begrip op de
Aalsmeerse wateren
Particuliere eilandeigenaren zijn verplicht hun overhangend
groen boven het water van de sloten en vaarwegen te snoeien.
Om hen daarbij van dienst te zijn biedt de gemeente de mogelijkheid aan om op zaterdag 16 november 2019 hun snoeiafval
gratis af te voeren. Bedrijfsafval, zoals seringenhout -en kluiten, wordt echter niet geaccepteerd. Als de boot op de aangegeven tijd niet aanwezig is, dan is deze waarschijnlijk even
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Vervolg op volgende blz.

14 november 2019

Officiële Mededelingen
Vervolg van vorige blz.
plan is een actualisatie van het geldende bestemmingsplan
‘Oosteinderweg e.o. 2005’. Het geeft een actueel beheerkader
voor het gebruik van gronden en gebouwen binnen het plangebied. Het voorontwerp is conserverend van aard, wat wil
zeggen dat het plan niet tot nauwelijks inspeelt op toekomstige ontwikkelingen.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende verbeelding, planregels en toelichting ligt gedurende zes (6) weken
ter inzage met ingang van 15 november t/m 27 december
2019.
De stukken zijn op de volgende wijze in te zien:
Digitaal
U kunt de digitale versie van het ontwerp bestemmingsplan
“Oosteinderweg 2020” raadplegen op:
- de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl onder
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0358.14-OW01
- en op de gemeentelijke viewer onder:
https://0358.ropubliceer.nl
Papier
Het papieren ontwerpbestemmingsplan “Oosteinderweg
2020” met behorende stukken liggen gedurende de genoemde termijn ter inzage bij:
- de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer,
Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie zijn:
maandag t/m donderdag van 14.30-16.30 uur, woensdagavond van 16.30-20.00 uur en vrijdag van 08.30-10.30 uur;
- de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1. aanmelden via de centrale balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag
08.30-15.30 uur, donderdag 08.30 – 12.30 uur).
Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn wordt een ieder in de
gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen worden
gericht aan de Gemeenteraad Aalsmeer (postbus 253, 1430 AG
Aalsmeer) onder vermelding van zaaknummer Z-2017/052407.
Zienswijzen kunnen tevens via de gemeentelijke viewer worden ingediend door op de hiervoor genoemde webpagina de
optie ‘reageren’ te kiezen. Degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met
de behandelend ambtenaar via tel. 0297-387575.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Uiterweg 65 in Aalsmeer, 1431 AB, (Z19-067017), het bouwen van een woning
- Aalsmeerderweg 77, 1432 CH, (Z19-067003), het plaatsen
van een brug
- Venusstraat 13, 1431 XE, (Z19-066820), het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de woning
- Boomgaard 26, 1432 LA, (Z19-066606), het maken van een
carport
- Oosteinderweg 50, 1432 AM, (Z19-066535), het bouwen
van een woning
- Uiterweg nabij nr. 426, kadastraal bekend perceel H4342,
(Z19-066320), het plaatsen van een schippershuisje
- Stommeerkade achter nr. 59, 1431 EL, (Z19-066316), het
saneren van het asbest en het slopen van 2 gebouwen
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning
is/zijn ingetrokken:
- Middenweg ter hoogte van Burgemeester Brouwerweg,
(Z19-057516), het tijdelijk opslaan van grond. Verzonden:
05 november 2019
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 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:
- Zwarteweg 133, 1431 VL, (Z19-048802), het afwijken van
het bestemmingsplan t.b.v. het wijzigen van gebruik van
de bedrijfsruimte. Verzonden: 11 november 2019
- Hornweg 249, 1432 GK, (Z19-043901), het bouwen van een

-

uitbouw met dakopbouw aan de achterzijde van de woning. Verzonden: 08 november 2019
Uiterweg 93, 1431 AC, (Z19-061545), het plaatsen van twee
dakkapellen Verzonden: 07 november 2019
Irenestraat tegenover 14-28, (Z19-062895), het uitbreiden
van de bouwplaats t.o.v. de reeds verleende vergunning
Z19-054611. Verzonden: 06 november 2019

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 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:
- Rietwijkeroordweg 48 kwek, 1432 JE, (Z19-054205), het
plaatsen van een stalen entree-portaal aan de ingang van
het terrein. Verzonden: 07 november 2019

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Zijstraat 60 (Z19-066167) Festiviteit op 6 december 2019,
melding akkoord 5 november 2019
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
TER INZAGE
t/m 08-12-19
t/m 06-12-19

t/m 12-12-19

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Edisonstraat 1 (Z19-066602) Shopping Day op 23 november 2019, ingekomen 6 november 2019
EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
- Edisonstraat 1 (Z19-066602) Shopping Day op 23 november 2019, verzonden 12 november 2019
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.

t/m 19-12-19
t/m 19-12-19
t/m 19-12-19

t/m 22-12-19

t/m 27-12-19

Besluit herziening Welstandsbeleid (Z2018/051216) met bijbehorende stukken
Nota “Ruimtelijke beoordeling bouwen in
de linten van de gemeente Aalsmeer 2e
herziening” met bijbehorende stukken (Z2018/051216)
De omgevingsvergunning in afwijking van
het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied
Oost’ ten behoeve van de ontwikkeling van
een bedrijfsverzamelgebouw aan de Aalsmeerderweg 237 A t/m M (Z18-003731), de
daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende stukken
Vastgestelde bestemmingsplan Polderzoom
fase 2 met bijbehorende stukken en het besluit tot hogere grenswaarde (Z-19/032141)
Vastgestelde
exploitatieplan
Polderzoom fase 2 met bijbehorende stukken (Z19/032141)
Besluit omgevingsvergunning in afwijking
van de bestemmingsplannen ‘N201-zone’,
‘Royal FloraHolland Centrum, Oost en OLV’
en ‘Landelijk Gebied Oost’omgevingsvergunning, de daarbij behorende ruimtelijke
onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende stukken (Z18-007348)
Ontwerpwijzigingsplan ‘Landelijk Gebied
Oost - Machineweg 295a’, ontwerpbesluit
hogere grenswaarden Wet geluidhinder en
de daarop betrekking hebbende stukken
(Z19-038111)
Ontwerpbestemmingsplan ‘Oosteinderweg
2020’ met bijbehorende verbeelding, planregels en toelichting (Z-2017/052407)
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In de rij voor kijkje in nieuwe gebouw

Veel enthousiaste reacties
bij open dag IKC Triade
Aalsmeer - Na jaren van voorbereiding op de verschillende betrokken vestigingen, maanden
van bouw ontwikkelingen op het
perceel tegenover de Waterlelie
en nog eens een aantal weken
nieuwsgierig kijken naar de reuring in en om het gebouw, was
het afgelopen zaterdag dan toch
eindelijk zover: Open dag bij IKC
Triade aan de Dreef!
Om 10.00 uur stonden de eerste geïnteresseerden al in een rij
voor de voordeur. Niemand liet
zich tegenhouden door de typische herfstbuien en de paraplu’s

stapelden zich op bij de entree.
Wat een animo was er voor deze unieke openstelling van het
onderwijs en de opvang. Mensen vanuit de wijk kwamen kijken hoe “dat mooie nieuwe gebouw er nou toch van binnen uit
zag.” Leerlingen kwamen enthousiast binnen om ‘hun school’ te laten zien aan opa, oma en andere
familieleden. Oud collega’s, maar
ook leerlingen van (voorheen),
zowel Solidoe De Stek en basisschool de Hoeksteen als basisschool de Wegwijzer, keken hun
ogen uit. Ook collega’s van ande-

re scholen uit de omgeving pakten hun kans om binnen te kijken
bij deze nieuwe school en zelfs
om inspiratie op te doen voor een
school in ontwikkeling. Even spieken bij elkaars afdeling kon deze
dag ook uitgebreid, dus de collega’s van ICK Triade deden eveneens een rondje door het pand.
Voor de bezoekers was er de gelegenheid tot het krijgen van een
rondleiding door een van de medewerkers van het IKC. Hierbij
viel veel mensen het open karakter van het gebouw op en ook
het licht, de huiselijke sfeer en
de ruimte maakten veel indruk.
De “oh’s” en de “ah’s” waren overal te horen en vele mensen zouden zelf ook wel weer naar school
willen in deze situatie. Wat leuk
voor de medewerkers van het onderwijs en de opvang om zoveel
mensen te ontvangen en daarbij
ook zoveel lovende woorden, enthousiaste reacties en blije kinderen te horen en te zien! Dit maakt
iedereen trots op wat er in de afgelopen jaren is bereikt en is neergezet. Niet in de gelegenheid geweest om te komen kijken, maar
wilt u wel graag een keer langskomen of wilt u meer informatie
over de school en/of kinderopvang? Neem dan contact op via
www.ikctriade.nl, info@ikctriade.
nl of bel 0297- 748319.

Berber zet zich in voor het milieu

Kinderburgemeester op
bezoek bij CDA-fractie
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag
5 november was kinderburgemeester Berber Veldkamp op bezoek bij de CDA-fractie. Samen
met haar ouders, opa en oma en
broers kwam zij vertellen over
het werk dat zij sinds juni als kinderburgemeester doet. Berber
wil zich in gaan zetten voor de
insecten en het milieu en daarvoor heeft ze een aantal idee-

en. Zo wil ze bijvoorbeeld dat er
meer insect-vriendelijke bloemen en planten in de openbare
ruimte worden geplant en dat er
op de basisscholen voorlichting
wordt gegeven over het nut van
insecten. Kinderen moeten volgens Berber meer leren over hoe
nuttig insecten zijn en de manier
waarop de diertjes bij kunnen
dragen aan een schonere wereld.

‘Generale’ voor bewoners in maart

Wormenhotels
Ook is Berber bezig met het realiseren van zogeheten wormenhotels, waar mensen hun compost
in kunnen leveren om vervolgens
grond met wormen daarin mee
te nemen om zo hun eigen grond
vruchtbaar te maken. Deze wormenhotels zijn niet alleen goed
voor het milieu, ze zijn ook een
sociale ontmoetingsplek waar
oud en jong samen kunnen komen. Het leukste aan het kinderburgemeesterschap vindt Berber dat ze voor heel veel dingen
wordt uitgenodigd en dat ze over
van alles mee mag praten. Zo zat
ze zondag 3 november in de jury
van het Jeugd Muziek Concours
van de KCA.
Meningen kinderen belangrijk
Als vraag had Berber nog aan de
CDA-fractie waarom zij het zo belangrijk vinden om een kinderburgemeester te hebben. Fractievoorzitter Dirk van Willegen vertelde dat het belangrijk is om een
kinderburgemeester te hebben,
omdat die de mening van de kinderen in Aalsmeer en Kudelstaart
uit kan leggen, maar ook om kinderen een beter beeld te geven
van wat de gemeenteraad nou
precies doet. Een leuke avond
waarin het nut van een kinderburgemeester nog eens extra is
benadrukt!

laten de gasten zien wat bloemen en planten kunnen betekenen in hun dagelijks leven en
welzijn. Zowel echte als virtuele planten en bloemen spelen de
hoofdrol. Bijvoorbeeld in het ‘echte’ veilproces of in een vuurwerkshow met je favoriete bloemen.
Aalsmeer - In juni 2020 opent dit jaar start de inrichting van het Het is nog even geduld hebben,
FloriWorld naar verwachting zijn nieuwe pand.
maar eind maart 2020 is de ‘genedeuren in Aalsmeer. Het wordt
rale’ opening van FloriWord voor
een unieke thema-attractie in Zintuigen prikkelen
bewoners en ondernemers van
het teken van bloemen en plan- Het creatieve team is al volop be- Aalsmeer, direct betrokkenen en
ten. De bezoekers aan de locatie zig met de veertien shows die stakeholders. Het streven is om
in Aalsmeer kunnen al niet meer straks in FloriWorld de zintuigen begin mei 2020 een ‘soft’ opening
heen om de kleurrijke buitenmu- van de bezoekers zullen prikke- te houden en dan eind mei of juren van FloriWorld. In december len. Die inspirerende ervaringen ni de officiële feestelijke opening.

FloriWorld opening in
juni 2020 gepland
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Zaterdag in de Open Hofkerk

KCA presenteert cabaretavond

Aalsmeer - Theo Griekspoor, de
vaste organist van de Open Hofkerk, heeft het plan de orgel- en
piano-concerten weer nieuw leven in te blazen. Op zaterdag 16
november doet hij daar de aftrap
voor. Samen met een bevriende
muzikant: de zangeres Pia Schütz
organiseert hij een afwisselend
concert. Twee van haar zangleerlingen, Rosanne de Vries en Rob
Noodelijk, zullen een aantal aria’s
en een prachtig duet zingen van
onder andere Händel en Fauré, aan het orgel en piano begeleid door Theo Griekspoor. Hij zal
ook Paul Lammers begeleiden,
een jonge cellist, die De Zwaan
(Le Cygne) uit het Carnaval des
Animaux van Camille Saint-Saëns
en een Prelude van J.S. Bach gaat
spelen.
Het prachtige orgel wordt na-

Aalsmeer - KCA cabaret presenteert op zaterdag 23 november
Pieter Verelst met ‘Amai’ in cultureel café Bacchus. Met keihard
positivisme, knotsgekke sketches
en ontroerende bespiegelingen
treedt de Vlaams cabaretier en
acteur Pieter Verelst de wereld tegemoet. Na het winnen van Cameretten 2016 toerde hij met zijn
succesvolle debuutvoorstelling
‘Mijn broer en ik’ door Nederland
en België. Zijn voorstelling ‘Amai’
zit opnieuw vol met zijn typische
humor en muzikale vondsten. Hij
zoomt in op zijn generatie, materialisme, liefde, relaties, angst en
wandelende takken. Want: Amai,
het is toch allemaal wat.
Pieter Verelst (1990) studeerde
in 2014 af aan de Toneelafdeling
van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht .In 2014 speelde hij
bij het Groningse Noord Nederlands Toneel ‘Oresteia’ van de
Griekse tragediedichter Aischylos. Met Theatergezelschap Sonnevanck in Enschede speelde hij
in datzelfde jaar ‘Tijl Uilenspiegel’. Die voorstelling kreeg van de
Vereniging van Schouwburg- en
Concertgebouwdirecties een Zil-

Piano- en orgelconcert
met cellist en zanggroep
tuurlijk ook bespeeld. Theo Griekspoor brengt twee stukjes van Eugene Gigout uit Dix Pieces pour
orgue: het Scherzo en de Toccata.
Pia Schütz heeft ook de leiding
over de zanggroep 8-Voices. Zij
brengt een werelds programma
met onder ander nummers van
Phill Collins en Elton John en andere eigentijdse componisten
en een selectie uit Celebrate The
Seasons van Andy Beck. 8-Voices zal het concert afsluiten met I
know Him so well en het Anthem
uit Chess, een compositie van de
ABBA-mannen. De zanggroep
wordt op de vleugel begeleid
door hun vaste begeleider: James
Pollard. Het concert op zaterdag
16 november wordt gegeven in
de Open Hofkerk in de Ophelialaan 247 en start om 20.00 uur.
De entree is 5 euro per persoon.

Luisterliedjes en veel uitbundigheid

Katelijne verovert Bob
& Gon publiek opnieuw
Aalsmeer - Zondag 10 november
zorgden Bob & Gon weer voor een
uitverkochte zaal in De Oude Veiling. Dat lijkt gewoon te worden,
maar dat is het natuurlijk niet. Dit
soort resultaten bereik je alleen
wanneer je er voor zorgt dat alle
puntje op de i staan. En dat is het
duo wel toevertrouwd! Het is de
combinatie van sfeer, aandacht,
de gekozen artiesten en een goed
samenwerkend team. Aan het
eind van het eerste seizoen werd
aan het publiek gevraagd: Wie zou
u nu het volgende seizoen - opnieuw mede mogelijk gemaakt
door KCA - nog een keer willen horen? Katelijne van Otterloo scoorde zo hoog dat zij wel terug moest
komen! En zij kwam, besefte zelf
dat zij de lat - door het verwachtingspatroon - hoog moest leggen
maar zij ging de uitdaging aan. “Ik
zie het als een enorme eer.” Samen
met ‘haar’ vier mannen - die haar
muzikaal dragen - wist zij het publiek opnieuw te veroveren. Het
werd een middag met een verrassend programma van luisterliedjes en veel uitbundigheid.
Een optreden van zang- en speel
kwaliteit waar iedereen voor viel.
Op het podium stond een vrouw
met een geweldige uitstraling die
haar rol excellent vervulde. Dat zij
zich wist omringd door top musici gaf haar extra vleugels, want
Wolf Martini (gitaar), Arno van den
Nieuwenhuizen (drums), Gregor
Hamilton (piano) en Bas van Otterloo (bas) speelden gezamenlijk
en solo een belangrijke rol. Door
het zingen van een afwisselend repertoire liet Katelijne horen waartoe zij allemaal in staat is. Met ‘Fly
me to the Moon’, een mooi eerbetoon aan Ella Fitzgerald. “Door
haar ben ik jazz gaan zingen.” En
een geestige ode aan de legenda-

rische Satchmo - trompettist Louis
Armstrong - en haar fraai gezongen vertolking van Charles Trenet.
“Je moet ook eens uit je comfort
zone durven komen.” Met Spiderman - waar een overtuigend moederhart sprak - wist zij de zaal een
diepe zucht van emotie te ontlokken. Tot slot het ‘Let’s stay together’ als een schitterende uitsmijter. Een blij en zeer tevreden publiek vertrok - na de handen rood
te hebben geklapt - richting restaurant of naar huis. Katelijne en
haar mannen kregen voor thuis
weer de altijd prachtige rozen
mee. Bij het weggaan werden ook
Bob & Gon niet vergeten. Voor hen
waren er de welgemeende kussen, lovende woorden en omhelzingen als dank voor de geweldige middag.

OVAK geniet
van oude films

v.d. Velde en Annie Nieuwkoop.
Met meer dan 50 met bloemen
versierde bloemenwagens ging
de stoet naar het Gemeentehuis
in Hoofddorp. Daarna naar Café-Restaurant Kniep in Vrouwentroost. De lachers kwamen aan
bod bij de film ‘Logisch’ een korte film van Jaap Tromp en Martin Verbeek waar laatstgenoemde een nat pak oploopt. Een geslaagde filmmiddag bij de OVAK
met ruim 100 bezoekers!

Aalsmeer - Het Parochiehuis liep
helemaal vol met leden van OVAK
voor de filmmiddag met oude
films. Siem Kooy vertoonde een
gevarieerde verzameling veelal korte films. Het hoogtepunt
van de middag was een film uit
1953 van het huwelijk van Bram

Klassieke muziek
Het volgende concert is op zondag 1 december en draagt weer
een heel ander karakter. Dan zal
er, op aanraden van Katelijne en
Bas van Otterloo, prachtig klassieke muziek te horen zijn, passend bij de tijd van het jaar. Hiervoor zijn nog kaarten te koop bij
wijnhandel Wittebol in de Ophelialaan.
Janna van Zon

Pieter Verelst met ‘Amai’
in cultureel café Bacchus

Vermakelijke toneelavond in De Reede

Amateurs Rijzenspelers
niet amateuristisch
Rijsenhout - Zaterdag 9 november speelde Toneelvereniging De
Rijzenspelers voor een uitverkochte zaal het stuk ‘Amateurs!’
van Wannie de Wijn. In het stuk is
een amateur toneelvereniging te
zien, tijdens de voorbereidingen
op hun nieuwste, misschien iets
te hoog gegrepen, voorstelling.
In 2010 werd het stuk, waarin het
amateurtoneel flink op de hak genomen wordt, in de Nederlandse
theaters gespeeld door een professioneel gezelschap. Nu het
stuk door De Rijzenspelers (zelf
amateurs) gespeeld wordt, rijzen natuurlijk de vragen of dit
wel geloofwaardig is en of de vereniging wel voldoende zelfspot
heeft om deze voorstelling tot
een goed einde te brengen.
Het antwoord op beide vragen is
een volmondig ja! Vanaf het moment dat het doek opengaat,
waarbij het publiek gewoon tegen de kale wanden van een
schouwburg aankijkt, tot het ingenieuze slot waar nog lang over
kan worden nagepraat, worden
alle rollen volstrekt geloofwaardig gespeeld en kan er regelmatig hardop gelachen worden om
de stuntelende ‘amateurs’.
In ‘Amateurs!’ is te zien hoe professionele regisseur Albert (een
grote rol van Maarten van Kessel
die in dit stuk boven zichzelf uitstijgt) lijdzaam moet toezien hoe
‘zijn stuk’ met dank aan de amateurspelers langzaam richting de
afgrond glijdt. De grootste strijd
moet Albert leveren met Henk,
vroeger de vaste regisseur van de
vereniging, nu ‘slechts’ een speler die Albert graag voorziet van
handige tipjes. Remco Brandt
speelt Henk met verve en maakt
van hem de perfecte amateur: lullig op de juiste momenten, maar
soms ook aandoenlijk. Zijn opkomst als engel is wellicht een
van de leukste momenten in de
voorstelling. Maar ook de ande-

re acteurs maken het regisseren
van een professionele voorstelling lastig:
Hoofdrolspeelster Esmee, gespeeld door Sylvia Broos, die
een hilarische mengeling weet
te creëren tussen een artistieke duizendpoot en een te overdreven acterende verlepte actrice, Brigitte Mes als de ontevreden Daphne (“nu ben ik weer niet
aan de beurt”) en Evert van Putten als Harrie die eigenlijk helemaal niet kan acteren (“is dat
met gebaren?”), zorgen ervoor
dat regisseur Albert tot wanhoop
wordt gedreven. Arjo Lanser als
de ‘down-to-earth’ Tom (“jij denkt
dat het publiek dat allemaal begrijpt?”) en Margaret Vreken die
heel grappig de timide productieassistente Nelleke speelt die
door iedereen als voetveeg wordt
behandeld, zorgen voor muzikale
ondersteuning en de decorploeg
van de Rijzenspelers weet er met
goed bedachte special effects
een mooi geheel van te maken.
‘Amateurs!’ gaat over amateurtoneelspelers op zijn slechtst: ze
zijn slecht in tekst onthouden, alleen maar bezig met zichzelf en
houterig in hun spel: dingen waar
tijdens de première vaak onbedaarlijk om gelachen werd. De
Rijzenspelers laten zien absoluut
niet het soort amateurs te zijn als
zij spelen: de groep is een goed
op elkaar ingespeeld geheel met
vaak een professionele timing.
Goed geregisseerd door Robert
Arendse en Ton Offerman, die van
en met deze amateurs een boeiende vermakelijke avond hebben weten te maken. ‘Amateurs!’
is nog te zien op 15 en 16 november. Vrijdag de 15e is reeds uitverkocht. Voor zaterdag 16 november zijn nog kaarten beschikbaar
via www.rijzenspelers.nl of 0297327840. De toneelavond begint
om 20.00 uur in Dorpshuis de
Reede aan de Schouwstraat.

veren Krekel, een nominatie voor
de indrukwekkendste jeugdvoorstelling van het theaterseizoen.
In 2015 kreeg hij de cultuurprijs
voor jong debuut in zijn thuisbasis Heist-op-den-Berg. In 2016
won hij met de monoloog ‘Mijn
broer en ik’ zowel de juryprijs als
de persoonlijkheidsprijs op het
befaamde Camerettenfestival in
Rotterdam. Op televisie speelt hij
een hoofdrol in het tweede seizoen van de VTM-reeks ‘De Bunker’.
De tweede avondvullende voorstelling van Pieter Verelst, genaamd ‘Amai’, kan op zaterdag 23
november bijgewoond worden in
cultureel café Bacchus aan de Gerberastraat vanaf 21.00 uur. De zaal
gaat open om 20.15 uur. Kaarten
à 13 euro) zijn te reserveren via
www.cultureelcafebacchus.nl.

