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Voorbereidingen starten begin 2020

Aanleg HOV en herinrichting 
Burg. Kasteleinweg naderen

4,6 Kilometer
Medio 2020 start aannemer Du-
ra Vermeer met de aanleg van 
de HOV-busverbinding tussen 
Aalsmeer en Schiphol-Zuid. De 
4,6 kilometer lange, vrijliggende 
busbaan komt tussen de kruising 
met de Fokkerweg (Haarlemmer-
meer) en de kruising met de Poel-
weg (Uithoorn) en loopt dwars 
door Aalsmeer over de Burge-
meester Kasteleinweg. De daad-
werkelijke aanleg van de HOV-
busbaan start medio 2020 en is, 
als dit volgens planning verloopt, 
in 2021 afgerond. Voorafgaand 
worden er vanaf 2020 al de eerste 
voorbereidende werkzaamheden 
uitgevoerd, waaronder het kap-
pen van 17 bomen bij de Mensin-
glaan (� atkant) en het verleggen 
van kabels en leidingen.

OV, R-haltes en � etspad
De aanleg en herinrichting wor-
den in fases gerealiseerd, gestart 
wordt aan twee zijden van het 

traject, bij de Fokkerweg (richting 
Aalsmeerderbrug) en bij de Zwar-
teweg (richting Legmeerdijk). 
Langs de busbaan worden twee 
nieuwe OV-knooppunten (bij de 
Fokkerweg en bij de Zwarteweg) 
aangelegd en langs het tracé ko-
men R-haltes bij de Van Clee� ka-
de en bij de Ophelialaan. Op het 
traject worden zes rotondes (bij 
de kruispunten) aangelegd. Bij 
vijf rotondes gaat de bus door het 
midden van de rotonde heen rij-
den. Op de rotonde bij de Zwar-
teweg zal de bus met het ver-
keer meerijden. De aanleg van de 
HOV-verbinding wordt ook voor 
� etsers een � inke verbetering. Zo 
wordt er in Aalsmeer, parallel aan 
de Burgemeester Kasteleinweg, 
1,5 kilometer snel� etspad gerea-
liseerd en wordt het � etspad over 
een lengte van ruim 2 kilometer 
verbreed. Ook komt er een � ets-
onderdoorgang bij de Aalsmeer-
derbrug en een � etstunnel bij de 
Legmeerdijk. 

Eén rijstrook
Tijdens de voorbereidende werk-
zaamheden kan het verkeer op 
de Burgemeester Kasteleinweg af 
en toe hinder ondervinden. Ech-
ter, bij de daadwerkelijke start 
wordt het aantal rijstroken op het 
tracé verminderd van twee naar 
één rijstrook per rijrichting tussen 
de Fokkerweg en de Aalsmeer-
derbrug en tussen de Zwarteweg 
en de Legmeerdijk. 

Op de hoogte blijven? Kijk 
dan regelmatig op de websi-
te www.hovasz.nl (tevens voor 
aanmelding voor de nieuws-
brief ). Voor vragen kan een 
mail gestuurd worden naar 
hovasz@noord-holland.nl.

Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 19 november organiseerde de Pro-
vincie Noord-Holland samen met de gemeente een inloop-avond 
over de aanleg van de vrijliggende HOV-busbaan en de herinrich-
ting van de Burgemeester Kasteleinweg. De belangstelling voor 
deze presentatie met daarbij een planning van de uitvoering was 
bijzonder groot. De raadskelder was meer dan goed gevuld en 
langs alle traject-borden en plankaarten stonden mensen in de rij 
om een blik van dichtbij te kunnen werpen. 
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Superdruk bij intocht in Centrum
Sinterklaas in Aalsmeer!
Aalsmeer - Sinterklaas heeft af-
gelopen zaterdag 16 novem-
ber zijn opwachting gemaakt 
in Aalsmeer. Vanaf de Ringvaart 
kwam de stoomboot met de Sint 
en heel veel Pieten naar het Cen-
trum varen. De Goedheiligman 
werd hartelijk ontvangen door 
burgemeester Gido Oude Kotte, 
kinderburgemeester Berber Veld-
kamp en heel veel kinderen. De 
intocht stond in het teken van de 
Sint Olympics. Aan de eerste bur-
ger de eer om het teken voor de 
aanvang hiervan te geven, waar-
na diverse Pieten hun sportie-
ve kunsten vertoonden. De gro