Ontroerende voorstelling

Danstheater ‘Home Run’ bij
Levend Evangelie Gemeente
Aalsmeerderbrug - Aankomende zondag 17 november is om
10.00 uur danstheater ‘Home Run’
te zien in de Levend Evangelie
Gemeente. Het is een ontroerend
theaterstuk van Carla Veldhuis
over identiteit, vrijheid en een indrukwekkende vriendschap. Bijzonder is dat het verhaal zonder
woorden wordt uitgebeeld. Jong
en oud is van harte uitgenodigd
voor deze voorstelling.
Door de komische scènes, snelle
tijdsprongen en ijzersterke muziek blijft de kijker tot het eind
geboeid. ‘Home Run’ is een verhaal zonder woorden, maar zit
boordevol dans en toneel. De
voorstelling wordt uitgevoerd
door een team van twaalf gemotiveerde personen, professionals

en jong talent. ‘Home Run’ is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar.
De toegang is gratis.
De Levend Evangelie Gemeente vind je aan de Kruisweg 55 in
Aalsmeerderbrug. Meer weten?
Kijk dan op www.leg.nl.

Josarie Orkest
in Voor Elkaer

wijkpunt Voor Elkaer is gevestigd
aan Nobelhof 1, naast winkelcentrum Kudelstaart.

Kudelstaart - Vrijdag 22 november van 14.30 tot 16.00 uur verzorgt het Josarie Orkerst een optreden in wijkpunt Voor Elkaer. De
circa 25 leden vormen samen een
enthousiaste dirigente het orkest.
Het orkest bestaat uit amateur
musici, die het leuk vinden om
met elkaar te spelen en op te treden . Kom kijken en luisteren. De
entree is 5 euro per persoon en

Muziek bij Musica
Elke week staat Musica op de vrijdagmiddag op het programma
in het wijkpunt. Een groep heren
en dames komt bij elkaar en beleven muziek in allerlei vormen, bijvoorbeeld door een film te kijken,
een muziekspel te doen en platen
te draaien. Musica is van 14.30 tot
16.00 uur in Voor Elkaer en uiteraard is iedere muziekliefhebber
van harte welkom.

taart. De opbrengst hiervan komt
ten goede aan de activiteiten die
voor bewoners worden georganiseerd. ’s Middags tussen 14.30 en
15.30 uur is er een optreden van
dameskoor Davanti uit Aalsmeer.
In de gang naar Verpleeghuis Rozenholm komen diverse kramen
te staan met sieraden, planten,
prachtige winpakketten, (kerst)
kaarten, enveloppenspel en ook
hier draait het Rad van Avontuur.

En er worden zoals voorgaande jaren heerlijke pannenkoeken
gebakken in de Violier. De opbrengst komt ten goede aan de
jaarlijkse boottocht voor de bewoners van Verpleeghuis Rozenholm.
Iedereen is zaterdag 23 november van 10.00 tot 16.00 uur van
harte welkom in Zorgcentrum
Aelsmeer en Verpleeghuis Rozenholm aan Molenpad 2.

Rad van avontuur en livemuziek

Wintermarkt in Aelsmeer
en Rozenholm
Aalsmeer - Zoals elk jaar wordt
er weer een wintermarkt gehouden in Zorgcentrum Aelsmeer
en Verpleeghuis Rozenholm. Belangstellenden zijn op zaterdag
23 november van harte welkom
om Sint en Kerst inkopen te komen doen. Er zijn leuke cadeautjes, zoals kerstkaarten, windlichten, sieraden en honingproducten. Voor tweedehands boe-

ken kan een kijkje genomen worden bij de boekenkraam. Het Rad
van Avontuur zal draaien met een
trekking rond 11.00 uur en ’s middags rond 15.30 uur. Er zijn leuke
prijzen te winnen, die geschonken zijn door de plaatselijke winkeliers. Natuurlijk wordt ook weer
heerlijke erwtensoep verkocht
die door de eigen koks vers is
bereid en er is koffie met appel-
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Activiteit door Yasmin van Place2Bieb

Ideaal hulpmiddel voor ouderen

‘Zweten en Eten’: Voor
verbinden van culturen
Kudelstaart - Zondag 24 november is het tijd voor het sportieve
evenement ‘Zweten en Eten’. Vrijwilligster Yasmin uit Kudelstaart
heeft dit bedacht. Zij kwam op
het idee een activiteit voor de
buurt te organiseren, omdat
zij vond dat het tijd was om de
buurtbewoners van verschillende culturen met elkaar te verbinden. Yasmin komt zelf uit Iran, is
sociaal, dol op eten en sporten,
dus het idee voor haar event bestaat uit haar eigen passies. Ook
benadrukt zij het belang van verbinding. De jongeren van Place2Bieb hebben maandelijks een
bijeenkomst met de ouderen uit
de buurt genaamd ‘uurtje met je
buurtje’. De ouderen zijn ook enthousiast geworden door Yasmin
haar idee en zijn ook van de partij. De verbinding tussen de jongeren en ouderen uit de buurt
verloopt structureel en positief.
“De verbinding tussen de verschillende culturen kan nog wel
wat extra aandacht gebruiken”, aldus Yasmin’’. Het Zweten en Eten
evenement wordt gehouden op

zondag 24 november en begint
om 14.30 uur in de Proosdijhal.
Daar zijn verschillende sportactiviteiten tot 16.30 uur. Samen lekker zweten! Daarna verzamelen
om 17.30 uur met alle buurtbewoners in de Place2Bieb. In het
buurtcentrum wordt vervolgens
met z’n allen van een zelfgemaakt
hapje of soepje genoten. Het lijkt
Yasmin leuk als er van allerlei verschillende culturen iets te proeven is, dus wees welkom en neem
een hapje uit eigen keuken mee.
Yasmin heeft een flyer gemaakt
en gaat met een aantal andere vrijwilligers zoveel mogelijk
buurtbewoners persoonlijk uitnodigen. Informatie is natuurlijk
ook op te vragen in Place2Bieb
aan de Graaf Willemlaan 1. De activiteiten zijn gratis en iedereen is
welkom. Op de flyer staat van 6
tot 106 jaar. Kinderen onder de 6
zijn natuurlijk ook welkom, maar
de verantwoordelijkheid voor de
kleintjes ligt bij de (groot)ouders
en verzorgers zelf. Helpen koken
of sportactiviteiten begeleiden?
Alle hulp is welkom!

VOGELS IN DE NATUUR

Bijna de Lepelaar
onder de eenden

terie van landbouw en visserij
heeft deze vogel in 2004 op deze
lijst geplaatst en is daarmee 1 van
de 196 vogelsoorten die een beschermde status hebben. Zoals al
in eerder geplaatste stukjes aangegeven is de belangrijkste oorAalsmeer - Bijna de Lepelaar on- zaak het ontbreken van de juiste
der de eenden, de Slobeend. De- habitat. Dit door gemoderniseerze prachtig veel kleurige eenden- de landbouw, verstedelijking, versoort, met name de man, ken- droging van gebiedsdelen door
merkt zich met een erg forse plat- warmer klimaat en het gebruik
te snavel. Met deze ‘spoon’-ach- van bestrijdingsmiddelen. Dit wil
tige snavel, filtert hij zijn voed- niet zeggen dat deze vogel met
sel in het water oppervlak. Kroos, uitsterven bedreigd wordt. Nee,
drijvende zaadjes, en ongewer- ze zoeken in het geheel gezien
velde diertjes zijn het hoofdme- andere leefgebieden, waar wel alnu. Het is een echte wintergast, les is wat ze nodig hebben. Het
dus nu weer te zien in vaarten, hoeft dus perse geen ramp voor
plassen en slootjes. Veelal in aan- de vogel te zijn, allen hier heeft hij
wezigheid van een vrouwtje. Er het zwaar. Maar door de waterrijzijn waarnemingen van blijven- ke omgeving hier, is deze mooie
de paartjes hier, het gros echter eenden soort best wel waar te netrekt bij het naderen van het voor- men. Good Luck!
jaar naar Oost Europa. Daar wordt Henk Vogelaar
dan gestart met het zoeken naar
een geschikte broedplaats op de
grond. Hier gaan ze aan de gang
om kroost ter wereld te brengen.
De Slobeend op de foto is de man.
Het vrouwtje lijkt heel erg op onze wilde eend, maar dan wel met
de veel groter en plattere snavel. Bijzonderheid van deze eend
is, dat het een rode lijstvogel is.
Door de sterk afgenomen populatie, heeft hij dus een beschermde status. Sovon Vogel Onderzoek, in opdracht van het Minis-

Slobeend

Oost-Inn: Lunch
en creatief
Aalsmeer - Op woensdag 20 november is er van 9.30 tot 11.30
uur inloop en ontmoeting, onder het genot van een kopje koffie of thee. Ook wordt van 9.30 tot
10.30 uur Taal-Inn gehouden. Nederlands leren spreken en schrijven. Aansluitend is er van 12.00

tot 13.00 uur de Lunch. Belangstellenden kunnen aanschuiven
en genieten van een heerlijke
maaltijd. Van 19.30 tot 21.30 uur
staat weer een creatieve avond
op het programma. Het thema
deze keer is: Het kriebelt. Allen
hartelijk welkom bij al deze activiteiten van de Oost-Inn in de Mikado aan de Catharina Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 0297325636 of 0297-321636 of kijk op
de website hervormdaalsmeer.nl

Dit weekend verkoopactie

Oliebollen van Sursum Corda
Aalsmeer - Muziekvereniging
Sursum Corda is druk bezig met
de oliebollenactie dit weekend. Vrijdagochtend wordt gebakken en vanaf een uur of tien
worden de bollen verkocht.
Oliebollen bestellen? Bel dan
met de oliebollenlijn van Sursum Corda: 06-16128449, graag
de voicemail inspreken. Eén zakje met zes oliebollen kost vier

euro. Ook dit jaar is er een speciale prijzenknaller, twee zakken
voor zeven euro. Laat de vers
gebakken bollen niet uw deur
voorbij gaan en koop een zakje oliebollen. Hiermee steunt u
muziekvereniging Sursum Corda! Reageren via facebook of
website
www.sursum-cordaaalsmeer.nl. Het mailadres is
info@sursum-corda-aalsmeer.nl.

iPad cursus voor 65+ bij
Participe Amstelland
Aalsmeer - Bent u helemaal niet
vertrouwd met computers en Internet, maar misschien toch wel
nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Bang dat u het niet kunt
leren? Dan is een iPad cursus bij
Participe Amstelland iets voor u.
De iPad blijkt een ideaal hulpmiddel voor ouderen. Makkelijk vast
te houden en mee te nemen. De
iPad werkt draadloos, heeft alleen
een knop voor aan/ uit en is gemakkelijk te bedienen door het
scherm aan te raken.
In acht bijeenkomsten met een
groep van ongeveer acht personen en twee vrijwilligers als begeleider krijgt u les en oefent u.
Als u nu nog geen enkele ervaKudelstaart - Veel animo was leerlingen van de Antoniusschool ring heeft met computers, nog
er afgelopen zaterdag 9 novem- nemen met stokje over van Aik nooit een knop heeft durven aanber voor het Kudelstaarts Avond- en Floor. Al met al was het Avond- raken, zult u verrast zijn dat u al
je Knallen in het Dorpshuis. Het je Knallen een heel gezellige ‘opfeest wordt georganiseerd door warmer’ voor de echte carnavalsDe Pretpeurders als eerste car- viering in vanaf 21 februari in het
navalsactiviteit. Het thema van tot Poelgilderdam omgedoopte
carnaval 2020 wordt bekend ge- Kudelstaart.
maakt en hier zijn de heren en dames bouwers voor de grote op- Van links naar rechts: Adjodant Rotocht uiteraard heel nieuwsgie- nald Stolwijk, Prins Richard Zethof
rig naar. Ze moesten echter nog en Grootvorst Nico Otto. Foto’s:
even geduld hebben, want eerst www.kicksfotos.nl
Aalsmeer - Zaterdag 16 novemwerd de nieuwe Prins carnaval
ber gaan de deuren van Het Parovoorgesteld. Prins Marco van de
chiehuis om 09.30 uur open voor
Berg heeft na twee jaar de scepalle postzegelverzamelaars en
ter overgedragen aan Prins Ri-ruilers. De entree is gratis. Bezoechard (Zethof ) de Eerste. Aan
kers kunnen er heerlijk snuffelen
Prins Richard de eer om het thein de ruim 75 nieuwe stockboema te onthullen: 2020 wordt een
ken met daarin duizenden zegels
‘Magisch carnaval’. Marco blijft
voor slechts 5 eurocent per zegel.
overigens wel als bestuurslid beOok zijn er diverse handelaren
trokken bij de Pretpeurders.
aanwezig die mogelijk de zegels
Ook kon tijdens de feestavond
hebben die u mist en die niet in
kennis gemaakt worden met
de ruilboeken zitten.
de nieuwe Jeugdprins Stein en
Deze maand is er weer een kleiJeugdprinses Maud. De twee
ne tentoonstelling van Cor van
Meurs over ‘Vogels’. Echt de moeite waard om te zien hoeveel zegels er zijn met vogels, soms
‘vreemde’ vogels. De restanten

Jeugdprins Stein en Jeugdprinses Maud

Prins Richard: ‘Magisch
carnaval’ in 2020

heel snel berichten kunt lezen
van en sturen naar uw groepsgenoten. Als u daarmee vertrouwd
bent gaat u verder de mogelijkheden verkennen, bijvoorbeeld
een e-mail sturen naar familie of
kennissen, en u gaat het Internet op om te ontdekken wat daar
voor u te vinden is.
U dient thuis te beschikken over
wifi en een iPad. De kosten voor
de cursus voor 65-plussers zijn
85 euro. Als u niet in het bezit
van een iPad bent, kunt er een in
bruikleen krijgen à 45 euro.
Houders van een Aalsmeerpas
krijgen 50% korting op de cursusprijs. De cursus start in het voorjaar van 2020. Voor meer informatie of aanmelden is Participe
Amstelland bereikbaar via 0297326670.

Zaterdag in het Parochiehuis

Verkoop restant kavels
op postzegel(ruil)beurs

Stichting de Opkikker te
gast bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Esther Sparnaaij
spreekt donderdag in ‘Echt Esther’ met Edwin Hortensius over
Stichting de Opkikker. De stichting zet zich in om voor zieke
kinderen onvergetelijke uitjes
te organiseren. Dit vergt veel inzet, meer soms dan de familie
aan kan. Daarom zijn er vrijwilligers die hierbij helpen. Dit geeft
enorm veel positieve energie terug aan de kinderen en familie.

‘Blikopener Radio’
Met je vriendin en zoontje van vijf
maanden op 30 vierkante meter
wonen: Menno Versluis (30) doet
het. Hij komt vertellen over deze
‘tiny houses’ in de uitzending van
Blikopener Radio op maandagavond 19 november. “Ik houd ervan om creatieve oplossingen te
bieden voor problemen. Het liefst
met natuurlijke materialen en
eerlijk voor de wereld.”

‘That’s Life’
Donderdag tussen 20.00 en 22.00
uur weer ‘That’s Life’ met Wilbert Streng en Jenny Piet, met de
techniek verzorgd door Dennis
Wijnhout. Ze hebben een edelen glaskunstenaar/smit Monique
van der Heijdt te gast. Angele
Aardman van Boekhuis Aalsmeer
schuift aan met boekbesprekingen en de agenda van het Boekhuis. Heleen van Haaften van het
Oude Raadhuis vertelt over de
topexpositie Gezien in het Singer
Museum. Verder live muziek van
Simon Duyn, hij deed mee aan
het KCA Jeugdmuziekconcours
en viel daar op door zijn improvisatie met Flamenco muziek.

‘Door de Mangel’
Iedere week vertelt een leuke
Aalsmeerder of Kudelstaarter zijn
of haar verhaal in ‘Door de Mangel’. Zo was afgelopen maandag
de Kudelstaartse Lisa Endhoven
te gast bij zus en broer Mylène
en Elbert Huijts. Zij vertelde over
haar schoolloopbaan, handbalcarrière en haar werk als kapster.
Als volgende gast heeft Endhoven haar achterneef uitgenodigd.
“Boy van Baal heeft een eigen
bedrijfje in webdesign en online marketing. Ik hoop dat hij wat
meer over wil vertellen.” Maandag
18 november vanaf 19.00 uur.
Mocht je als luisteraar een vraag
hebben voor Boy, mail deze dan
naar: studio@radioaalsmeer.nl of
bel tijdens de uitzending naar:
0297-325858.

‘Sem op Zaterdag’
Zaterdag, op de dag van de aankomst van Sinterklaas, ontvangt
Sem in zijn programma de haaren baardverzorger van Sinterklaas, Johan Boon. Uiteraard vragen over die verzorging en muziek die de Sint graag beluistert
als het haar en de baard worden
verzorgd. Vanaf 10.00 uur.

‘Young Ones’
Ditmaal wel op woensdag tussen
19.00 en 20.00 uur de jonge radiopresentatoren Jonas en Laurens met aandacht voor Jong in
Aalsmeer in ‘Young Ones’. Ze hebben Martin Pattipeiluhu van Jongerenwerk Dock Aalsmeer in de
‘Jan en Jansen Live’
studio. Hij komt vertellen over de
Zaterdag te gast bij Rutger en website Jong in Aalsmeer en wat
Jan: Jörgen Gario aka UNOM. Hij Dock zoal doet voor de jongeren
is deel van de eerste ‘Poetry Cir- in Aalsmeer en Kudelstaart en dat
cle Nowhere’ een landelijk schrijf is veel. Maar natuurlijk nog veel
en performance art gezelschap, meer leuke nieuwtjes en weewaarvan hij nu workshopdocent tjes voor de jeugdige luisteraars.
is. Hij heeft zo ongeveer overal En vind jij het leuk om een keer
in Nederland opgetreden. Inter- te gast te zijn? Laat het weten
national reisde hij voor poezie en via instagram, Facebook of stuur
muziek onder andere naar India, een mail naar youngones@radioTanzania, Zuid-Afrika, Duitsland, aalsmeer.nl. Radio Aalsmeer is de
Italië, Engeland en België.
lokale omroep van Aalsmeer en

van de november veiling, waaronder enkele mooie kavels munten, zijn nu zonder te bieden op
de ruilbeurs te koop. De lijst van
de onverkochte kavels is ook te
vinden op www.postzegelverenigingaalsmeer.nl. Voor meer informatie over deze dag kan ook
contact opgenomen worden met
Cor van Meurs via 0297-343885
of Gerboud Zwetsloot via 0297345231.
Wilt u alle activiteiten van de vereniging steunen? Cor en Gerboud
schrijven u (tegen een gereduceerd tarief ) graag als nieuw lid
in. De postzegel(ruil)beurs duurt
tot 15.00 uur. Adres: Parochiehuis
in de Gerberastraat.

Cadeaubon en diverse activiteiten

Mantelzorgers in Aalsmeer
in het zonnetje gezet
Aalsmeer - Het was vorige week
de Week van de Mantelzorg. Mensen die langdurig zorgen voor
zieke familieleden of vrienden
werden deze week in het zonnetje gezet. Mantelzorg en Meer
verzorgde voor mantelzorgers in
Aalsmeer diverse leuke activiteiten. Donderdag 7 en vrijdag 8 november ging wethouder Wilma
Alink langs bij Eetze om de mantelzorgers persoonlijk te bedanken voor hun inzet. In de Week
van de Mantelzorg ontvingen de
mantelzorgers die bekend zijn bij
Mantelzorg en Meer een cadeaubon van de gemeente. Veel mensen hadden zich ook ingeschreven voor een van de activiteiten
die Mantelzorg en Meer had georganiseerd. Zij hadden de keuze tussen activiteiten zoals bowlen, workshops, glowgolf en een
diner bij Eetze.
omgeving. en is te beluisteren via
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op
de kabel, digitaal radiokanaal 868
(Caiway) en via de website www.
radioaalsmeer.nl.

“Niet vanzelfsprekend”
Wethouder Alink wilde alle mantelzorgers graag een hart onder
de riem steken: “Het is niet niks,
wat deze mensen doen voor hun
familie en vrienden. En het is ook
zeker niet vanzelfsprekend. Mantelzorg vraagt veel van zorggevers en het is daarom niet meer
dan terecht dat daar extra aandacht aan wordt gegeven. Niet
alleen deze week. Ik ben blij dat
Mantelzorg en Meer deze mensen ondersteunt en hoop van
harte dat meer mantelzorgers gebruik gaan maken van de mogelijkheden die zij bieden.”
Ondersteuning
Zondag 10 november werd de
week afgesloten met de Dag van
de Mantelzorg. Mantelzorg en
Meer biedt ook hierna mantelzorgers onder andere individuele
ondersteuning, hulp om de zorg
te delen met anderen, (veelal
gratis) cursussen, gespreksgroepen en informatiebijeenkomsten.
Voor meer informatie kunnen
mantelzorgers terecht op www.
mantelzorgenmeer.nl.
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Bezoek Aalsmeerse culturele organisaties

Een ‘Rondje Cultuur’ voor
Westplas en Groenstrook
Aalsmeer - Het is 12 november.
Buiten giet het. Uit De Oude Veiling klinken beukende beats. Wie
door het raam kijkt ziet de leerlingen van de Westplas Mavo en de
Groenstrook keihard schrijven tijdens de workshop rap. Iets verder
beelden leerlingen de gekste situaties uit bij de workshop the-

atersport. In de bibliotheek programmeren leerlingen hun eigen
robots, zodat deze een opdracht
uit kunnen voeren. Deze workshops zijn onderdeel van Rondje
Cultuur Aalsmeer, georganiseerd
door Cultuurpunt Aalsmeer. “Tijdens dit Rondje Cultuur willen we
de deuren van de Aalsmeerse cul-

turele organisaties openen voor
pubers. We maken de drempel
tot cultuur zo laag mogelijk door
workshops aan te bieden die aansluiten bij de belevingswereld
van de leerlingen. Op die manier
hopen wij dat de leerlingen inzien dat de culturele organisaties
ook een passend aanbod voor
hen hebben”, vertelt Lennard Gols
van Cultuurpunt Aalsmeer.
Rondje Cultuur beperkt zich niet
tot De Oude Veiling. Zo zijn er
workshops Kunstkijken in Het Oude Raadhuis bij KCA en krijgen de
leerlingen een rondleiding in de
watertoren. In het Flower Art museum maken de leerlingen hun
eigen beeldende kunst op basis
van de huidige expositie, terwijl
de leerlingen bij Fort Kudelstaart
proberen te ontsnappen uit hun
zelfgebouwde escaperoom. In
cultureel jongerenpodium N201
leren de leerlingen muziek mixen
tijdens de workshop DJ.
“Tijdens de workshops scouten
we actief talent, die we vervolgens weer een plek kunnen geven binnen het New Stream Talents traject, het jongeren talententraject in de regio Amstelland”,
aldus Gols.
Deze culturele dag is een unieke
samenwerking tussen de Cultuurpunt Aalsmeer en de cultuurcoördinatoren van de beide scholen
en Gemeente Aalsmeer.

Bandje 33
Muziek is een belangrijk
onderdeel van een afscheid. Toen ik net in het
uitvaartvak werkte, hoorde
ik veelal dezelfde muziekstukken.
Morgenstimmung van Edvard
Grieg of Waarheen leidt de
weg van Mieke Telkamp. Ook
wel regelmatig een socialistisch
strijdlied, Morgenrood of De
internationale. En wat dacht je
van My way van Frank Sinatra?
Voornoemde stukken werden
werkelijk grijs gedraaid.
Het was heel gebruikelijk om
tijdens een uitvaartplechtigheid drie liedjes af te spelen.
Veelal heette je de mensen na
het eerste muziekstuk welkom,
om vervolgens na het tweede
nummer iedereen te bedanken
met cake. Bij het laatste nummer verliet men de aula.

Drie veilige muziekstukken op Inloopspreekuur
cassette.
Elke eerste woensdag van de
maand heeft Dunweg UitvaartInmiddels is de muziek die bij zorg inloopspreekuur. Dit is van
uitvaarten wordt gespeeld zeer 9.00 - 10.00 uur in Hoofddorp
divers: het gaat van Claudia de en van 10.00 - 11.00 uur bij
Breij tot Aerosmith, van K3 tot Begraafplaats Zwanenburg.
Rihanna. Heel persoonlijk.
Loop gerust binnen voor inforToen ik eens met nabestaan- matie over wat er komt kijken
den om tafel zat en mij om bij het regelen van een uitvaart.
een muziekvoorstel werd gevraagd, had ik dan ook wel
een idee. Hun vader was lid •
023 - 563 35 44
van de biljartclub en plotse- •
Dunweg.nl
ling overleden. “Luister eens
naar Cafe Biljart van Toon Hermans”, opperde ik. “Hij noemde het zelf een klein en heel
eenvoudige liedje, maar als je
goed luistert, vertelt het niet
alleen over de vriendschap
tussen twee biljarters, maar
ook over de tragiek van het
leven en de kwetsbaarheid van
een relatie.”

Zelf hoorde ik dit nummer voor
Bij de aanvraag van de crema- ‘t eerst toen ik samen met mijn
tie gaf je bij de muziekkeuze bijzondere vriend René zijn
bijvoorbeeld ‘bandje 33’ aan. éígen uitvaart voorbereidde…

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Economie, recreatie en toerisme

B&W: Realisatie OLV en
logiesvoorziening

‘Duurzame relatie’ centraal

Trotse winnaars Dutch
Flower Group Awards
Aalsmeer - Marco van Zijverden,
CEO van Dutch Flower Group
(DFG), maakte tijdens de RFH
Trade Fair op de DFG stand de
winnaars van de 18e jaargang van
de Dutch Flower Awards 2019 bekend. Mede gezien het 20-jarig
bestaan van Dutch Flower Group
stond bij de toekenning van deze
awards het thema ‘Duurzame Relatie’ centraal. De onderscheidingen werden uitgereikt in de categorieën snijbloemen, planten en
buitenlandse kwekers.
Van der Lugt Lisianthus is uitgeroepen tot winnaar in de categorie Snijbloemen. In de categorie
Planten ging de onderscheiding
naar Ter Laak Orchids. Flores Silvestres, gevestigd in Colombia, is
uitgeroepen tot winnaar in de categorie Buitenlandse Leverancier.
Na de uitreiking van de Awards
werd Hans van der Meulen, onder meer verbonden aan Beeckesteijn Business School, verrast
met de toekenning van de Preferred Partner Recognition. Van
der Meulen begeleidt sinds enke-

le jaren de incompany programma’s voor Marketing & Sales bij
de DFG-bedrijven.
Verwachtingen
Marco van Zijverden gaf aan dat
Duurzame Relaties, het thema
van de Dutch Flower Awards dit
jaar, het fundament zijn om de
vele uitdagingen, die voorliggen,
het hoofd te bieden.
Hij noemde onder meer in zijn
speech de geopolitieke ontwikkelingen zoals Brexit en de toenemende kostendruk. Dit jaar verwacht DFG een omzet van ruim
1,650 miljard te gaan realiseren,
een groei van 8% ten opzichte
van 2018.
Komend jaar zal, naast verdergaande digitalisering en programma’s rondom verduurzaming, door DFG ook ingezet worden op versteviging van haar internationale marktpositie. Dit
doet zij middels intensivering van
klantrelaties, nauwere samenwerking met kwekers en uitbreiding
in nieuwe marktgebieden.

Van 14 tot en met 16 november

Onderhoud aan tunnel
en aquaduct N201
Amstelland - De provincie NoordHolland voert van 14 tot en met 16
november onderhoud uit aan het
Amstelaquaduct (tussen de gemeenten Uithoorn en De Ronde
Venen) en aan de Waterwolftunnel
(tussen de gemeenten Aalsmeer
en Haarlemmermeer). Het verkeer
op de N201 wordt in de avond en
nacht omgeleid en moet rekening
houden met enige vertraging.

donderdagavond 14 vanaf 20.00
uur tot vrijdagochtend 15 november 05.00 uur. Het verkeer op
de N201 wordt tussen de Koningin Maximalaan (N196) in Ronde
Venen en de Middenweg Bovenkerkerpolder in Uithoorn met gele borden omgeleid via de Koningin Maximalaan en de Legmeerdijk (en vice versa).

Waterwolftunnel
De Waterwolftunnel is van vrijAmstelaquaduct
De N201 wordt ter hoogte van het dagavond 15 vanaf 19.00 uur tot
Amstelaquaduct afgesloten van zaterdagochtend 16 november

Aalsmeer - Wekelijks komen burgemeester en wethouders bijeen om te vergaderen over diverse onderwerpen en hier besluiten over te nemen. Zo is besloten om een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met Green
Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling voor de realisatie van de Ongestoorde Logistieke Verbinding
(OLV) voor vrachtverkeer. Bij de
provincie gaat een verzoek tot
subsidie ingediend worden voor
een bedrag van bijna 10 miljoen
euro.
Verder is door het college groen
licht gegeven om een omgevingsvergunning te verlenen om
een logiesvoorziening met 250
bedden te realiseren aan de Legmeerdijk 289-291.
Waterfront en woonagenda
In het overleg van 5 november
is besloten om het op 8 oktober
besluit ‘Verkeersonderzoek Waterfront’ in te trekken. De aanbevelingen van ingenieursbureau
Sweco gaan overgenomen worden en deze zijn: de route langs
de N201 en N231 aantrekkelijker te maken en de route via de
Stommeerweg minder aantrekkelijker te maken. Instemming
is bereikt over de Woonagenda
2020, het verlengen van de Huisvestingsverordening Aalsmeer
2016 en de herijkte en samengevoegde ‘Economische Agenda’ en
‘Recreatie en Toerisme Agenda’ is
vastgesteld. De uitvoeringsagenda gaat voorgelegd worden aan
de gemeenteraad.
Belastingen
Ook is het college akkoord ge06.00 uur afgesloten. Het verkeer
op de N201 wordt tussen de Legmeerdijk in Aalsmeer en de aansluiting met de Fokkerweg in
Haarlemmermeer met gele borden omgeleid via de Fokkerweg
(N232) en de Bosrandweg/Legmeerdijk N231 (en vice versa). Ook
de toe- en afritten van de N201
zijn ter hoogte van de Middenweg en de Braziliëlaan afgesloten. Het verkeer vanaf de Middenweg wordt omgeleid via de Braziliëlaan, Machineweg en Japanlaan
naar de N231.

gaan met de belasting-verordeningen voor 2020. Zo gaat de
toeristenbelasting opgeschroefd
worden (van 1,40 naar 3,50 euro
per persoon per nacht) en gaan
de OZB, roerende zaakbelasting,
forensenbelasting, hondenbelasting en reclamebelasting met
2,5 procent (prijsindex) omhoog.
De afvalstoffenheffing blijft gelijk, evenals de rioolheffing waarbij voor deze heffing wel vermeld
dient te worden dat het ‘cadeautje’ van 65 euro van de gemeente
komt te vervallen.
Programmabegroting
Afgelopen donderdag 7 november is door de gemeenteraad
unaniem de programma-begroting 2020 vastgesteld. Onder andere behouden (openbaar) groen
en grijs de volle aandacht. De ambitie is om de hele buitenruimte
op orde te brengen en te houden.
Verder wacht Aalsmeer de komende jaren enkele grote infrastructurele
ontwikkelingen,
waaronder de herinrichting van
de Burgemeester Kasteleinweg
en de reconstructie van de N231Zuid (Legmeerdijk) en gaan vier
grote projecten (VVA-terrein, Machinepark, Waterfront en de groene linten) met subsidie van de
Stichting Leefomgeving Schiphol
(SLS) uitgevoerd worden. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel en heeft volle aandacht bij
het college en de gemeenteraad.
Ingezet is al de weg naar aardgasvrij wonen en het opstellen van
een nieuw afvalplan (afval is niet
langer afval, maar een grondstof
voor nieuwe producten) in samenwerking met inwoners.

Eerste exemplaar Rabo magazine uitgereikt aan John Celie (midden)
door Ard (links) en Ron (rechts) van de Rabobank.

Rabobank lanceert
nieuw ledenmagazine
Aalsmeer - Deze week ontvingen
alle ruim 17.000 leden van Rabobank Regio Schiphol het eerste exemplaar van het nieuwe Ledenmagazine Rabo & co. Dit magazine staat vol met artikelen en
interviews, passend bij de thema’s van de Rabobankorganisatie: Ondernemerschap, Lokale leefomgeving en Zelfredzaamheid. In deze eerste editie onder
andere verhalen van Cynthia over
jongeren die zich in Haarlemmermeer inzetten voor de zieke medemens door middel van een lokale talentenjacht, Peter over

AED voorzieningen in Aalsmeer,
Kitty maakte een schooltuin mede mogelijk in Kudelstaart en
John Celie van Groenland BV vertelt over duurzaam ondernemen.
Wilt u het magazine ook ontvangen? Vraag ernaar bij uw adviseur
of op de kantoren in Aalsmeer en
Hoofddorp. Uit handen van Ard
van Berkel en Ron Leegwater van
Rabobank Regio Schiphol ontving John Celie het eerste exemplaar. John staat deze editie op de
cover over duurzaam bloemen en
planten leveren, een thema dat
uitstekend past bij de Rabobank.

Innovaties stimuleren en continueren

Greenovation Award voor
J.H. van der Vossen B.V.
Aalsmeer - Op woensdag 6 november heeft CEO Steven van
Schilfgaarde de jaarlijkse Greenovation Award uitgereikt. De uitreiking vond plaats tijdens de Trade
Fair Aalsmeer in het Royal FloraHolland House. De vakjury én het publiek hadden beiden een aandeel
van 50% in de eindbeoordeling en
kozen voor J.H. van der Vossen B.V.
met hun unieke ECO-concept. De
Greenovation Award was een veelbesproken onderwerp de afgelopen tijd. De nominaties hebben
flink geleefd binnen de sector. Uiteindelijk heeft het publiek in totaal
2500 keer gestemd en samen met
de vakjury de winnaar gekozen.

te kunnen voeren, is het noodzakelijk het Amstelaquaduct en
de Waterwolftunnel volledig af
te sluiten. De provincie voert onderhoud uit aan de technische installaties in de tunnels, reinigt de
wanden en markeringen, controleert de veiligheidsmiddelen en er
wordt gemaaid. Ook wordt zwerfvuil verwijderd en de riolering gereinigd. Om het verkeer zo min
mogelijk te hinderen, vinden de
werkzaamheden in de avond en
Apetrots
nacht plaats.
Na groot applaus vanuit het publiek, werden vader en zoon naar
Meer informatie
Werkzaamheden
Met vragen over de werkzaam- voren gehaald om de award in
Drie keer per jaar is het nodig om heden
kunnen
omwonen- ontvangst te nemen. Beiden zijn
onderhoud uit te voeren aan het den en weggebruikers con- apetrots op deze mijlpaal en hebAmstelaquaduct en de Waterwolf- tact opnemen met het Service- ben nogmaals benadrukt dat ze
tunnel. Om de veiligheid van het punt van de provincie via 0800- deze award hebben kunnen winonderhoudspersoneel te borgen 0200600 (gratis) of per mail: nen door de steun en bijdrage
van hun team. Van Schilfgaarde:
en de werkzaamheden sneller uit servicepunt@noord-holland.nl.

“Het unieke ECO-concept van J.H.
van der Vossen B.V. is easy to use.
De consument kan de planten
met pot en al in de grond planten, het is een plasticvrij product
en de pot en het etiket zijn volledig afbreekbaar. Het is een wondermix.” De planten zijn daarnaast
MPS A+, MPS product proof en
Global GAP gecertificeerd. Tot op
heden is dit het eerste concept
binnen de bollen op pot dat op
deze manier wordt ontwikkeld.
Duurzaamheid
Er wordt terug gekeken op een
geslaagde uitreiking met inspirerende producten en concepten.
Royal FloraHolland wil iedereen
bedanken voor hun bijdrage en
deelname. De veilinggroep roept
de sector op om deze innovaties
te stimuleren en continu te kijken
naar verdere optimalisaties. Duurzaamheid is én blijft een belangrijk thema binnen de sierteeltsector en ondanks alle innovaties valt
er nog steeds winst te behalen op
verschillende vlakken.
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Zaai Masterclass op een
bijzondere locatie
Aalsmeer - Dinsdag 5 november kwamen de Zaailingen vierde lichting bijeen voor de eerste masterclass. Een geweldige
vondst van Kirsten Verhoef (projectorganisator) om dit te doen
op de bijzondere locatie van Roy
Baarse – Zaailing tweede lichting. Zelfs degenen die een auto slechts zien als een handig
vervoermiddel keken hun ogen
uit bij het zien van de fonkelend glimmende en gestroomlijnde schoonheden. Roy is sinds
vier jaar – na het tragisch overlijden van zijn vader – de stuwende
kracht van het bedrijf waar ook
zijn moeder Heleen haar mannetje staat. Het komen in een gespreid bedje betekent vaak nog
harder werken en Roy lukt dat
met verve! Tijdens de masterclass
Netwerken, gegeven door Christiaan Sijnen en Kirsten Verhoef,
zei hij ook vanuit eigen ervaring
een paar zinnige dingen.
Wees jezelf!
Eveneens vier jaar geleden maakte de voormalig fiscalist Christiaan Sijnen een ommezwaai en
begon een herenmodezaak in
Amsterdam (Zuidas). Saskia Rill
(gemeente Aalsmeer) wist hem
ervan te overtuigen dat Aalsmeer
voldoende potentie te bieden
heeft om ook hier een zaak te beginnen. De stap naar het bloemendorp werd gemaakt en inmiddels is Gentleman’s Place een
begrip en niet meer weg te denken uit de Zijdstraat.
Christiaan gaf aan de hand van
een filmpje aan hoe verschillend
mensen reageren op iemand ligt
die op straat ligt en er nu niet bepaald fris uitziet of iemand in dezelfde situatie maar met een net
pak aan. Het zal niet zo moeilijk
raden zijn dat men bij de eerste
langsloopt en bij de tweede hulp
biedt. Hiermee werd aangegeven
dat een eerste indruk vaak heel
bepalend is. En daar ging deze
avond onder andere over.

meegegeven een aantal steekwoorden op te schrijven die voor
jezelf het meest belangrijk zijn
en die eens wat meer uit te diepen. Tevens werd de nadruk gelegd om veel te gaan netwerken.
Misschien de eerste keer moeilijk, maar oefening baart kunst.
Hoe presenteer je jezelf, onderscheid jezelf van anderen? Waar
moet je dan vooral opletten? De
meest belangrijke en op het oog
of voor het gehoor de meest voor
de hand liggende tip was: “Wees
jezelf! Wees niet onzeker. Straal
overtuiging uit, passie, leer luisteren naar anderen, toon empathie
en interesse. Bereid je goed voor,
houd een kort en bondig maar
duidelijk verhaal.”
Praktische tips en antwoorden
Een reactie vanuit de Zaalingen:
“Ik wil dat mijn klant mij gaat vertellen wat hij wil waar ik dan op in
kan spelen. Verdiep je in de klant
en maak waar wat je zegt.” Een
andere opmerking die tot succes kan leiden: “Wees niet onzeker” of: “Trek kleding aan die bij
je past, waarin je je lekker voelt.”
Verder: “Laat je zien en horen en
onderhoud contacten. Als ik een
visitekaartje van iemand krijg dan
mail ik meteen de volgende dag
om gegevens uit te wisselen.”
De Zaailingen voor wie het netwerken nog net een brug te ver
is, kregen praktische antwoorden op hun vragen: “Hoe schuif
je aan bij een groep mensen die
al met elkaar staan te praten zonder jezelf op te dringen?” Eigenlijk is het vrij simpel. “Je realiseren
dat iedereen met het zelfde doel
komt en dat is contact maken.”
Als extra tip werd meegegeven: “Reken niet meteen op grote verkoopresultaten, netwerken
is meestal de voorbereiding op
een nieuw persoonlijk gesprek.”
Na alle gegeven adviezen was er
tijd voor een ‘oefening netwerken’, een staande nazit waar duidelijk de waarde en nut van deze
Zaai Masterclass avond werd aangetoond.
Voor meer informatie over Zaai
kan contact opgenomen worden met Kirsten Verhoef via 0297366182 of kirsten@syltsupport.nl.

Veel netwerken
Kirsten sprak over hoe belangrijk
netwerken voor startende ondernemers is en deed dat met een
aantal nuttige voorbeelden waar
de Zaailingen hun voordeel mee
konden doen. Als opdracht werd Janna van Zon

JiJa Style, Shoeby, Diemode en Stijl & Meer

Kerst Ladiesnight op 18
november in Zijdstraat
Aalsmeer - Op maandag 18 november vanaf 18.30 uur openen
de winkels Jija Style, Shoeby, Diemode en Stijl & Meer in de Zijdstraat hun deuren weer voor het
terugkerende evenement ‘Kerst
Ladiesnight’. Al voor het zesde
jaar vindt deze happening plaats
en de Ladiesnight wordt elk jaar
succesvoller. Ook van buiten
Aalsmeer is deze avond al bekend
en komen er steeds weer meer
enthousiaste dames de Zijdstraat
bezoeken. De eerste jaren op initiatief van Stijl & Meer, daarna sloten Jija Style, Shoeby en Diemode
aan. Een geweldig event waar deze ondernemers veel aandacht en
vens is de maand November bij tijd aan besteden. Er moet weer
Wittebol Wijn uitgeroepen tot meer geshopt worden in stenen
‘Montes Maand’. Nieuwsgierig? winkels! Volle, gezellige winkels,
Een groot aantal van deze wij- daar willen deze ondernemers
nen staat nog de hele maand op aan bijdragen.
de proeftafel! Veel portwijnen op
de Kopke tafel. Mooie witte ports Diverse acties
gevolgd door een serie rode; Ru- Het belooft weer een spectacuby, Tawny, Colheita, LBV en Vin- laire avond te worden. Alle wintage. Ruimte was er ook vrij ge- kels hebben hun eigen acties en
maakt voor mooie rums, Diplo- zullen de dames verwennen met
matico en Plantation. In z’n tota- een hapje en een drankje. De dames kunnen ‘hoppen’ en zo bij elliteit 9 soorten.
‘‘Afsluiten met een knal’, was de ti- ke winkel hun slag slaan.
tel van de laatste tafel. De likeu- Bij Diemode deze keer mooie beren van Walcher uit Italië waren taalbare lingerie van Disisme.
hier vertegenwoordigd. Bombardino, Tartufetto, Noisetto en Amaretto, allemaal biologische likeuren. Tommy’s Fresh Food gevestigd aan het Poldermeesterplein
zorgde deze middag met overheerlijke hapjes voor de inwendige mens. Al met al kunnen Dirk Aalsmeer - Twintig spaarders
en Linda van Zoolingen en hun hebben (nog voor de maand okteam terugkijken op een zeer ge- tober) een cadeaubon ter waarslaagde middag. Mocht u interes- de van 10 euro ontvangen van de
se hebben in wijnen van de proe- Vereniging van Aalsmeerse Bloeverij? Kom dan even langs in de menzegelwinkeliers: L. van de
winkel aan de Ophelialaan 116. Zwet uit Alphen aan de Rijn, D.P.
Ook is Wittebol Wijn klaar voor de van der Zwaard uit Aalsmeer, T.
Kerst- en relatiegeschenken, kom Zekveld uit Aalsmeer, E. Vliegenthart uit Uithoorn, I. v.d. Torre uit
langs en laat u verrassen!
Aalsmeer, E. Tiepel uit Aalsmeer,
Van der Schaft uit Aalsmeer, E.D.
Postma uit Uithoorn, E. van der
Meer uit Aalsmeer, M. van Leeuwen uit Aalsmeer, I. Kunst uit Amstelveen, L. Kunst uit Aalsmeer,

Keuze uit 125 wijnen, rum, port en likeuren

52e Wijn & Meer proeverij
Wittebol druk bezocht
Aalsmeer - Afgelopen zondag
vonden ruim 160 klanten van Wittebol Wijn de weg naar de Anna’s
Hoeve in Rijsenhout. Hier vond alweer de 52ste Wijn & Meer proeverij plaats. Ondanks dat buiten
het herfstzonnetje scheen waren de klanten van Wittebol toch
nieuwsgierig naar wat er op de diverse tafels te proeven stond. Wittebol had haar klanten, voor aanvang van de proeverij, al voorzien
van de wijnlijst. Menigeen had
dan ook al een lijstje gemaakt
van de wijnen die men graag wilde proeven. Er moest dan ook
wel een keuze gemaakt worden,
want met 11 tafels en totaal 125
wijnen, rum, port en likeuren was
de keuze enorm. De diversiteit
op de proeftafels was groot, iedereen heeft dan ook zijn favoriete wijn of wijnland. Veel wijnen uit Italië, met onder andere
het topwijnhuis van Antinori, dat
groots uitpakte. Maar ook Portugal, Frankrijk, Roemenië, Macedonië, Moldavië en Zuid-Afrika waren met diverse wijnen vertegenwoordigd. Ook prominent aanwezig het Argentijnse wijnhuis
Salentein dat met 14 wijnen een
fraaie line-up had. Van de heerlijke Sparkling, de Barrel Selection
tot aan de Single Vineyard wijnen.
De wijnen van Bock uit Hongarije
en Setzer uit Oostenrijk mochten natuurlijk ook niet ontbreken.
Naar horen zeggen vielen ‘Antal’s
Trophy’s’ ook dit jaar weer goed
in de smaak. Het wijnhuis Montes stond ook breed uitgemeten op de proeftafel, liefst 17 van
haar wijnen. Door het bezoek van
Niels aan het wijnhuis in april waren er een aantal hele leuke nieuwe verrassingen te proeven. Te-

Bloemenzegelwinkeliers
geven cadeaubonnen weg

Regio - Techniekplezier. Dat
woord omschrijft de vierde editie van de Techniek Driedaagse
het beste. Meer dan 3500 leerlingen uit De Ronde Venen, Uithoorn, Nieuwkoop en Aalsmeer
hadden zich aangemeld en 1600

ouders en kinderen kwamen naar
de Open Avond. Allemaal gingen ze aan de slag met technische workshops. Er werden allerlei uitvindingen gedaan en nieuwe vaardigheden ontdekt. Metselen, programmeren en boren; op
de Techniek Driedaagse kan alles.
Wie vorige week binnenstapte bij de loods van FN Kempen
in Mijdrecht keek zijn ogen uit;
overal waren leerlingen druk
met technische workshops. In de
branchegroep Automotive werden APK-keuringen uitgevoerd
aan auto’s en fietsen gerepareerd.
Niet veel verderop, in de branchegroep Metaal en Kunststof,
solderen Tatum en Nikki een metalen figuur. “Hiervoor gebruik je

tin’’, legt Tatum uit. “Het is als een
soort lijm. Daarmee kun je metalen dingen aan elkaar maken
als je het heet maakt. Als het afkoelt zit het vast. Grappig he? Ik
wist niet dat dat kon.’’ In de branchegroep Bouw metselen Roos
en Noor een muurtje. “Dit is echt
lastig’’, zegt Roos. “Je gaat snel
scheef. Toch is ons muurtje wel
het hoogste tot nu toe.’’
Nieuw dit jaar was het Recycleplein. Daar leren de kinderen
dat afval kan worden ingezet als
een nieuwe grondstof. Ze kunnen sieraden en sleutelhangers
maken van oude autobanden en
een speaker maken van kosteloos materiaal, maar de activiteit
die het meest in het oog springt,
is het recyclen van een plastic bekertje tot een ring. Wende (10)
uit Aalsmeer is diep onder de indruk van het proces. “Je moet
eerst je bekertje wassen en laten

A.R. Janssens uit Amstelveen, A.
Hoogerwerf uit Aalsmeer, E. Hollestelle uit Aalsmeer, M.C. v.d.
Dussen uit Aalsmeer, P. Dalemans
uit Aalsmeer, D. Bor uit Aalsmeer,
S. Blauwhoff uit Aalsmeer en
D. Biesheuvel uit Aalsmeer. Het
loont om bloemenzegels te sparen: Vraag er om, u heeft er recht
op!
De twintig prijswinnaars doen
ook weer mee bij de trekking aan
het einde van het jaar voor de
verloting van de auto: een KIA Picanto in samenwerking met autodealer F. Vaneman.

‘Oorlog aan de Overkant’

Boekpresentatie over Dirk
Biesheuvel in Boekhuis
boeken uit Indië. Ze maakte een
reconstructie van dat verleden,
van zijn oorlog aan de overkant.
De belevenissen van een hospik
in Indië/Indonesië. De boekpresentatie van Sanne Biesheuvel is
gratis te bezoeken, inloop vanaf
19.00 uur. Aanmelden is niet verplicht, maar wel gewenst en dit
kan via info@boekhuisaalsmeer.
nl of bel 0297-324454.

drogen’’, legt zij uit. “Vervolgens
stop je het bekertje in een shredder. Hij maakt het kapot. De stukken gaan weer door een andere shredder. Die maakt de stukjes
kleiner. Die kleine stukken gaan
in een apparaat wat er een draad
van smelt. Deze draad stop je in
de printer. Hij maakt er dan een
ring van. Die ring was net nog een
bekertje. Gek he?’’

Aalsmeer - Donderdag 21 november is er om 19.30 uur in het
Boekhuis Aalsmeer de boekpresentatie van ‘Oorlog aan de Overkant.’ In deze roman van Sanne
Biesheuvel staat Dirk Biesheuvel centraal. De in 1991 overleden Aalsmeerder werkte zijn hele leven bij ‘De Peren’ op de buurt,
woonde in de prachtige Berkenlaan met vrouw en kind, was jarenlang actief bij de plaatselijke
EHBO en enthousiast snelwandelaar bij de Lange Afstand Tippelaars (L.A.T.)
Het boek ‘Oorlog aan de Overkant’ vertelt het verhaal van Dirk,
die als dienstplichtig soldaat van
20 jaar in 1946 werd uitgezonden
naar toen nog Nederlands-Indië,
waar hij als hospik te werk ging.
Door zijn oprechte interesse en
vredelievende houding was hij
graag gezien bij de inlandse bevolking en omdat hij vaak langere tijd op één plek verbleef mondden deze contacten meer dan
eens uit in echte vriendschappen.
Zijn dochter Sanne vond lang na
de dood van haar vader drie dag-

Winnaars Techniek Wedstrijd
Op de drukbezochte Open Avond
heeft burgemeester Maarten Divendal van De Ronde Venen de
winnaars bekend gemaakt van de
Techniek Wedstrijd. De opdracht
was: Bouw een zelf bewegend
voertuig. 1800 leerlingen deden
mee. Damian, Florian en Wouter
van de Springschans uit Uithoorn
waren de beste bouwers van de
groepen 7. Diore en Juno van
basisschool De Zon uit De Kwa-

kel wonnen met hun Muizeval
auto de prijs voor de groepen 8.
Kor en Nino van het Thamen Uithoorn wonnen met hun vliegtuig
de prijs van de brugklassen en de
superbonusprijs; een 3D-printer,
ging naar de Julianaschool in Wilnis. Ruben en Jolie bouwden een
prachtige Popeye boot. Alles aan
de boot hebben ze zelf gemaakt.
Ze hebben zelfs het vaartuig geprogrammeerd zodat ze deze

kunnen besturen met hun mobiele telefoon. De stralende winnaars ontvingen tijdens de Open
Avond hun prijzen.
Het enthousiasme bij de leerlingen, leerkrachten, vele vrijwilligers en deelnemende bedrijven
spat ervan af. Volgend jaar weer
een Techniek Driedaagse? Ja, noteren maar: De vijfde Techniek
Driedaagse wordt gehouden op
10, 11 en 12 november 2020.

Veel aanmeldingen en bezoekers

Techniekplezier op vierde
Techniek Driedaagse

com voor de grotere maten, kledingrekken met 50% korting en
alleen op de Ladiesnight 20%
korting op schoenen en kleding.
Ook verloot Diemode een Clic
ketting. Jija Style en Shoeby zullen de dames verwennen met
heerlijkheden en drankjes, ook
daar weer spectaculaire acties en
cadeautjes bij de aankopen. Ook
hier maken Jija Style en Shoeby
hun eigen feestje van. Zij geven
nog niet alles prijs, dus zeker daar
ook lekker naar binnenstappen
voor volop verrassingen!
Stijl & Meer is helemaal in kerstsfeer. De volledige kerstcollectie
is vanaf deze avond te bewonderen. Ook is er een cadeautje bij
aankopen vanaf 15 euro, kan er
weer kans gemaakt worden op
een geweldig kerstpakket en kun
je een styletang ter waarde van
189 euro winnen. Ook hier worden de dames weer volledig in de
watten gelegd met verse koffie,
chocolademelk of thee en nog
veel meer. Al met al een supergezellige avond om met vriendinnen, moeders, dochters, etc. heen
te gaan! Iedereen kan gewoon
binnenstappen en is van harte
welkom op maandag 18 november vanaf 18.30 uur!
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Verkoop 2e hands boeken en
modellen in Crash Museum

Vrijdag jaarlijkse open dag

Wellant daagt leerlingen uit
met Projectgericht onderwijs
bied, hoe krijg je dan inzicht in
de agro-logistieke problemen?
Daar worden de leerlingen dan
bij betrokken. Zo hebben we op
dit moment circa 25 projecten
met het bedrijfsleven. Het is een
breed gebied. Om iets te noemen: hoe winnen we warmte uit
het oppervlaktewater. En we kijken ook naar zaken voor een aantal bedrijven op divers gebied bij
FloraHolland. Neem alleen al de
reductie van plastic afval en circulaire methoden waar materiaAalsmeer - Komende vrijdag is len hergebruikt worden.”
er weer de jaarlijkse open dag
bij het Wellant College. In kwe- Peypers vervolgt: “Projectgericht
kerskringen en met name in het onderwijs, ook wel ‘project based
Aalsmeerse wordt nog vaak van learning’ is een andere manier
‘de tuinbouwschool’ gesproken. van onderwijs waarbij leerlinDeze aanduiding dekt bij lange gen worden uitgedaagd om door
na niet meer de lading. Het Wel- middel van projecten te werken.”
lant College omvat onder meer Hij verwijst naar een lopend prode grootste vmbo- en mbo- op- ject waar studenten voor hotel
leiding van Europa en werd een Mercure in Amsterdam een conkweekvijver van talenten op een cept bedenken voor het inrichten
uitgebreid gebied van naast de van een geplaatste kas om ontuinbouw onder andere voeding, der andere haar interne verduurklimaat en welzijn voor mens en zamingsactiviteiten te promoten.
dier.
“Een volstrekt andere branche
waarmee de leerlingen dan kenSamenwerking
nis maken.”
Over de komende open dag een
gesprek met de 41-jarige Rahmat Plezierige entourage
Peypers, sinds februari projectlei- Peypers roemt de plezierige ender RIF MBO en belast met de op- tourage van het Wellant College
leiding toegepaste technieken in waarbij ook dikwijls oud-schode tuinbouw, dit in het kader van lieren nog eens een kijkje kode met steun van het RIF (Regio- men nemen. Aan vragen uit het
naal Investeringsfonds) opgezet- bedrijfsleven ontbreekt het ook
te projecten in de tuinbouw. Hij niet en dikwijls wordt het projectspreekt van projectgericht on- gericht onderwijs toegepast op
derwijs. Peypers: “In deze nieuwe Aalsmeerse bedrijven waarvan
zeer brede opleiding op MBO-ni- de eigenaar zelf ooit leerling was
veau hier op het Wellant College op de toen nog geheel anders inwerken we nauw samen met het gerichte tuinbouwschool.
bedrijfsleven. Het aantal leerlingen liep op alle agrarische oplei- Kijkje nemen
dingen in heel Nederland terug,” Het is zeker de moeite waard kozegt Peypers, “en dan gaat men mende vrijdag de open dag te
zoeken naar nieuwe wegen.“ Uit bezoeken en een kijkje te nemen
genoemd RIF-fonds is onder an- op het Wellant College. Projectdere het projectonderwijs geïni- docent Peypers van de praktijk
tieerd dat vooral aansluit op de gerichte opleiding en zijn collevraag uit het bedrijfsleven.
ga’s zullen de bezoekers graag
uitgebreid voorlichting geven
Praktische oplossingen
over ‘hun’ Wellant College met de
Als praktijkvoorbeeld noemt Pey- vele mogelijkheden die er worpers de logistieke inrichting van den geboden. De open dag op
een bedrijf. “Stel, je hebt een on- vrijdag 15 november is van 16.00
derneming kunnen kopen, gele- tot 20.30 uur. Aanmelden is niet
gen naast je bestaande bedrijf. verplicht, maar kan via de websiWat zijn er dan bijvoorbeeld aan te. De MBO-vestiging is te vinden
mogelijkheden op technisch ge- in de Linnaeuslaan 2.

Aalsmeerderbrug - Op zaterdag 16 november worden in het
Crash luchtoorlog- en verzetsmuseum ‘40-’45 tweedehands boeken en modellen voor een zachte prijs te koop aangeboden. Er
zijn modellen te koop van vliegtuigen uit alle periodes van de
luchtvaart. De boeken, die te
koop aangeboden worden, gaan
over alle aspecten van de luchtvaart. De markt is goed te combineren met een uitgebreid bezoek aan het Crash luchtoorlogen verzetsmuseum ’40-’45.
Het museum is geopend op
woensdagmiddag van 13.00 tot

16.00 uur, de vaste zaterdag van
11.00 tot 16.00 uur en elke tweede zondag van de maand van
11.00 tot 16.00 uur. De toegang
bedraagt 5 euro voor volwassenen en 2 euro voor kinderen van
6 tot 12 jaar. Donateurs van de
stichting en veteranen hebben
gratis toegang.
Het museum is gevestigd in
het Fort bij Aalsmeer aan de
Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug (nabij Rijsenhout).
Kijk voor meer informatie over
het museum op de website www.
crash40-45.nl of raadpleeg instagram of facebook.

Meer dan 200.000 producten

Gezellige drukte door
Trade Fair in Aalsmeer
Aalsmeer - De jaarlijkse Trade Fair
Aalsmeer is van 6 tot en met 8 november gehouden bij FloraHolland. De beurs is drie dagen lang
hét epicentrum van de sierteeltsector. De vakbeurs biedt ruimte
aan kwekers, veredelaars en handelaars om producten te tonen
en natuurlijk (nieuwe) klanten te
ontmoeten. De laatste ontwikkelingen in de sierteeltsector worden getoond, meer dan 200.000
producten in totaal 750 stands.

De internationale bloemen- en
plantenbeurs trekt jaarlijks duizenden bezoekers uit allerlei werelddelen.
Ook dit jaar was het alle dagen
bijzonder druk en was de internationale handel aanwezig om de
vele bloemen en planten te bewonderen. De Trade Fair bracht
in Aalsmeer weer een gezellige
drukte in de horecagelegenheden en hotels.
Foto: www.kicksfotos.nl

Inschrijven Aalsmeers Dictee nog mogelijk

Bestuurslid Historische
Tuin leest Dictee voor
Aalsmeer - Er is al een groot aantal aanmeldingen binnen voor
het Groot Aalsmeers Dictee, op
zondag 24 november. Het jaarlijkse dictee vindt plaats op de Historische Tuin, in de veilzaal. Nog
niet ingeschreven? Meld je aan
via:
taalevenementen@gmail.
com. Auteur van het dictee is Hermen de Graaf en als voorlezer
heeft Anton Temme toegezegd.
Hij is bestuurslid van de Historische Tuin. Het dictee is een zogenaamd invuldictee, waarbij
de deelnemers alleen de dicteewoorden hoeven te noteren. Het
Groene Boekje vormt de leidraad.
Het motto ‘meedoen is belangrijker dan winnen’ is van toepassing, maar iedereen zal natuurlijk zijn uiterste best doet om zo
weinig mogelijk fouten te maken
in de doorgaans niet eenvoudige
zinnen.

tuozen maken meestal maar een
handvol fouten, waar het gemiddelde bij de liefhebbers meestal tussen de 25 en 30 fout ligt. De
categorie teams (alleen voor liefhebbers) maakt ook weer deel uit
van de taalstrijd. Een team dient
te bestaan uit drie personen.
Voor het berekenen van de uitslag wordt het aantal fouten van
de drie leden bij elkaar opgeteld.

Aalsmeerse borrel
Het Groot Aalsmeers Dictee op
24 november is van 13.30 tot
17.30 uur. Na het dictee is er een
Aalsmeerse borrel in de beste
Tuin(huis)-traditie. Tevens wordt
een ludieke veilsessie georganiseerd. De kosten van deelname bedragen 27,50 euro. Nieuw
dit jaar is een pin-mogelijkheid.
Deelnemers kunnen echter ook
contant betalen (liefst gepast) of
het bedrag via overmaking volSpecialisten en liefhebbers
doen: NL 34 ING B 0796828024
Naast de liefhebbers uit Aalsmeer (t.n.v. voorzitter A. Ven). Naast
en omgeving doen er bij de spe- eeuwige roem zijn er prijzen te
cialisten dicteemakers uit het he- verdienen in de categorieën liefle land mee. Deze ervaren taalvir- hebbers, specialisten en teams.

SCAU presenteert zondagmiddag

Cabaret Lonneke Dort:
‘Na de lieve vrede’
Uithoorn - Op zondag 17 november in De Schutse presenteert de
SCAU aanstormend cabarettalent
Lonneke Dort met de try-out van
haar eerste programma ‘Na de lieve vrede’. Zij won in 2017 het Amsterdams Kleinkunst Festival en
werd met lovende recensies ontvangen: vilein, prikkelend, indringend en het voelt helemaal echt
wat ze doet. In ‘Na de lieve vrede’
pleit Lonneke voor het sneuvelen
van die lieve vrede. Het gaat over
de angst waardoor confrontaties
vermeden worden, terwijl mensen zich er vol overgave in zouden
moeten storten. Na lang genoeg
op de tribune van de arena te hebben gezeten, is het tijd geworden
om het strijdtoneel op te stappen.
Zonder fysieke wapens graag. Zo
neemt Lonneke haar publiek mee
in een ogenschijnlijk licht verhaal
en giet de zware dingen des levens liefst in een gortdroog komisch lied. De cabaretvoorstelling van Lonneke Dort is het derde
evenement van het seizoen 20192020 van de SCAU (Stichting Cul-

turele Activiteiten Uithoorn). Losse kaarten zijn online te bestellen
via de website: www.scau.nl en
te koop via de boekhandels The
Read Shop Express (Zijdelwaardplein) en Bruna (Amstelplein). Een
kaart kost 15 euro, jongeren tot en
met 16 jaar betalen slechts 7,50
euro. Om kunst en cultuur toegankelijker te maken voor jongeren
stelt de SCAU vrijkaarten beschikbaar voor bovenbouwleerlingen
van het Alkwin College. Na afloop
van de voorstelling is er een ‘Meet
& Greet’ met de artiest. De voorstelling begint om 14.30 uur; de
deuren van De Schutse gaan om
14.00 uur open.

Textielcollectie van het
Rijksmuseum centraal
Amstelland - De textielcollectie van het Rijksmuseum staat op
dinsdag 19 november centraal.
Dan organiseert de Bibliotheek
Amstelland in samenwerking met
Modehuis Blok een lezing over
deze collectie. Te gast zijn drie experts op dit gebied. De eerste expert is Suzan Meijer, hoofd van
het restauratieatelier textiel in
het Rijksmuseum. Zij vertelt over
de collectie van het museum met
nadruk op de mode van de jaren
dertig van de vorige eeuw. Deze
bijzondere collectie is voor het
grootste deel geschonken door
mevrouw G.A. Brusse-Urtebise
(1903-1997). De tweede expert,
kunsthistorica Birthe Weijkamp,
zal vertellen over deze dame en
haar bijzondere garderobe. Ver-

volgens zal de derde expert Mila
Ernst, projectleider bij modeplatform Modemuze, het verhaal van
Suzan Meijer over het modebeeld
van de jaren dertig verbinden
met de rijke historie van het familiebedrijf Modehuis Blok. Zij interviewt de eigenaren van de winkel. Voor aanvang en in de pauze
kan in de winkel genoten worden
van de tentoonstelling met schilderijen van Matthijs Röling. De lezing is op dinsdag 19 november
om 20.15 uur in Modehuis Blok,
Amstelplein 19 in Uithoorn. Toegangsprijs: 5 euro voor leden van
de bibliotheek en 10 euro voor
niet-leden. Kaarten zijn verkrijgbaar in de winkel van Modehuis
Blok, in de bibliotheek en via de
website van de Bibliotheek.

‘Brugklas de Musical’ in
Schouwburg Amstelveen
Amstelland - Brugklas, de populairste serie van de Nederlandse
televisie, komt naar het theater
met een eigen musical. De voorstelling haakt in op actuele maatschappelijke thema’s en is voor iedereen herkenbaar. De hoofdrollen in Brugklas de Musical worden gespeeld door Niek Roozen,
May Hollermann, Belle Zimmerman en Claire Veldkamp, zij komen op donderdag 28 november om 19.00 uur in Schouwburg
Amstelveen. De tv-serie Brugklas
is een scripted reality jeugdserie, waarin een vaste groep leerlingen wordt gevolgd tijdens
het eerste jaar van de middelbare school. In Brugklas de Musical
zijn Brugklassers te zien uit zowel het nieuwste seizoen als vorige seizoenen, live in het theater.
De voorstelling wordt geschre-

ven door Daniël Cohen), met muziek van Fons Merkies en regie
van Anne de Blok. De voorstelling
wordt geproduceerd door Morssinkhof Terra Theaterproducties.
Het verhaal
Een hip hop-musical over Willem
van Oranje! Max vindt dat een vet
idee, lekker out of the box! Dan wil
Emma de hoofdrol spelen, want
waarom zouden helden alleen
mannen kunnen zijn? En wie bepaalt dat eigenlijk, hoe mannen en
vrouwen zich gedragen? Brugklas
de Musical is voor iedereen herkenbaar: een zoektocht naar wie
je bent, in de belangrijkste periode
van je leven. Brugklas de Musical is
te zien op donderdag 28 november in Schouwburg Amstelveen.
Voor meer informatie en kaartverkoop: www.brugklasdemusical.nl.
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gelijkheid van een luchthaven in
zee werd nog eens voor het voetlicht gebracht en er werd gepleit
om internationaal treinverkeer
voor korte en middellange afstanden concurrerender te maken met vliegen.
Raam open of dicht
Burgemeester Oude Kotte vertelde de Kamerleden dat hij nog
maar net in Aalsmeer woont,
maar zich inmiddels elke avond
afvraagt of hij het slaapkamerraam van zijn dochtertje niet beter dicht kan doen in verband
met haar gezondheid. Oude Kotte gaf aan dat bij hem, net als bij
de raadsleden, langzamerhand
het gevoel overheerst niet gehoord te worden in Den Haag.

‘Ik begrijp het wel, maar ik heb er geen begrip meer voor’

Tweede Kamerleden op bezoek
voor hinderbeleving Schiphol
Aalsmeer - Op maandag 11 november zijn de Tweede Kamerleden Bart Smals (VVD), Suzanne
Kröger (Groen Links) en Mustafa
Amhaouch (CDA) op werkbezoek
in Aalsmeer geweest om zelf te
ervaren hoe groot de overlast van
Schiphol is. Ze kregen te horen
hoe de raad en het college van
B&W van Aalsmeer denken over
de eventuele groei van Schiphol na 2020. De boodschap van
de raads- en collegeleden aan de
Kamerleden was duidelijk: de balans is doorgeslagen en de overlast is nu al teveel. Voor veel inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart

heeft de overlast nu al de grens
bereikt van wat nog dragelijk is.
Zij maken zich dan ook ernstig
zorgen over de gevolgen van mogelijk verdere groei op Schiphol.
Om dit geluid van de bewoners
te laten horen, had de gemeenteraad van Aalsmeer de Tweede Kamerleden uitgenodigd die in de
Tweede Kamer woordvoerder zijn
op het luchtvaartdossier.

gezondheid van de bevolking
konden door de gemeenteraad
goed worden overgebracht aan
de Kamerleden. Er werd duidelijk gemaakt dat de leefbaarheid
in Aalsmeer en Kudelstaart nu al
onder grote druk staat. Dat werd
nog eens onderstreept met een
film over de hinderbeleving in
Aalsmeer. Een film waarin duidelijk wordt dat de continue stroom
vliegtuigen zonder rustmomenLeefbaarheid onder druk
ten veel inwoners tot wanhoop
De publieke tribune zat vol met drijft. Daarnaast kwam de vraag
inwoners van Aalsmeer en Ku- op tafel waarom Schiphol eigendelstaart. Hun zorgen over ge- lijk moet groeien. “Genoeg is geluidsoverlast, het milieu en de noeg”, werd gezegd. Ook de mo-

Provincie, gemeente en Vervoerregio

lemmermeer en bestuurslid van
de Vervoerregio Amsterdam een
kijkje in het gebied. Per elektrische Connexxionbus bezochten
zij de andere busbaanprojecten
aan de oostkant van Schiphol. Op
het knooppunt Schiphol Noord
kreeg de delegatie een korte uithet project overgedragen aan de leg over de gedachte achter de
het HOV-netwerk rond Schiphol.
provincie.
Daarna keken ze bij het project
Schiphol-Oost. Na een korte stop
Laatste schakel
HOV Schiphol-Oost-Oude Meer- met uitleg ging het verder naar
Rijk (HOV SOOMR) is onderdeel het huidige project HOV SOOMR
van het grotere HOV-programma (de nu aan te leggen busbaan op
van de HOV Schiphol-Ring, net als Schiphol-Rijk). Tot slot werd kort
de projecten HOV Schiphol-Oost gestopt op de locatie van het aan
en de knooppunten Schiphol- te leggen knooppunt SchipholNoord en Schiphol-Zuid. Vooraf- Zuid.
gaand aan de ondertekening namen gedeputeerde Adnan Tekin Diverse verbeteringen
(Mobiliteit) en wethouder Marja Met de aanleg van de busbaan
Ruigrok van de gemeente Haar- over de Fokkerweg wordt de

Aanleg vrijliggende busbaan over Schiphol-Rijk
Regio - De provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer en Vervoerregio Amsterdam hebben op 31 oktober een
samenwerkingsovereenkomst
getekend voor de aanleg van
een vrijliggende busbaan over
Schiphol-Rijk. De nieuwe busbaan loopt over de Fokkerweg
van Schiphol Oost via de Oude
Meer naar Schiphol-Rijk. De baan
zorgt voor meer en betrouwbaar
busvervoer in en rondom Schiphol. Met de ondertekening wordt
de aanbesteding en aanleg van

Hinderbeleving
Wethouder van Duijn benadrukte
dat Aalsmeer niet alleen staat in
de regio en overlast ook niet wil
afschuiven. Hij vertelde alle berekeningen over hinder in dikke
rapporten te begrijpen, maar er
absoluut geen begrip meer voor
te hebben. Het gaat volgens de
wethouder om de hinderbeleving van mensen en die is niet in
cijfers te vatten. Hij noemde het
mooi dat de Kamerleden naar
Aalsmeer zijn gekomen om in gesprek te gaan. Volgens Van Duijn
moet het ook voor de Kamerleden duidelijk worden dat berekende hinder echt iets anders is
dan de hinder die de inwoners
beleven.
Na de bijeenkomst in de raadzaal
werden de Kamerleden met een
bus door de gemeente gereden
om zelf te ervaren wat de hinder
van vliegtuigen inhoudt. Ze kennen nu de boodschap ‘Aalsmeer
kiest voor leefbaarheid’.
vrijliggende busbaaninfrastructuur rondom Schiphol compleet.
Naast de aanleg van de busbaan,
worden diverse verbeteringen
doorgevoerd, zoals nieuwe voeten fietspaden, goede looproutes
van en naar de nieuwe HOV-haltes, extra verlichting en fietsenstallingen bij de haltes.
In de spits maken 4 buslijnen gebruik van de busbaan, waaronder
elektrische bussen van het Schipholnet. In totaal rijden 34 bussen
per uur over de busbaan. Hiermee kunnen reizigers in de spits
snel van en naar de knooppunten
Schiphol-Noord, -Zuid en -Plaza
reizen
De aanleg van de nieuwe busbaan Schiphol-Oost-Oude Meer–
Rijk is gepland in 2022. De eerste bussen rijden in 2023 over de
busbaan..

Bijeenkomst op 25 november

Orange the World: Tegen
geweld tegen vrouwen
Aalsmeer - Orange the World is
een internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen. Wereldwijd krijgt één op de drie
vrouwen met fysiek of seksueel
geweld te maken in haar leven. In
sommige landen is dit zelfs 70%.
Dit komt voor in allerlei vormen.
Van huiselijk geweld tot genitale
mutilatie, en van verkrachting tot
moord.
Ook in Europa en Nederland is
geweld tegen vrouwen een probleem en krijgt 45% van de vrouwen en meisjes met geweld te
maken. Eén op de tien vrouwen
in Nederland is ooit in haar leven
verkracht, één op de vijf is ooit
mishandeld door een (ex)partner en meer dan driekwart van de
vrouwen en meisjes maakt seksuele intimidatie mee.
Ook in Aalsmeer
Met de wereldwijde Orange the
World campagne wordt aandacht
gevraagd voor de strijd tegen dit
geweld. Ook in Aalsmeer wordt
gestreden tegen dit geweld. Initiatiefnemers Thirsa van der Meer
(raadslid voor het CDA) en Lucie
Hofman (Soroptimistenclub Uithoorn en Ronde Venen) komen in
actie omdat ook in Aalsmeer ge-

Watertoren verlicht en borrel
Als lokale bijdrage zal in Aalsmeer
van 25 november tot 10 december de Watertoren oranje worden verlicht. Daarnaast wordt
op maandag 25 november vanaf

Zakkenrollerij in
supermarkt

Meld overlast
vuurwerk!

Aalsmeer - Bij de politie zijn alweer diverse meldingen binnen gekomen over overlast
door vuurwerk. In verschillende wijken zijn al harde knallen
gehoord. Net als vorig jaar gaat
de politie weer een inventarisatie maken van locaties waar
veel vuurwerkoverlast is, zodat
er tegen opgetreden kan worden. Nu vuurwerk afsteken is
verboden, maakt vooral dieren
nerveus en kan een bekeuring
opleveren.

Kenteken weg,
ruit ingeslagen

Aalsmeer - Tussen 6 en 8 november hebben enkele diefstallen plaatsgevonden op
een parkeerterrein aan de Legmeerdijk. Van een hier neergezette auto is een van de kentekenplaten gestolen. Het kenteken is PD-354-R. Van een andere auto, een Mercedes, is de
achterruit met een voorwerp
ingeslagen. Zover bekend mist
de eigenaar geen goederen.

Subsidie Provincie Noord-Holland

Bestrijding criminaliteit in
Amstelland gemeenten
Aalsmeer - De provincie NoordHolland draagt 23.000 euro bij
aan een proef om de informatiepositie in de Amstelland gemeenten te versterken bij de bestrijding van criminaliteit. De pilot komt voort uit een provinciaal project dat de kwaliteit en integriteit van het lokaal bestuur
moet versterken.
De Amstelland gemeenten (Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel) hebben
subsidie aangevraagd voor het
testen van het praktisch gebruik
van een App Meld een Vermoeden om de informatiepositie van
de lokale handhavers en controlediensten te versterken. De ge-

meenten willen deze App gebruiken, zodat zij sneller en op
een uniforme wijze geïnformeerd
worden met wat er op straat
wordt waargenomen.
Verbetering
Eén van de kernproblemen bij
het verhogen van de weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit is een gebrekkige informatiepositie bij controlediensten en overheden. Doordat de
App leidt tot een beter delen van
informatie tussen gemeenten en
politie, zullen naar verwachting
vroegtijdig nieuwe ondermijnende fenomenen kunnen worden
onderkend en bestreden.

Voorbereiding gladheidsbestrijding

Aalsmeer klaar voor het
winterseizoen

weld tegen vrouwen nog steeds
een actueel onderwerp is en in
verschillende vormen voorkomt.
Onderling praten vrouwen er niet
veel over, terwijl toch velen wel
eens te maken hebben (gehad)
met geweld tegen vrouwen.
Gesprek opstarten
Door middel van actie willen Thirsa en Lucie extra aandacht vragen voor het stoppen van dit geweld en willen ook bereiken dat
het gesprek hierover wordt gestart. De wereldwijde campagne
vindt plaats tussen 25 november
en 10 december en is een initiatief van de Verenigde Naties. Met
name op 25 november, de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen, worden evenementen georganiseerd die in het
teken staan van de kleur oranje.
Oranje staat symbool voor de dagenraad, het aanbreken van een
hoopvolle toekomst zonder geweld tegen vrouwen en meisjes.

Fiets gestolen

Aalsmeer - In de avond of
nacht van zaterdag 9 op zondag 10 november is vanaf de
bushalte Hornweg aan de Legmeerdijk een damesfiets geAalsmeer - Op donderdag 7 stolen. Het betreft een Cornovember tussen kwart over tina Transport in opvallende
tien en half elf in de ochtend matgrijze tinten en de wit met
heeft een zakkenrollerij plaats- grijze banden hebben gougevonden bij een super in de den velgen. De fiets is voorop
Ophelialaan. Een 79-jarige in- voorzien van een mand, waarwoner had boodschappen ge- van het deksel ontbreekt. Het
daan en de spulletjes afgere- serienummer eindigt op 802.
kend bij de kassa. Na de beta- De fiets was door de eigenaar
ling heeft hij zijn pas en porte- afgesloten met het standaard
monnee opgeborgen. Eenmaal slot en met nog een extra slot
thuis ontdekte de man dat zijn aan een fietspaal vergrendeld.
portefeuille uit zijn zak verdwe- Zo goed als zeker is een zaag
nen was. Er is aangifte gedaan gebruikt om de fiets los te mabij de politie. Er loopt een on- ken. De diefstal heeft tussen elf
derzoek. Samen met een me- uur op zaterdagavond en drie
dewerker van de winkel gaan uur zondagnacht plaatsgevonagenten camerabeelden van den. Mogelijk zijn er getuigen,
deze dag bekijken.
zij worden verzocht contact
op te nemen met de politie via
0900-8844.

Aalsmeer - De voorbereidingen voor de gladheidbestrijding
voor de komende winter zijn afgerond. Net als voorgaande jaren verzorgt Meerlanden de gladheidbestrijding in Aalsmeer op
de hoofdrijwegen, de busroutes
en de belangrijke fietspaden, zoals bijvoorbeeld de routes naar
scholen en winkelcentra.
Wethouder Robert van Rijn: “Het
seizoen 2018-2019 werd gekenmerkt door twee periodes; vorst
vanaf half december en een koude periode met sneeuwval op
16 januari en in de laatste week
van februari. We hebben samen
met Meerlanden weer de nodige voorbereidingen getroffen om
de gladheid in Aalsmeer goed te
kunnen bestrijden de komende
winter. Ondanks deze inspanningen is gladheid helaas niet helemaal te voorkomen. Blijf daarom
ook zelf altijd alert tijdens winters
weer.”

Voorpoefje van de oranje Watertoren.
20.00 uur een borrel-bijeenkomst
gehouden in De Oude Veiling.
Burgemeester Gido Oude Kotte
van Aalsmeer en Lucie Hofman
zullen deze avond als sprekers

met hun visie een bijdrage leveren in de strijd tegen geweld tegen vrouwen. Belangstellenden
worden van harte uitgenodigd
om hierbij aanwezig te zijn.

Hoofdroutes
Meerlanden staat namens de gemeente Aalsmeer klaar voor de
bestrijding van gladheid. De gemeente kan echter niet alle we-

gen begaanbaar houden wanneer het glad is. Op wegen in
woonwijken, stoepen en wandelpaden wordt bijvoorbeeld
niet gestrooid. Bij extreme weersomstandigheden, zoals hevige
sneeuwval, zorgt de gemeente
dat eerst de belangrijkste doorgaande routes gestrooid of geschoven worden. De andere wegen komen dan op een later moment aan de beurt.
Zoutkisten
Bij onder andere het zwembad,
de begraafplaats, de dagvoorzieningen voor gehandicapten en
de zorgcentra staan zoutkisten.
De gemeente doet een beroep
op bewoners en bedrijven om
zelf de stoepen schoon te houden en zo de gemeente gezamenlijk begaanbaar te houden.
Informatie over actuele strooiacties en de regionale gladheidverwachting zijn van eind oktober tot begin april te volgen op
twitter: @Meerlanden. Via www.
aalsmeer.nl/gladheidsbestrijding
kan het Gladheidsbestrijdingsplan en de strooiroutes bekeken
worden.
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planvorming en realisatie van deze groene wandelroutes. Wethouder Wilma Alink is ontzettend blij
met de ontwikkelingen: “De inwoners die zich hier zo voor hebben ingezet, verdienen een grote
pluim. Het is fantastisch dat zij dit
hebben kunnen bereiken en dat
Stichting Leefomgeving Schiphol ook zo enthousiast is over
dit prachtige initiatief. Zo wordt
Aalsmeer alleen maar mooier.”

ubsidie van

voor

et roene int de nitief

Start voorbereiding voor
realisatie wandelnetwerk
Aalsmeer - Het Groene Lint ontvangt 625.000 euro van Stichting
Leefomgeving Schiphol (SLS). Dit
wandelnetwerk, dat bestaande
groengebieden met elkaar verbindt,
heeft als doel een groene verbinding te creëren van het Amsterdamse Bos tot aan de Westeinderplassen.

iranda’
s
m
Momenten

Groenprojecten
Inwoners Marcel Bartels, Siets-

Sinterklaastijd
toen vs nu

Aalsmeer - Vijftig jaar geleden werd ik geboren in de Emmastraat. Plan Blom. Naast het
weiland van boer Janmaat. Als
klein meisje ging ik regelmatig de
paardjes eten geven van de schillenboer. Helaas werd ik eens gebeten, want zulke lieverdjes waren het niet. Ach, wat wil je ook,
als je alleen maar aardappelschillen te eten krijgt en groenteafval.
We speelden op het weiland, wat
eigenlijk niet mocht van de boer.
En ik was ook een beetje bang dat
hij achter ons aankwam. Ik heb
de beste man echter nog nooit
van dichtbij gezien. We sprongen
slootje, visten naar kikkerdril, vingen donderkopjes en speelden
verstoppertje in de oude schuur,
waar het spannend was en waar
we natuurlijk helemaal niet mochten spelen. Ooit ben ik gevallen
bij de kassen en mijn pink is nog
krom van de glasscherven die ik
erin kreeg. We liepen naar school
langs de bieb (niet meer dan een
houten keet), over het bruggetje, langs het buurthuis en over
het paadje door het weiland. De
kleuterschool heette de Hummelhof (het bruine spaarvarken waar
1975 op staat heb ik nog) en mijn
1e en 2e klas deed ik op de Johan
Frisoschool bij juffrouw Voorthuizen. Een, in mijn ogen, oude juf
met vooruitstekende tanden. Ik
kan mij haar nog goed herinneren. Wat was ze lief. Toen gingen
we verhuizen naar de Hornmeer
en kwam ik op de OBS Hornmeer
bij meester de Boef in de klas.
Geen van de scholen bestaat meer
en het weiland werd verruild door
huizen. Tijden zijn veranderd. Zo
ook sinterklaastijd. Vroeger kreeg
je nog gezonde spanning van de
Zwarte Pieten met hun roe en zak
waar je mee naar Spanje kon als je
niet lief genoeg zou zijn. Ook mijn
zoon was nog te chanteren rond
deze oergezellige tijd. Ik weet niet

Keezen-avond in
‘t Dorpshuis
Kudelstaart - Donderdagavond
21 november zijn alle Keezen-lief-

ke van den Broek, Klaas Joren en
Rob Lutgerhorst hadden het initiatief aangedragen bij SLS om
Aalsmeer aantrekkelijker en leefbaarder te maken. Het Groene Lint
sluit aan op andere groenprojecten
in Aalsmeer en bestaat uit verschillende deelprojecten, zoals de herinrichting van de strook langs de
Molensloot en Linnaeuslaan met
paden en groenstroken, de realisa-

hoe het nu is. Ik zie roetveegpieten op tv, discussies door volwassenen waar ik onpasselijk van
word, agressie om een fantastisch
kindersprookje dat om zeep wordt
geholpen en denk alleen; wat jammer. Maar ook; wat ben ik blij dat
ik het nog mee heb gemaakt en
dat mijn zoon kon genieten als hij
stond te blèren voor de verwarming bij zijn gezette schoenen. Is
daar zijn schoenentik begonnen?
Ik dwaal af.. Mijn zus heeft vroeger
een keer Zwarte Piet gespeeld en
als ze slechts een paar roetvegen
had gehad, had ik haar natuurlijk
meteen herkend. En dat is eigenlijk het enige dat ik erover wil zeggen; Een Piet met roetvegen vind
ik geen Zwarte Piet. Veranderingen zoals geen oorringen, roze
lippen in plaats van extreem rood
en een alternatieve haardracht
(blond, rood, steil, kort of lang),
prima, maar om nou te horen van
al die kindjes; hé daar heb je ome
Jo, tante An of buurman Peter, dat
is gewoon niet handig. Punt. In de
speelgoedfolders (die ik vroeger
stuk voor stuk van voor tot achter
las en erin aankruiste wat ik graag
op mijn verlanglijstje wilde) is helaas niet eens meer een Piet te bekennen.. Mijn zus, die vier jaar ouder was, heeft mij overigens op
vijfjarige leeftijd verteld dat het
hele sinterklaasverhaal maar onzin was. Onze moeder stuurde
ons naar boven op 5 december
en daar stond dan ‘onze’ wasmand
vól met cadeaus onder het ieniemienie-dakraampje. Ik zag alleen
de mooie met zorg ingepakte pakjes, maar mijn zus (lichtelijk gefrustreerd, omdat ze dat jaar waarschijnlijk voor het eerst in de gaten had dat het allemaal maar een
leugen was), zei tegen mij dat dit
toch helemaal niet kon. Ze wees
met haar vinger: “Zo’n grote wasmand door dát kleine raampie?
Denk even na, zusje.” Mijn sinterklaas-kinder-droom spatte heel
even uiteen, maar als ik de Sint
later zag met zijn vrolijke knechten kreeg ik tóch weer de kriebels
in mijn buik en mijn schoen heb
ik nog járen daarna gezet. Sterker nog; ik probeer het dit jaar
gewoon opnieuw, want zaterdag
meren Sinterklaas en zijn echte
Pieten weer aan in Aalsmeer. Geniet, nu het nog kan!

tie van een (natuurlijke) speeltuin
in de groenstrook aan de Linnaeuslaan, het aanbrengen van een wandelpad op het dijklichaam van de
Molenvliet en een verbinding tussen Greenpark en het Seringenpark
door de realisatie van een voetgangersbrug over de Molenvliet.

Grote pluim
De gemeente draagt zorg voor de

Voorbereidingen
Nu de subsidie is toegekend door
Stichting Leefomgeving Schiphol
worden voorbereidingen getroffen voor de uitvoering. Het uitvoeren van de onderzoeken, het
aanvragen van vergunningen en
aanbesteding van de werkzaamheden. Naar verwachting wordt
in het voorjaar 2020 gestart met
het aanpassen van de inrichting
van het dijklichaam van de Molenvliet.
Tweede fase en riolering
Daarna wordt in het najaar 2020,
als tweede fase, Het Groene Lint
aan de Linnaeuslaan gerealiseerd. In deze periode vinden
ook werkzaamheden plaats aan
het riool in de Linnaeuslaan. Gekeken wordt hoe deze twee projecten zo efficiënt mogelijk op
elkaar afgestemd kunnen worden. Direct omwonenden zullen voor de start van de werkzaamheden per brief geïnformeerd worden. Meer informatie
over het Groene Lint is te vinden
op de website van de gemeente:
www.aalsmeer.nl/wonen-leven/
project/het-groene-lint.

Handbal BeNe League

Overwinning voor Heren 1
Greenpark Aalsmeer
Aalsmeer - De handballers van
Greenpark Aalsmeer Heren 1
krabbelen weer omhoog in de
BeNe League. Afgelopen zaterdag 9 november was Hurry Up de
tegenstander. In een goed gevulde Bloemhof nam Aalsmeer direct de leiding en wist een voorsprong op te bouwen van 6 punten. Hurry Up kwam terug en
wist het verschil voor rust terug
te brengen naar 3 punten. Ruststand: 19-14. De tweede helft
werd door beide teams opnieuw
voortvarend gestart, maar het
was weer Aalsmeer dat domineerde. Greenpark Heren 1 wist
uit te lopen tot 8 punten, maar
Hurry Up bleef vechten én scoren tot 5 punten minder dan
Aalsmeer. Het was uiteindelijk
Greenpark dat kon juichen. Eindstand: 33-29. De doelpunten zijn
gemaakt door Donny Vink (8x),
Tim Bottinga (7x), Bart Mik en Samir Benghanem (elk 4x), Rob Jansen, Niko Blaauw en Vaidas Trainavicius (elk 3x) en Niels de Jong
(1x). Met deze overwinning is
Greenpark Aalsmeer weer een
stapje omhoog geklommen in de
BeNe League en bezet nu plaats
negen.

Ne League) tegen HC Atomix. De
wedstrijd in het Belgische Haacht
begint om 20.30 uur. Ook ronde 12 is uit voor Aalsmeer. Op zaterdag 23 november is The Dome
Houten vanaf 19.00 uur de tegenstander.
Verlies Heren 2 en Dames 1
In De Bloemhof kwamen zaterdagavond ook Heren 2 en Dames
1 van Greenpark Aalsmeer in actie. Heren 2 moest, na een heel
spannende wedstrijd waarin beide ploegen aan elkaar gewaagd
waren, de heren van Waalwijk feliciteren. Eindstand: 24-31. Ook Dames 1 kon niet winnen van sterke tegenstander Fortissimo. Er is
‘geknokt’, maar niet gewonnen.
Eindstand: 22-34.

Jongens A koploper
Bij Greenpark Aalsmeer lijkt tophandbal in de toekomst verzekerd, want de Jongens A is het
seizoen bijzonder sterk gestart en
staat momenteel aan kop in de
landelijke jeugddivisie. Zondag
10 november was Bevo de tegenstander en het team uit Panningen moest buigen voor de jongens uit Aalsmeer. Greenpark
won met 39-26. Met deze overZaterdag naar België
winning blijft Jongens A de ongeZaterdag 16 november wacht de slagen koploper!
uitwedstrijd (ronde 11 in de Be- Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Hockeycompetitie

Qui Vive JC2 overtuigend
tegen Pinoké JC4
De Kwakel - Mooie woorden
voor de hockeyers JC2 van Qui
Vive van de coach na de wedstrijd: “Onze jongens hebben vandaag echt top gespeeld, ze hebben goed opgebouwd van achteruit via de zijkanten, hun posities behouden, ze hadden focus,
concentratie, rust, verdedigden
én vielen aan als team met een
prachtig resultaat: Schitterende
aanvallen onder andere. Het was
genieten langs de kant!” Genieten was het zeker! De eerste aanval mondde uit in een strafcorner
en daarna viel snel het tweede en
derde doelpunt. Na 6 minuten
was de stand 3-0. Wat een start!
Vlak na de start van het tweede
kwart werd het 4-0, Qui Vive heeft
de smaak te pakken en komt als
snel op 5-0. Pinoké geeft niet op
en scoort 5-1. Met 6-1 gaat Qui

Vive de rust in waarna de keeper direct een goede redding
laat zien, zodat het nog even 6-1
blijft. Qui Vive is er nog lang niet,
Pinoké geeft zich niet gewonnen
en valt wederom aan, 6-2 inmiddels gevolgd door een flink ‘gevecht’ voor het doel wat resulteert in 7-2. Qui Vive blijft doorgaan én goed samenspelen, de
spirit zit er goed in, het team blijft
scoren, 8-2 en na een prachtige
pingel zelfs 9-2. Ze bikkelen door
de JC2 jongens, zonder wissels, in
de kou en krijgen geen genoeg
van de doelpunten en weten elkaar goed te vinden: 10-2 en op
het nippertje 10-3. Een prachtige eindstand, maar vooral een
mooie wedstrijd: goed qua spirit en teamwork. Een super team
prestatie tot de laatste minuut.
Op naar de volgende wedstrijd!

ring. Het verslag van de kascontrole werd goed bevonden. Het
kaarten was weer gezellig en de
opkomst was goed, zeven tafeltjes en een jokertafel. Als kampiAalsmeer - Op maandag 18 no- oen kwam deze avond Jan Meijer
vember houdt Allen Weerbaar uit de hoge hoed vallen met 5859
weer een gezellige kaartavond punten en hij had ook de marsenvanaf 20.00 uur in het Middel- prijs (5x). Op twee de heer van
punt aan de Wilhelminastraat. Bemmelen met 5412 punten en
De deur gaat om 19.30 uur open plaats drie was voor Jan Treur met
voor inschrijving en een kopje 5308 punten. De poedelprijs was
koffie of thee. De inleg is 1,50 eu- deze keer voor Martin van Wierinro per persoon per avond. Wees gen met 3212 punten. Bij het jowelkom. De vorige kaartavond keren is Jopie de Vries eerste gewas op 4 november en werd ge- worden en Leny Schuit was laatstart met een heel korte vergade- ste.

Kaartavond bij
Allen Weerbaar

vember gaf weer een geweldige opkomst, liefst elf tafels. De
prijzentafel was een bloemenpracht, een lust voor het oog. Iedereen ging wel met een mooie
Aalsmeer - Aanstaande vrij- plant naar huis. Het koppelkaardag 15 november is er weer ‘ge- ten is gewonnen door Jan Meijer
woon’ kaarten bij buurtvereni- en Gerard Presser met 5194 punging Hornmeer. Iedere kaart- ten, op twee Essy van Es en Marja
liefhebber is van harte welkom van Schip met 5177 punten en op
in het buurthuis aan de Dreef 1. drie Paul Schouten en Rob FeenAanvang is 20.00 uur. Vanaf 19.30 stra met 5131 punten. De poedel- Aalsmeer - Kaartclub Ons Geuur staan koffie en thee klaar. Het prijs was voor Wil Jak en Martien noegen houdt op dinsdag 19 november weer een gezellige kaartkoppelkaarten op vrijdag 8 no- van Steijn met 3545 punten.
hebbers weer van harte welkom
avond. Klaverjassen en rummiin het Dorpshuis van Kudelstaart,
kuppen staan op het programwant dan wordt er weer een ge- kosten zijn 5 euro per persoon en november, 20.00 uur. Uiteraard ma. Plaats van samenkomst is In
zellige Keezenavond georgani- daarvoor krijgt de deelnemers, gaat het deze Keezen-avond om de zaal van het Kloosterhof aan
seerd. Inschrijven is mogelijk (per naast een gezellige avond, ook de gezelligheid, maar er zijn ook de Clematisstraat. Aanvang 19.30
koppel) via het e-mailadres kee- nog een kop koffie en een con- nog wat aardige prijsjes te verdie- uur, zaal open vanaf 19.00 uur.
zeninkudelstaart@gmail.com. De sumptie. Inschrijven kan tot 20 nen. Aanvang is 20.00 uur.
Deelname kost 3 euro per per-

Kaartavond bij
BV Hornmeer

Speelavond bij
Ons Genoegen

soon en dit bedrag is inclusief koffie of thee bij binnenkomst.
De vorige avond van het seizoen
was weer gezellig met een groot
aantal deelnemers. Het klaverjassen is gewonnen door Ria Bos
met 5461 punten, tweede met
5408 punten Maaike Spaargaren en op drie met 5405 punten
Ria v.d. Laan. De poedelprijs was
voor Francis Starreveld met 3448
punten. Bij het rummicuppen was
met 50 punten Rita Wiebes de
beste en de poedelprijs ging naar
Jannie Flameling met 123 punten.
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Inzicht, motivatie en strategie

Tekenen en schilderen voor de jeugd

Aalsmeer - Van 8 tot en met 15
november is het de Week van
de Mediawijsheid. In deze week
wordt op IKC Triade extra aandacht besteed en worden meerdere lessen mediawijsheid gegeven in alle groepen. Kinderen
zijn steeds jonger online via (spel)
computers, tablets of zelfs mobiele telefoons. Het is dus van belang dat kinderen niet alleen mediakennis krijgen aangeboden,
maar dat zij bijvoorbeeld ook inzicht krijgen in het vaak subtiele
beroep dat media doen op hun
gevoelsleven. Daarnaast is het
nodig om kinderen te stimuleren
zélf na te denken over hun motivatie en mogelijke strategie om
slim met media om te gaan. Dat
maakt kinderen krachtig in hún
online wereld. Ze moeten het uiteindelijk toch zelf doen! De kinderen van de groepen 1, 2 en 3 bekijken verschillende soorten post,
leren hoe je informatie kunt ordenen, welke knopjes er op een
toetsenbord zitten en ontdekken
wat een wachtwoord is. In groep 4
en 5 ervaren de leerlingen dat ze
met de werkelijkheid kunnen spelen, leren hoe je met beeld een
boodschap over kunt brengen
en begrijpen ze hoe ze met emoji’s emoties over kunnen brengen.
Groep 6 werkt met de actuele methode Mediabegrip. De leerlingen

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
is bij creatief centrum de Werkschuit een blauwe reiger gesignaleerd. In strenge winters hebben reigers het moeilijk. De reiger wordt gemiddeld maar 5 jaar
oud, tijd voor een portret dus! Het
tekenen naar de natuur is een belangrijk onderdeel van de tekenles. Docent Annefie van Itterzon

Week van Mediawijsheid
op IKC Triade
ontdekken op welke manier zij
media wel of niet in kunnen zetten, zijn zich bewust van hun mediagebruik en kunnen dit, wanneer nodig, doseren.
Mediamaster
De groepen 7 en 8 strijden ook
dit jaar weer om de titel Mediamaster van het jaar! In dit landelijke digitale spel bouwen de kinderen basiskennis op over mediawijsheid. Hoe ga je mediawijs om
met WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws?
Mediacoach
Niet alleen in de Week van de Mediawijsheid is er aandacht voor
deze punten. Mirna van Luling is
gecertificeerd Mediacoach binnen het Triade-team en is voor
leerkrachten een klankbord en
draagt zorg voor een doorgaande
lijn van de groepen 1 tot en met 8
op het gebied van mediawijsheid.

Leuke en leerzame muzikale dag

Trommelen op rommel
bij PCBS de Brug
Aalsmeer - Heb je muziekinstrumenten nodig om muziek te maken? Wat is een ritme en hoe kun
je een ritme vasthouden? Afgelopen donderdag bezochten de
Vuilnismannen on tour PCBS de
Brug en demonstreerden hoe je
kan trommelen op rommel. Er
werd muzikaal geveegd, kliko’s
kwamen tot leven en emmers

Tekenen naar de natuur
bij De Werkschuit

vlogen door de lucht. De dag
werd geopend met een optreden voor de hele school. Vervolgens kreeg elke klas een workshop om de interactieve ochtend af te sluiten met een met
een spetterend optreden door
alle leerlingen voor ouders en familie. Een super leuke, leerzame
en muzikale dag!

Culturele dag bij Cultuurpunt Aalsmeer

Kleuters van Zuidooster
lopen het kabouterpad
Aalsmeer – Als afsluiting van het thema ‘herfst’ gingen de kleuters van basisschool De Zuidooster naar het Amsterdamse Bos. De kinderen werden
zelf kabouters en mochten het kabouterpad lopen. Er werden veel kabouterklusjes in het bos gedaan. Het was een leuke en leerzame ochtend in het bos.

Wietse uit Aalsmeer bracht een opgezette blauwe reiger mee naar de
Werkschuit voor de les ‘tekenen naar de natuur’.

Kinderen hebben plezier
tijdens stakingsdag
Aalsmeer - Het bleef tot het laatste moment onzeker of de landelijke staking door zou gaan,
maar afgelopen woensdag 6 november besloot het onderwijs
dit toch door te zetten. Cultuurpunt Aalsmeer besloot daarom
een culturele dag voor kinderen
uit groep 3 tot en met 5 te organiseren met tal van leuke activiteiten in en rondom De Oude Veiling. Een dag vol plezier en gezelligheid. De ochtend begon creatief. Met wasknijpers, karton en
stiften werden er vissen en krokodillen geknutseld. Het bleek
nog best lastig om scherpe tandjes te knippen. Na bijna een uur
in concentratie te hebben gewerkt, konden de kinderen lekker losgaan bij een dansworkshop en toen was het alweer tijd
voor de lunch. Restaurant De Oude Veiling verzorgde als verrassing patatjes. Na oud-Hollandse spelletjes te hebben gespeeld

werd in de bibliotheek het boek
‘Draak Dries en de vliegende dokters’ voorgelezen. Vol verwondering luisterden de kinderen naar
het spannende verhaal. Als afsluiting werd er nog lekker muziek gemaakt op de cultuurzolder van het Cultuurpunt, waarbij
de kinderen allerlei instrumenten
konden uitproberen. Het was een
heel geslaagde dag.
Urban Arts project
Het Cultuurpunt organiseert in de
maand november nog meer cultureel vermaak voor basisschoolleerlingen. Zo volgen de groepen
7 van OBS Kudelstaart, Samen
Een en De Graankorrel de komende weken het Urban Arts project,
waarin zij workshops rap, streetdance en graffiti aangeboden
krijgen. Na afloop van de workshops mogen zij zich inschrijven
voor een vervolgles naar keuze in
één van deze disciplines.

Zonnebloem te gast op basisschool
Afsluiting project met thema herfst

merkt op dat de 40 leerlingen er
veel plezier in hebben om de dieren van dichtbij te bestuderen
en vervolgens te tekenen en te
schilderen. Voor de les van afgelopen zaterdag bracht Wietse uit
Aalsmeer een opgezette blauwe
reiger mee en dit ‘levendige’ voorbeeld is gebruikt om weer echte
natuurtekeningen te maken.

Ouderen doen spelletjes
met groepen 3 Antonius
Rudelstaart - Donderdag 31 oktober waren er zeventien gasten
van de Zonnebloem Kudelstaart
op bezoek bij de Antoniusschool.
De gasten werden ontvangen
met koffie of thee en koek. Na de
koffie was het tijd om spelletjes
te gaan spelen met kinderen uit
groep drie. De kinderen hadden
zelf allemaal spelletjes meegenomen, wat spelletjes van vroeger en van nu. Groep drie bestaat
uit vier klassen. Het eerste halfuur waren er twee klassen aan
de beurt, daarna de andere twee
klassen.
Zowel de kinderen als de ouderen vonden het best spannend,
want spelletjes spelen op school
met allemaal opa’s en oma’s en
andersom, hadden zij nog nooit
gedaan. Het contact tussen oud
en jong was heel leuk en respectvol. De uitleg van een spel, als dat
nodig was, werd geduldig door
de kinderen gedaan. Het was een
groot succes en dat vonden ook
de leerkrachten. De kinderen en
de ouderen hebben van de spel-

letjes en het contact met elkaar
genoten en vinden dit voor herhaling vatbaar.
Riki Stichting
Spelletjes doen met ouderen en
kinderen was een onderdeel van
de herfstactie van de Riki Stichting. Regelmatig heeft de Riki Stichting acties om leuke dingen te gaan doen met ouderen.
Aan de Zonnebloem wordt dan
gevraagd of zij hier aan mee wil
werken. Uiteraard geeft de Zonnebloem daar graag gehoor aan.
Penningmeester gezocht
Wilt u gast worden bij de Zonnebloem afdeling Kudelstaart of andere informatie? Neem dan contact met Els Scheafers via 0297
342414. Ook is de Zonnebloem
afdeling Kudelstaart met spoed
op zoek naar een penningmeester, dit mag ook een student zijn.
Voor meer informatie hierover
kan ook contact opgenomen
worden met bovenstaand telefoonnummer.

Zaterdag feestelijke intocht in Centrum

Pepernoten testen in ‘Het
Grote Sint & Piet Nieuws’

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag was het gezellig druk in studio van Radio Aalsmeer. Kim en
Marielle hadden bezoek van vier
meiden die pepernoten kwamen testen voor het programma ‘Het Grote Sint & Piet Nieuws’.
Mila, Linde, Jackie en Fay namen
plaats in de studio om te proeven
en te beslissen welke pepernoot
nou het allerlekkerste was. Er waren pepernoten in allerlei smaken, zure mat, strooigoed, meloensmaak, de ouderwetse pepernoot en unicorn pepernoten. De meiden gaven cijfers op
basis van smaak, kleur, grote en
hardheid. Na heel veel proeven
en overleggen werd de winnende pepernoot bekend gemaakt:
de Unicorn Pepernoot op de voet
gevolgd door de ouderwetse pepernoot.

en Aalsmeer. De Pieten zijn druk
aan het sporten op de boot, want
ze zijn in de afgelopen maanden
wat aangekomen. Zoals het er nu
naar uitziet loopt alles op schema
en verwacht de Sint aanstaande
zaterdag 16 november rond 14.00
uur aan te meren bij het Zorgcentrum. Ook vertelde hij dat de feestelijke intocht niet wordt afgesloten in het Praatjeshuis, maar in de
oude Bloemenveiling, de tv studio’s. Kortom alles lijkt helemaal
klaar te zijn voor aankomende zaterdag. En ook Radio Aalsmeer is
klaar voor de intocht! Alle (Sinterklaas)muziek staat klaar voor de
live uitzending van zaterdag. Vanaf 13.00 uur hoor je het live verslag vanaf het Molenplein van
de intocht van Sinterklaas en al
zijn Pieten. De Sint heeft beloofd
om nog even langs te lopen, dus
zorg dat je luistert. En als je zaterKlaar voor intocht
dag op het Molenplein bent, kom
Tussen al het proeven door bel- dan gerust even zwaaien. Wil je
de Kim ook nog met Sinterklaas. uitzending van afgelopen zaterHij vertelde dat hij helemaal klaar dag terugluisteren? Dat kan via
is voor de komst naar Nederland www.radioaalsmeer.nl.
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Misschien moeten scholen wel een week dicht...

Wedstrijd junioren, jeugd en senioren

Kudelstaart - Op woensdag 6 november was de Graankorrel gewoon open voor alle leerlingen.
Hoewel meer dan 4000 scholen dicht waren wegens staking,
werd er gewerkt op school. Niet
zoals anders, maar alsof ‘de buurvrouw’ les gaf. De leerkrachten
wilden daarmee laten zien dat
lesgeven een vak is en dat niet
zomaar iedereen voor de groep
kan. De ouders van de kinderen
werkten mee aan deze bijzondere dag. Heel veel kinderen droegen shirts, petten of tassen met
de tekst ‘Ik ben geen toprioriteit’.
Dit om te laten zien dat ze hun juf
of meester steunen.
Volgens het team heeft één dag

Aalsmeer - Zondag 10 november
was zwembad De Waterlelie het
decor voor een wedstrijd van de
junioren, jeugd en senioren. Maar
liefst 42 persoonlijke records werden gezwommen waarbij Romana Boorsma de grootste sprong
maakte bij de 50 meter vlinderslag.
Dit keer stonden er ook enkele
zware nummers op het programma, zoals de 400 meter wisselslag
waarbij Floris van der Salm vleugels kreeg en zeer goed presteerde. En daarnaast ook 800 meters
vrije slag voor dames. Voor me-

Geen staking, wel actie
op de Graankorrel

staken geen zin. Wat levert dat
op? Nee, misschien moeten scholen wel een week dicht om aan de
minister te laten zien hoe het zit.
Wat gebeurt er als kinderen geen
onderwijs meer krijgen? Of geen
les meer van een bevoegde leerkracht?
Op 6 november werd er eerst
heerlijk ontbeten op school vanwege het nationaal schoolontbijt.
Daarna merkten de kinderen hoe
het was als je geen ‘echte’ juf of
meester in de klas hebt.
De leerkrachten van de Graankorrel zet als al hun collega’s benieuwd wat de onderwijs minister gaat doen na de actiedag op
6 november.

Minecraft in het echt in
het Amsterdamse Bos
Amstelland - Doe mee met Minecraft in het echt in het Amsterdamse Bos op zondagmiddag 24
november om 12.00 uur, 13.30
uur of 15.00 uur. De creepers komen. Weerwolf, zombie en draak
wachten hun kans af. Bouw oerwapens, maak schuilplaatsen en
verzin een list om ze te snel af te
zijn. Deze activiteit staat onder
leiding van Natuur is een Feest
en is bedoeld voor kinderen van
6 tot 12 jaar en (groot)ouders of
begeleiders. De kosten zijn 5 euro
per kind en 2,50 euro per volwassene. Duur: 1 uur buiten en de
start is bij De Boswinkel. Aanmelden via 020-5456100, via www.

amsterdamsebos.nl of in De Boswinkel, Bosbaanweg 5, open van
dinsdag tot en met zondag tussen 10.00 en 17.00 uur.

Veel persoonlijke records
zwemmers in Waterlelie

Bijna 400 deelnemers, 48 teams

Schoolhandbaltoernooi
weer super geslaagd!
Aalsmeer - Zaterdag 2 november is het jaarlijkse schoolhandbaltoernooi weer gehouden in
De Bloemhof. Alle basisscholen
uit Kudelstaart en Aalsmeer hebben met meerdere teams deelgenomen. Er waren dit jaar opnieuw
veel inschrijvingen, maar liefts 48
teams bestaande uit bijna 400
kinderen. Om 9.00 uur gingen de
eerste wedstijden voor de groepen 3 tot en met 5 van start. Het
was gezellig druk in De Bloemhof,
want alle teams hadden veel supporters meegenomen. Het toernooi voor de jongste deelnemers
werd afgesloten met de prijsuitreiking. Trots werden de bekers in
ontvangst genomen. In de middag waren de jongens en meiden
uit de groepen 6, 7 en 8 aan de
beurt. Zij speelden op een groot
veld. Ook hier veel mooie weds-

tijden gezien en hele enthousiaste kinderen. In sommige poules
was het tot de laatste minuut super spannend. Aan het einde van
het toernooi voor de oudste leerlingen vond eveneens de prijsuitreiking plaats. Deze werd bijgewoond door wethouder Wilma
Alink. Natuurlijk hier ook trotse
en blije winnaars. In alle groepen
zijn maandag vast en zeker de
kampioenen in het zonnetje gezet. De gewonnen bekers schitteren inmiddels in de prijzenkasten van de basisscholen. De organiserende verenigingen RKDES en Green Park Aalsmeer willen alle kinderen bedanken voor
het meedoen en alle supporters
voor hun sportieve aanmoedigingen. Het was weer een super geslaagd toernooi!
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Jeugdhandbal

Girls RKDES D2 winnen
van jongens DSG

Kudelstaart - Afgelopen zaterdagochtend 9 november speelde
het RKDES D2 meidenteam thuis
tegen het jongensteam van DSG.
Nadat de meiden een week eerder tijdens een uitwedstrijd het
jongensteam van Westsite wegspeelde met 15-26, smaakte dat
naar meer. Girl Power tot de max!!
Terwijl de slaap nog in de ogen
zat, betreden ze het veld en begon de wedstrijd. Ondanks het
vele balbezit, de aanvallen en het
doorbreken van de DSG verdediging , passeerden maar weinig
ballen de kleine keeper van DSG.
Maud, Sacha, Jente, Lara, Anouk
bleven desondanks onvermoeid
doorgaan. De diesel DSG kwam
op gang en de tegenaanval werd
al snel ingezet. Ze vonden met gemak de gaten in de RKDES verdediging en gooiden scherp en met
succes in de hoeken. Ondanks
dat werd er op momenten goed
verdedigd en wist ook RKDES te
Amstelveen - De voorstelling en verrast met zijn finesses. Moes scoren. Net voor de tweede helft
‘Van Appel tot Moes’ is voor peu- is een samenwerking van Karel stond het 6-5. De druk steeg! Het
ters tot kleuters zondag 17 no- Casier en Dieske Krijnders. Na de begin van de tweede helft dreigvember te zien in het Amstel- voorstelling kunnen de kinderen de mis te gaan. Al snel kreeg RKveens Poppentheater. Op de spelen in de moes-speeltuin, een DES een penalty door een overvloer een appelboom en drie kas- fijne installatie waarin de kinde- treding van DSG. Keepster Tess
tjes. De kastjes herbergen leven- ren zelf aan de slag kunnen met gaf luidkeels aan deze te willen
dig keukengerei en gekke machi- appeltjes, vrachtwagens en potnes. Zij spelen het verhaal van ap- jes. Voor iedereen vanaf 1,5 jaar.
pels tot moes. Moes is een poëti- Te zien in het Amstelveens Popsche voorstelling vol fantasie voor pentheater op zondag 17 novem1,5 tot 5 jarigen. De grote bewe- ber om 10.00 uur of om 11.30 uur.
gingen en de verrassende gelui- Toegangsprijs is 9 euro. Reserveden spreken de kleintjes aan. Ter- ren kan via www.amstelveenswijl het verhaal de oudere kinde- poppentheater.nl, via info@amren meevoert. Een fijne voorstel- stelveenspoppentheater.nl of via
ling die ontroert in zijn eenvoud 020-6450439.

Voorstelling voor peuters en kleuters

‘Van Appel tot Moes’ in
Eerste overwinning voor het Poppentheater
FC Aalsmeer onder 8-4
Jeugdvoetbal

Aalsmeer - Zaterdag 9 november hebben de voetballers van
FC Aalsmeer onder 8-4 pakt de
eerste overwinning van het seizoen behaald. Na hard werken op
de trainingen heeft onder 8-4 de
streek derby met 2-6 gewonnen
uit bij Legmeervogels. Het team
heeft dit samen gedaan. De meiden Pom, Lois en Lotte hebben
de doelpunten verzorgd, terwijl
de jongens Valentijn (eerste helft
keeper), Aril, Pep, Liam en Florian
(tweede helft keeper) de verdediging en opbouw verzorgde. Vanaf de eerste tot de minuut laatste minuut heeft het team gestre-

den om elke bal, door inzet, hardwerken en elkaar te helpen is dit
resultaat tot stand gekomen. De
ouders en trainers Marc en Barry van onder 8-4 zijn trots op het
team. De overwinning smaakt
voor het team zeker naar meer!
Er wordt al uitgekeken naar zaterdag 23 november, dan is SV
Ouderkerk de tegenstander om
10.15 uur. Net als FC Aalsmeer 1
heeft dit team support nodig, dus
iedereen is welkom aan de Beethovenlaan om te komen kijken
(en aanmoedigen) naar een team;
dat met plezier, inzet en saamhorigheid de strijd zal aangaan.

nigeen was dit nieuwe kost. Het
hele Oceanus-zwemteam werd
ingezet om de bordjes te draaien waarop zichtbaar was hoeveel
banen er nog in het verschiet lagen. De dames Elise Schipper,
Lente en Pippi Achterberg kliefden door het water alsof ze niet
anders gewend waren en achter hun namen prijkten schitterende persoonlijke records. Nina
Bellaart wist maar liefst 40 sneller
te zwemmen dan haar inschrijftijd. Voor alle persoonlijke records
geldt dat het iets is om trots op te
zijn.

nemen en: Goal. Later volgde een
vrije bal op schotafstand van het
doel. De meiden maakten een
muur, paaste de bal naar Jente,
die boven de muur uitsprong en
de bal in het doel gooide. Daarna volgden achter elkaar punten, waaronder een aantal mooie
assists op afstand van Lara B en
Jente, afgemaakt door Sacha en
Maud. Scoren doe je dan ook met
elkaar. Diezelfde meiden onderschepten de bal een aantal keer
en hadden vrij veld naar het doel.
De keeper van DSG werd gek!
De aanval noch de verdediging
van DSG hield stand, waar die
van RKDES stond als een huis. En
dat kwam terug in de score. DSG
wist nog maar 1 doelpunt te maken, waar RKDES er nog 7 inknalde. De eindstand: 13-6!! Een goede wedstrijd en sportief gedrag
staan voorop en dat was bij beide teams aanwezig. De D1 en D2
trainen op maandag van 18.00
tot 19.00 uur en woensdag van
16.30 tot 17.30 uur in de Proosdijhal in de Edisonstraat. Sport
je nog niet of twijfel je over jouw
huidige sport, kom eens kijken
naar de meest dynamische sport
van Nederland!

Jeugdschaken

Strijd tussen broers bij
AAS in achtste ronde
Aalsmeer - De achtste ronde
bracht maar liefst 18 jeugdspelers naar AAS voor les en competitie. Of eigenlijk 17, want Jasper
kwam zonder bericht niet opdagen en zo scoorde Luuk B. een reglementair punt, maar had liever
gespeeld tegen Jasper. Het topduel van de avond was de strijd
tussen de broers Konrad en Si-

mon Rudolph. De beladen strijd
werd uiteindelijk door de oudste broer, Konrad, gewonnen. Simon stortte zich meteen weer op
de trainingsarbeid om volgende
keer terug te slaan. Robert hield
het lang vol tegen Luuk V., maar
ging uiteindelijk toch ten onder in de langste partij van de
avond. Christiaan ging hard door

de stelling van Rune heen en noteerde het punt. Marien was nog
een maatje te groot voor Storm
en scoorde makkelijk. Sensatie
was er wel bij de partij Bryan tegen Merel. Bryan doet stap 3 en
Merel nog maar stap 1. Desondanks ging het punt naar Merel,

die zeer geconcentreerd speelde.
Kai won van Pieter, maar broer
Rink verloor van Maks.Roan won
tenslotte van Daria. Komende
vrijdag is er bazaar in de kerk en
daarom is er geen jeugdschaken
bij AAS.
Door Ben de Leur
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Van voorsprong naar achterstand

Dartavond vrijdag in Proosdijhal

Aalsmeer - Zonder de op vakantie vierende Joery v.d. Schraaff,
Nick Sluys en de geblesseerde Remi Pasternak moest FC Aalsmeer
zondag proberen om Spaarnwoude onder zich te laten. Tot
overmaat van ramp blesseerde
keeper Bart Koopmans zich met
de warming-up met de laatste
bal die op hem gespeeld werd
en schoot een vinger uit de kom.
Tweede keeper Pim Doeswijk was
nog onderweg van zijn wedstrijd
met het tweede team, dus werd
de vinger zo goed als kwaad weer
recht gezet. Ondanks de pijn
die Bart Koopmans had ging en
moest hij toch op doel. Wel met
een heerlijk zonnetje en een prima grasveld. De beginfase van
de FC Aalsmeer was te slap en
had tot gevolg dat Spaarnwoude al gauw twee corners konden
nemen die echter tot weinig gevaarlijks opleverde. Na 10 minuten de eerste kans voor de FC. Na
goed werk van Karel Mirowski,
die zijn man prima aan de rechterkant uitspeelde, en de bal naar
Jeroen Ezink speelde, maar helaas ging die kans aan de verkeerde kant van de paal ernaast. In de
15e minuut weer een prima aanval van de FC. Sten Piet speelde
Alexander Goes aan, maar werd
afgefloten voor vermeend buitenspel. Door de zon zat keeper
Kort van Spaarnwoude er een
paar keer behoorlijk naast. Vanaf dat moment was FC Aalsmeer
de bovenliggende partij, vooral de ballen van achteruit van
met name Tim Millenaar waren
zeer gevaarlijk en hadden meer
op moeten leveren. In de 30 minuut was het Alexander Goes die
op de doellijn redding bracht en
zo de FC voor een achterstand
behoedde. Dat zou op dat moment zeer tegen de verhoudingen in geweest zijn. Spaarnwoude werd nu ook een paar keer gevaarlijk en met name de kopbal
op de lat van Hoogeboom kwam
de FC erg goed weg. In de 32e minuut moest Patrick Melman met
hamstring blessure er uit en Frits
van Leeuwen erin op de buitenplaats. Jeroen Ezink meer in het
centrum. Via een corner van Karel Mirowski was het Pawel Kocon
die prima inkopte en de verdiende 0-1 op het niet aanwezige scorebord zette. Even later was het
Karel Mirowski die zijn man prima uit speelde, de bal breed lag
op Sten Piet, die de bal in de op

Kudelstaart - De afgelopen dartsavond van de Poel’s Eye in het
Dorpshuis van Kudelstaart werd
zoals gewoonlijk begonnen met
poules. Poule B bleek erg sterk
met regerend kampioen Martin
Bax, tweevoudig kampioen Erik
Jan Geelkerken en Top Tien spelers Tim van de Poel en Raymond
van de Weiden. Martin werd vorig
seizoen kampioen door consequent de winnaarronde te halen,
maar dit keer ging het dan toch
mis. Hoe sterk de poule was bleek
later op de avond. Erik Jan en Tim
bereikten de halve finale, maar
Alwijn van Saarloos bleek nog
sterker. Hij hield Erik Jan uit de finale en hield Tim in de finale van
de overwinning af. Het was de
eerste overwinning ooit voor Alwijn, een prima prestatie. Ondertussen regen de overige ‘poule B
leden’ de overwinningen aaneen,
waardoor Martin en Raymond elkaar weer troffen in de finale van
het derde niveau. Martin liet echter nogmaals zien dat hij de betere darter was. Jan Berk was voor
het eerst dit seizoen aanwezig
en bereikte na vijf jaar knap weer
eens de finale van het vierde niveau. Jarek Sarna bereikte deze
finale vorig seizoen al twee keer,
en wist nu voor de vierde keer
ooit te winnen. Nog niet gemeld
is dat Christopher Brouwer de finale van het tweede niveau won
van Bak, terwijl Brent Plaisier deze avond met 137 de hoogste uitgooi van de avond had. Tot slot,

Onnodig verlies voor
FC Aalsmeer zondag

volle snelheid liggende Jeroen
Ezink lag en die gaf keeper Kort
geen schijn van kans: 0-2. Met
nog 1 minuut spelen leek er geen
vuiltje in de lucht. Een vrije trap
van de FC, maar de bal werd gewoon te snel ingespeeld door Pawel Kocon die de bal zomaar in
de voeten een speler van Spaarnwoude speelde. Een hoge bal op
Hoogeboom en dat betekende
1-2, maar wel een domper.
Pink gebroken
De tweede helft ging Pim Doeswijk op doel en Bart Koopmans
met veel pijn naar het ziekenhuis (in het ziekenhuis werd geconstateerd dat zijn pink was gebroken). De tweede helft startte FC Aalsmeer prima en de eerste kansen waren er zeker, mooie
combinaties van Alexander Goes
en Kevin Hoorneman en Mo Alaswad die achterin samen met Tim
Millenaar alles weghaalde waar
dat nodig was. Maar langzaam
werd Spaarnwoude sterker en
vooral de voorhoede met uitblinker Don Rutte op de rechterkant werd een plaag voor de defensie. Eerst werd een doelpunt
terecht afgekeurd wegens buitenspel, maar even later was het
wel raak. Met een prima actie was
het Rutte die de achterhoede zijn
hielen liet zien en Pim Doeswijk
geen schijn van kans gaf: 2-2. In
de 33e minuut maakte Tim Millenaar een overtreding in het strafschopgebied, de strafschop werd
benut door Rutte: 3-2. Karel Mirowski eruit (enkelblessure) en
Dennis van Leeuwen erin. Even
later weer een prima actie aan
rechterkant. De bal komt op goede hoogte voor Hogenboom en
met een vlammend schot maakte hij er 4-2 van, de wedstrijd was
gespeeld. Dat invaller van Deijl na weer een mooi aanval de
5-2 intikte was over de gehele
wedstrijd te veel van het goede,
maar de FC moet toch leren dat
een wedstrijd twee keer 45 minuten duurt en men soms teveel
risico neemt. Nu één weekje uitrusten en dan het goede gevoel
van zeker de eerste helft terughalen. Teleurgesteld door dit resultaat en hoe het nu kwam dat
er in de tweede helft veel te makkelijk de doelpunten werden gegeven, werd de terugreis via eindeloos lopende landweggetjes
door de trouwe supporters naar
Aalsmeer hervat.

Bijzondere momenten bij
kaartavond FC Aalsmeer
Aalsmeer - Er waren enkele bijzondere momenten tijdens de
kaartavond van FC Aalsmeer op
vrijdag. Te beginnen bij het hartenjagen en bij de man die patent schijnt te hebben op de
laatste plaats. Dit keer was Sjaak
Schijf helemaal losgeslagen, twee
keer op deze avond de minste
punten om uiteindelijk als tweede te eindigen. Wat is er in al die
jaren aan de hand geweest met
Sjaak of heeft hij een cursus gevolgd? Aanstaande vrijdag 15
november gaat er weer gekaart
worden, heel benieuwd op welke
plaats Sjaak uiteindelijk gaat eindigen. Nu was het toch zijn neefje Marcel Schijf die als winnaar uit
de koker kwam met 147 punten.
Sjaak dus tweede met 171 punten en plaats drie voor Petra de
Bok met 199 punten. Bij het kla-

verjassen waren het Wim en Henny die met 5779 punten de show
stalen en met overmacht de eerste plaats pakte voor Paul en Jos
Springin’tveld met 5492 punten. Op drie zijn Mareille Ruts en
Mirjam Curdovan geëindigd met
4952 punten. Meest opvallende
bij het klaverjassen was wel de
troostprijs die naar Berry Springintveld en Gerard Waayman
ging met ‘slechts’ 3636 punten.
Dit mede omdat hun vaste maten
op vakantie waren en dan blijkt
maar weer hoe zwaar dat kan wegen. Maar gelukkig voor Berry en
Gerard zijn ze er aanstaande vrijdag weer.
De kaartavond op 15 november
begint om 20.15 uur, aanwezig
vanaf 20.00 uur, in het clubhuis
van FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan.

Halve kraakmarathon in Sportzicht

Petra en Rene Zwartendijk
winnen koppelkraken

Aalsmeer - Op zaterdag 9 november organiseerde Café Sportzicht
weer een halve kraakmarathon
voor koppels. Om 15.00 uur begonnen de deelnemers. Zes kop-

pels gingen de uitdaging aan. De
sfeer zat er weer goed in bij de
deelnemers. Ze waren gezellig aan
het kaarten, maar wel met de gedachte om te winnen. Jan Damen

Christopher wint, Victor
gooit triple bij Poel’s Eye

Voetbal

FCA zat. pakt kansen en
wint van D.V.V.A.: 3-0
Aalsmeer - FC Aalsmeer (zat.)
speelde afgelopen zaterdag 9 november thuis aan de Beethovenlaan tegen D.V.V.A. en wist dit
voetbal-treffen te winnen met
3-0. Het was een boeiende wedstrijd met twee elftallen die elkaar
in het veld niets toegaven. Het
was echter Aalsmeer, in dezelfde
opstelling als tegen Zandvoort,
dat aan het langste eind trok,
door simpel meer gebruik te maken van de geboden kansen. Met
drie wedstrijden op rij met winst
is Aalsmeer nu op plek vijf terug te vinden. Er waren toch nog
120 toeschouwers op deze koude en winderige middag die de
weg naar het sportcomplex hadden gevonden. Al in de 2e minuut
kreeg Giliano Eijken een goede
schietkans, maar keeper Mohamed el Kourai wierp zich voor het
schot en meer dan een corner leverde het niet op. De wedstrijd
ging gelijk op. Maar Aalsmeer
creëerde meer kansen. De hevige zijwind had wel invloed op het
spel. Een hachelijke situatie voor
het Aalsmeer doel werd met enige mazzel opgelost. Mike Dam
ontdeed zich in de 20ste minuut
van twee spelers van D.V.V.A.
en gaf de bal aan de opkomende Berry Kramer die beheerst de
linker hoek uitzocht: 1-0. D.V.V.A.
liet zich niet zo maar wegdrukken en kreeg met Max Hazewinkel een grote kans op 1-1, maar
vrijstaand kopte hij rakelings
over. Aalsmeer had het tien minuten moeilijk in deze periode. Echt
grote kansen kreeg D.V.V.A. niet.
En in laatste instantie is daar altijd
nog Nick van der Wiel. Wat een
rust straalt die jongen uit. Werkelijk alles had hij deze middag. In
de 31ste minuut rook Aalsmeer
aan de 2-0, maar keeper Mohamed el Kouraigrabbelde de bal
toch nog uit zijn doel. Aalsmeer
creëerde de beste kansen deze
middag. Junior Tillerschoot vrijstaand de bal naast. Nick van der
Wiel stompte in de 44ste minuut

de bal weg toen Sjoerd Geers gevaarlijk zou worden. In de tweede
helft was het D.V.V.A. dat druk begon te zetten. Toch kreeg de FC
nu de grootste kansen. Een aanval uit het boekje in de 63ste minuut belandde op rechts bij Giliano Eijken. Zijn afgemeten voorzet
werd door Berry Kramer keurig ingeknikt: 2-0. Wat een weelde voor
Aalsmeer. Maar de weg was nog
lang! Ook D.V.V.A. liet zich niet onbetuigd, maar Nick van der Wiel
was niet te kloppen. Wissel 74ste
minuut: Thomas Steinhart voor
Daan Vaneman. Wat D.V.V.A. ook
probeerde de FC defensie hield
stand. Wissel 81ste minuut: Solomon Pinas voor Sander Aznar
Martinez. Toen D.V.V.A. de deur
opengooide was Aalsmeer er als
de kippen bij. In de 84ste minuut
speelde Giliano Eijken Mike Dam
aan. Zijn bal over links naar de opkomende Thomas Steinhart werd
door de linker spits wel overwogen afgemaakt in de rechter beneden hoek, 3-0, en was de wedstrijd gespeeld. Wissel 86ste minuut: Lennart Bon voor Mark
Ruessink. De score had nog kunnen oplopen in die laatste minuten, maar dat deed niet meer ter
zake. De buit was binnen. Wat het
Aalsmeer publiek wel kon zien
was dat de as van Aalsmeer, Nick
van de Wiel, Burak Sitil, Eder Medina, Berry Kramer en Mike Dam
met de week beter wordt.
De volgende wedstrijd op zaterdag 23 november is van een ander kaliber. Dan komt namelijk
de eerste periodekampioen Purmersteijn naar de Beethovenlaan.
Aanvang wedstrijd 14.30 uur.
Jack van Muijden
Ruime winst RKDES
Ook RKDES wist dit weekend een
mooie overwinning te boeken.
De voetballers hadden zondag in
Kudelstaart Sporting Leiden op
bezoek en RKDES wist de wedstrijd met liefst 6-0 te winnen.
Foto: www.kicksfotos.nl

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 16 november:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 2 - A.F.C. 3
11.45 u
F.C.A. 3 - sv.Ouderkerk 3 14.30 u
F.C.A. 4 - Argon 10
14.30 u
F.C.A. 5 - Germaan/Eland 14.30 u
F.C. V.V.C. 7 - F.C.A. 6
14.45 u
Legm.vogels - FCA 35+1 15.00 u
IJmuiden - FCA 45+1
14.30 u
Vrouwen
De Meer VR2 - F.C.A. VR1 16.30 u
B.F.C. VR1 - F.C.A. VR2
14.45 u
F.C.A. VR3 - Spartaan VR2 14.30 u

S.C.W.
Watergr.meer 1 - S.C.W. 1
S.C.W. 2 – Argon 7
Sv.Hillegom 3 - S.C.W. 3
S.C.W. 4 – vv.U.N.O. 4
S.C.W. 45 +1 – BSM 45 +1

14.30 u
14.30 u
15.00 u
12.00 u
14.30 u

R.K.D.E.S.
Vrouwen
H.E.D.W. VR2 - RKDES VR1 11.45 u

Zondag 17 november:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 2 - W.V.-H.D.E.W. 2
F.C.A. 3 – sv.Hoofddorp 5
F.C.A. 4 - asv. Arsenal 6
F.C.A. 5 - Sp.Martinus 7
R.K.D.E.S.
V.U.C. 3 - R.K.D.E.S 2
Pancratius 3 - R.K.D.E.S. 3
R.K.D.E.S. 5 – vv.U.N.O. 3

en Leo v/d Heij hadden een zeer
goed gevoel over de winst, maar
het is ze net niet gelukt. Ze eindigden op een derde plek met 23120
punten. Dit keer was de strijd groot
om de tweede en derde plek. Petra en Rene haalden hoge potten
binnen en stonden snel op de eerste plek. Deze plek wisten ze aan
te houden tot aan het einde, met
31590 punten hebben zij gewonnen. De tweede plek werd behaald

door Martine Dol en Tineke de
Koff met 24720 punten. De deelnemers werden tijdens het kraken
voorzien van diverse hapjes. Rond
19.00 uur was er even een korte pauze om te genieten van een
boerenkool stamppot. De marsenprijs ging naar Arie Brouwer en Geri v/d Dool. De hoogste partij werd
gespeeld door Petra en Rene. De
poedelprijs werd gewonnen door
Henrique da Silva en Pedro.

11.30 u
11.30 u
14.00 u
11.30 u
10.00 u
13.00 u
12.00 u

maar zeker niet minder belangrijk, gooide Victor van Schie voor
de derde keer ooit een pijl raak bij
het spel de Triple Pot.
Twee keer in Proosdijhal
Let op: Morgen, vrijdag 15 november, is de speelavond in de Proosdijhal! Door andere activiteiten in
het Dorpshuis moet de dartclub
Poel’s Eye twee keer op rij uitwijken naar de plaatselijke sporthal in Kudelstaart. Zoals gewoonlijk kan elke darter zonder opgave vooraf meedoen en dankzij het
vier niveau systeem komt iedereen op zijn eigen niveau terecht.
Deelname is geheel vrijblijvend
en houd geen verplichtingen voor
later in het seizoen in. De inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost vier euro en de minimum
leeftijd is 15 jaar. Op de website
www.poelseye.nl meer informatie.
Chris wint tweede niveau, Victor een
geldbedrag.

Voetbal

FCA VR1 wint duel in barre
weersomstandigheden
Aalsmeer - Op een kletsnat veld
en in harde wind en regen begon
zaterdag 9 november de vrouwen voetbalwedstrijd tussen FC
Aalsmeer VR1 en WV-HEDW VR3.
De vrouwen trotseerden de barre weeromstandigheden en gingen fel de strijd aan. Het spel
golfde heen en weer met kansen voor beide doelen. In de 18e
minuut wist FCA keepster Melissa met een katachtige reflex
een WV-HEDW schot onschadelijk te maken. In de 32e minuut
glipte FCA spits Nicole door de
WV-HEDW defensie en met een
fraai schot verschalkte Nicole de
WV-HEDW keepster: 1-0. Het begon steeds harder te regenen en
de speelsters waren dan ook blij
toen de scheids voor de rust floot.
Ruststand 1-0. Na de rust ging de
strijd door en vooral met glijden
en glibberen wat zorgde voor
wat botsingen tussen speelsters.
Na 15 minuten gingen FCA leiders en de scheidsrechters in gesprek dat voetballen op dit grasveld niet meer mogelijk was. Er
werd overleg gepleegd met de
FCA commissie over een eventuele oplossing. De FCA commissie
gaf toestemming om de laatste
30 minuten uit te spelen op het
kunstgrasveld, veld 6. Het was
niet alleen prettig om op dit veld

de wedstrijd uit te spelen maar
het was ook opgehouden met
wind en regen.
De wedstrijd werd hervat en de
vrouwen knokten voor een goed
resultaat. WV-HEDW probeerden van alles om de gelijkmaker te scoren, maar de FCA defensie wist dit et kunst en vliegwerk te voorkomen, zodat de FCA
vrouwen met de winst aan de
haal gingen. Eindstand 1-0 voor
Aalsmeer.
Verslag en foto: Ruud Meijer
FC Aalsmeer-speelster Kim knokte
met lijf en leden.

in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. Het kaarten op 6 november is gewonnen door Paul
van Aalst met 5432 punten, gevolgd door Riet Hoekman met
Aalsmeer - De volgende soos 5399 punten, Ubel Blom met
van de OVAK is op woensdag 5295 punten en Addy Hofman
20 november vanaf 14.00 uur met 5216 punten.

Paul wint bij
OVAK-soos
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Vijfde sjoelavond van het seizoen

Wereldbeker floretschermen

Schermer Daniël Giacon
bereikt hoofdtoernooi

Net geen eerste plek voor
Marry bij Sjoelclub
Rijsenhout - Op donderdag 7 november is de vijfde sjoelavond,
van de vijftien in totaal, gespeeld bij Sjoelclub Rijsenhout.
Nog maar twee avonden te gaan
en het jaar 2019 is alweer voorbij. Ondanks de voorsprong die
Marry Verhoeven had in de pauze heeft zij het uiteindelijk, met
1921 punten, toch niet kunnen
winnen van Thomas van Brakel.
Hij staat met 1985 punten opnieuw op de eerste plaats.
De derde plek in de Hoofdklasse
was voor Elisa de Jong. Zij behaalde 1823 punten. In de A-klasse is
er erg goed gegooid. Bovenaan
staat Elly Lanser met 1771 punten. Tweede is geworden Til Vermeer met 1714 punten en kort
daarachter komt Nel Joore. Met

1702 punten staat zij op de derde
plaats. Jan Joore heeft met 1627
punten de eerste plek te pakken
in de klasse B. Met ongeveer 100
punten verschil is Bertus Baas
tweede geworden. Zijn score was
1537 punten. Willem staat met
1495 punten op de derde plaats.
Tot slot is in de C-klasse Femmy
Korte eerste geworden met 1589
punten. Simone Groen heeft met
1529 de tweede plaats ingenomen. De derde plek was voor
Mahjan Yari met 1486 punten.
De volgende sjoelavond van
sjoelclub Rijsenhout is op donderdag 21 november. Er wordt
gesjoeld van 19.30 tot ongeveer
22.30 uur in dorpshuis De Reede aan de Schouwstraat in Rijsenhout.

Basketballers U18 pakken
duidelijke overwinning
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 9 november was het aan de
jongens U18 van Basketbal Vereniging Aalsmeer om wederom een overwinning te halen.
Na het grote succes van de wedstrijd in het weekend ervoor reisden de spelers vol goede moed
af naar Zaandam, waar de tegenstander The Windmills klaar
stond om het tegen Aalsmeer op
te nemen. Echter, Tthe Windmills
wisten deze wedstrijd maar met
vijf spelers aan te treden, waardoor de hoofdzakelijke tactiek
van Aalsmeer werd om de tegenstander veel te laten rennen en zo
voor vermoeidheid bij de tegenstander te zorgen. De jongens
van Aalsmeer zaten vol energie
en het eerste kwart begon dan
ook vlammend met een 0-16 run
voor Aalsmeer. Er kwamen prachtige scores uit een getrainde aanval in de week ervoor, het harde
werken op de training wierp dit
weekend gelijk zijn vruchten af!
Windmills gaf zich echter niet zomaar gewonnen in deze wedstrijd en wist hier en daar terug
te knokken. Aalsmeer had dit
niet verwacht en liet ineens een
heel andere kant van hun spel
zien, op een paar goede fastbreaks na kwam Aalsmeer bijna

niet meer tot scoren. De tegenstander kreeg steeds meer ruimte waardoor The Windmills beter tot scoren kwamen. Het vertrouwen werd hierdoor vergroot
bij The Windmills, zeker toen een
paar miraculeuze ballen het netje wisten te vinden. Aalsmeer
schakelde naar een 1-3-1 zone
om The Windmills uit hun spel te
halen. De zone verdediging was
prima en de tegenstander had
hier zichtbaar moeite mee, maar
de energie en vechtlust leek bij
Aalsmeer niet volledig terug te
komen. Het laatste kwart was ondertussen aangebroken en de
coach van Aalsmeer eiste van zijn
spelers om de wedstrijd af te maken zoals ze die begonnen: vol
energie. Na een donderspeech in
de rust tussen het derde en vierde kwart kwam Aalsmeer weer
gemotiveerd het veld op en wist
zij in het laatste kwart nog even
flink gas te geven. Met uiteindelijk een ruime overwinning van
23-47 wist Aalsmeer deze wedstrijd af te sluiten en de punten
mee naar huis te nemen.
De volgende wedstrijd is aanstaande zondag 17 november om
14.30 uur in sporthal de Proosdijhal te Kudelstaart. Publiek is uiteraard van harte welkom.

Wielrenner leeft zich uit in de Tropen

Top 10 Jordy Buskermolen
in slot Tour de Singkarak
Kudelstaart - Hij moest er even
op wachten, en veel moeilijke
hoogtemeters overwinnen, maar
in de slotritten van de Tour de
Singkarak kon Jordy Buskermolen zich vorige week toch nog uitleven: negende in rit 6 en zesde in
rit 8. Buskermolen deed dat door
in de slotkilometers van etappes met minder klimwerk weg te
springen uit het peloton. De kopgroepjes van die dagen bleven
echter buiten bereik van de Kudelstaartse renner. In het eindklassement van de negendaagse race op het Indonesische eiland Sumatra werd hij 42ste, in
het puntenklassement veertiende. De eindzege ging naar de Australiër Jesse Ewart.
Jordy Buskermolen noemde zijn
exotische trip “lastig en bijzonder”: Veel beklimmingen, temperaturen tot 44 graden en lange
koersdagen met vier ritten boven
de 200 kilometer. “Het is wel apart
dat je naast de weg soms apen
ziet en fietst langs schitterende
meren, rijst- en theevelden”, zegt
Jordy, die ook genoot van het enthousiaste publiek langs de route,
en zich gedurende de laatste dagen op de fiets steeds beter ging
voelen. “Helaas was het niet genoeg voor een podiumplaats of
een overwinning.”
Na zijn tropische uitstapje met

gelegenheidsteam ProCyclingStats richt Jordy Buskermolen
zich volledig op het strandracen.
Zondag 24 november staat hij
aan de start van de Beach Battle
bij Wijk aan Zee, de tweede rit van
de topcompetitie.
“Mijn niveau is gedurende de
laatste dagen van de Tour de
Singkarak gegroeid en ik verwacht er de hele winter op het
strand van te kunnen profiteren”,
zegt Jordy hoopvol.
Jordy Buskermolen diep over het
stuur gebogen om nog sneller te
kunnen dalen in een rit van de Ronde van Singkarak.
Foto: ProCyclingStats

Aalsmeer - Afgelopen weekend vond de eerste Wereldbeker floretschermen van het seizoen plaats in Bonn (Duitsland).
Dit is een kwalificatietoernooi
voor de Olympische Spelen en
de hele wereldtop was aanwezig. Op vrijdag werden de voorrondes gespeeld. Daniël Giacon
van Scherm Centrum Amsterdam
(SCA) liet punten liggen in de
poulefase waardoor hij geen vrijstelling voor de voorrondes had.
Hij wist vervolgens drie eliminaties op rij te winnen (15-7, 156 en 15-7) en plaatste zich daarmee als enige Nederlander voor
het hoofdtoernooi op zaterdag.
Op zaterdag trad de Aalsmeerder
ke deelnemer op zijn of haar ei- aan tegen Gerek Meinhardt uit de
gen niveau kan deelnemen. De USA. De Amerikaan liet zijn klaswandeling is elke maandag van se zien en won met 15-5 van de
9.00 tot 10.00 uur en het start- 18-jarige Daniël. Uiteindelijk won
en eindpunt is Fysio & Fitness aan Meinhardt zilver in Bonn en bede Kudelstaartseweg 243. Deel- reikte Giacon de 62e plaats. Hiername aan de wandelgroep kost mee staat Daniël nu op de 57e
2 euro per les, inclusief een kop- plaats op de Wereldranglijst. Het
je koffie of thee na de les. De eerste les is gratis, dus kom langs en
loop mee.
Aanmelden mag, maar is niet verplicht. Neem bij vragen contact
op met wandeldocent Dennis
van Beek via dvanbeek@teamsportservice.nl of 0297-763706 of
Kudelstaart - De dames van
06-55003365.
handbalvereniging RKDES hebben afgelopen zondag ook hun
derde wedstrijd gewonnen. In
de Proosdijhal werd NEA verslagen. Gemakkelijk ging dat echter
21.00 tot 22.30 uur welkom in niet. De tegenstander uit OuderZwembad de Waterlelie aan de kerk a/d Amstel heeft een jong
Dreef 7. Er zijn nog enkele plaat- team dat net als RKDES graag snel
en dynamisch speelt. Het gevolg
sen vrij voor de open dag!
Voor meer informatie of om op was veel doelpunten, maar geen
te geven voor de open dag kan ploeg die echt duidelijk beter
contact opgenomen worden met was. Bij 14-13 klonk het rustsigMarc Eveleens via mail marc.tha- naal. Na de pauze eigenlijk hetmendiving@caiway.net .Opgeven zelfde beeld; twee ploegen die
voor de open dag kan tot en met liever dachten aan aanvallen dan
14 november. Kijk ook eens op aan het voorkomen van doelpunten. Een verschil was er wel; RKwww.thamen-diving.nl
DES liep vrij snel uit naar een
voorsprong van 6 punten en besliste in die fase feitelijk de wedstrijd. NEA kwam nog wel wat terug, maar de Kudelstaartse dames gaven de zege niet meer uit
handen (27-25). Uitblinkster aan
Kudelstaartse zijde was de veel
scorende middenopbouwster Michelle Groenewegen. Aankomende zondag 17 november speelt
RKDES weer thuis in de Proosdijhal. Medekoploper Volendam 2
komt dan op bezoek. Aanvang
wedstrijd om 10.45 uur.

Bewegen en genieten van de natuur

Sportief wandelen op
maandag in Kudelstaart
Kudelstaart - Beweeg en geniet van de natuur in Kudelstaart.
Team Sportservice Aalsmeer organiseert wekelijks een wandelgroep voor volwassenen. De docent zorgt voor een sportieve
wandeling, waarbij altijd adem
overblijft om te praten. Nieuwe
deelnemers zijn welkom voor een
gratis proefles. In een tempo van
ongeveer 5 kilometer per uur lopen de deelnemers in en rondom Kudelstaart. Tijdens de wandeling werken ze aan de conditie en voeren ze een aantal coördinatie- en krachtoefeningen uit.
De docent zorgt ervoor dat el-

Handbalsters van RKDES
winnen ook 3e wedstrijd

Open dag Duikteam Thamen
Aalsmeer - Op donderdag 21 november is er weer een open dag
bij Duikteam Thamen. Voor geïnteresseerden is het mogelijk om
kosteloos een kijkje te nemen in
de onderwaterwereld van het
duiken.
Je kunt zelf onder begeleiding
van een instructeur mee onder
water met echte duikapparatuur!
De kans om het een keer te proberen! Belangstellenden zijn van

Toch winst heren
De heren van RKDES speelden
een gezapige derby uit tegen

Waterpolocompetitie Oceanus

Heren 1 geeft voorsprong
niet meer weg: 8-6

is voor het eerst sinds 2011 dat
een Nederlander het hoofdtoernooi van de Wereldbeker in Bonn
bereikte. Voor Daniël, die nog junior is, was dit de tweede maal
dat hij de Top 64 op een senioren
Wereldbeker behaalde. In 2018
bereikte hij in Parijs de 32e plaats
na een stunt tegen de Amerikaan
Massialas. Daniël is op zoek naar
sponsors die hem willen helpen
bij zijn ontwikkeling. Informatie
over sponsoring van Daniël is te
vinden op www.danielgiacon.nl

Winst Jopie en
Tiny bij Soos

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een geAalsmeer - Na de nederlaag te- het net twee keer en ook Den- zellige kaartmiddag in het Dorpsgen De Futen vorig weekend nis Reijnders wist te scoren. De huis van Kudelstaart. Van 13.30 tot
moesten de Heren 1 van Oceanus 7-5 voorsprong werd in de laat- 16.30 uur staan klaverjassen en johet afgelopen weekend opne- ste periode niet meer uit handen keren op het programma. Nieuwe
men tegen DJK/ZAR uit Amster- gegeven en Jeffrey wist met zijn kaarters zijn van harte welkom.
dam. Een team waar in het ver- tweede de eindstand op 8-6 te Op donderdag 7 november is het
leden meestal van werd gewon- brengen. De heren bezetten een jokeren gewonnen door Jopie
nen, maar nooit met een groot mooie derde plek op de ranglijst. de Grauw met 202 punten en op
verschil. Ook dit keer was het een
spannende waterpolowedstrijd, Zeldzame nederlaag
waarbij er door de streng fluiten- De dames leden een zeldzame
de scheidsrechters veel uitsluitin- nederlaag. De afwezigheid van
gen en strafworpen over en weer een aantal vaste speelsters was te
werden gegeven.
merken en ondanks dat de dames
Na de eerste periode waren de in de laatste periode nog goed teploegen nog in evenwicht met rug wisten te komen van een 10- Kudelstaart - Zin in een gezelli3-3. Voor Oceanus scoorden Ke- 6 achterstand kon een 11-10 ne- ge avond klaverjassen? Iedereen
vin Melman, Lars Houdijk en Jef- derlaag uiteindelijk niet voor- is van harte welkom bij klaverjasfrey Eickhoff (sterke actie van- komen worden. Voor Oceanus club De Geluksvogels. Het hele
af midvoor), die na een lange af- scoorden Noortje van der Meer jaar door wordt er op de woenswezigheid weer langzaam aan (3x), Noëlla Hond en Niké van dagavond vanaf 20.00 uur gekaart
het terugkomen is naar zijn oude Duijkeren (beide 2x), Sabina Ter- in het Dorpshuis van Kudelstaart
vorm. Ook in de tweede periode louw, Suzanne Weijers en Fabien- Op 6 november is het klaverjassen gewonnen door Hannie Houtgolfde het spel op en neer, maar ne Vork (allen 1x).
huys met 4924 punten, gevolgd
werden veel kansen gemist. Beidoor Gerda Raadschelders met
de teams wisten maar een keer te Overige uitslagen:
4909 punten en Marga da Silscoren. Voor Oceanus deed Yoe- Heren 2 - ZV Haerlem 3: 7-8
va met 4801 punten. De poedelri Berk dat. In de derde periode Heren 3 - DAW 2: 6-6
prijs was deze week voor Ubel v.d.
nam Oceanus uiteindelijk een be- Aquarijn 4 - Heren 4: 10-3
Blom met 3876 punten.
slissende voorsprong. Kevin vond Dames 2 - DJK/ZAR 1: 3-3

Klaverjassen bij
Geluksvogels

Aalsmeer 4. Zonder de geblesseerde Kees Berghoef en Martijn
Jasper had RKDES slechts de beschikking over één wissel, niet
bijster veel, maar het bleek voldoende. Voor rust was er weinig te genieten voor het handjevol toeschouwers. Meest opvallende was het vele balverlies
van beide ploegen. Na een ruststand van 7-12 in Kudelstaarts
voordeel, ging RKDES in de tweede helft gevarieerder spelen. Veel
positiewisselingen en een aantal effectieve ‘wisseltjes’ zorgden
ervoor dat al snel duidelijk was
dat RKDES zou gaan winnen. Opvallendste speler aan Kudelstaarste zijde was cirkelloper Sander
Spaargaren; niet alleen scoorde
hij zelf een aantal keer, ook zijn
medespelers maakten handig gebruik van de ruimte die hij op de
cirkel voor hen creëerden. De trainingsarbeid onder leiding van de
nieuwe trainer Kees Boomhouwer lijkt de ploeg goed te doen;
waar afgelopen seizoen wedstrijden vaak te lang duurden, oogt
RKDES dit seizoen duidelijk fitter en vooral ook meer een team.
Zondag werd uiteindelijk met 1726 van Aalsmeer gewonnen. Aankomende zondag 17 november
komt het eveneens nog ongeslagen Celeritas op bezoek in de
Proosdijhal. Aanvang 13.05 uur.
twee is Trudy Knol geëindigd met
443 punten. Bij het klaverjassen
was deze week Tiny Buwalda met
5114 punten beste, gevolgd door
Regina Geleijn met 5032 punten en Marry Akse met 5027 punten. Voor inlichtingen: Mevrouw R.
Pothuizen, telefoon 0297-340776.

Basketbal in de
Proosdijhal
Kudelstaart - De teams van Basketbal Vereniging Aalsmeer spelen dit weekend thuiswedstrijden in de Proosdijhal aan de Edisonstraat. Publiek is uiteraard van
harte welkom.
Zaterdag 16 november:
19.00 u. BVA MSE1 - U.S. MSE5
19.00 uur: BVA MSE2 - K.T.C. MSE2
Zondag 17 november:
14.30 u. BVA X12 Racing Beverwijk X12
14.30 u.: BVA M18 Mapleleaves M18
16.15 u. BVA X14 Landslake Lions X14
16.15 u. BVA M16 Flevo Musketiers M16
16.15 u. BVA V16 BV Hoofddorp V16

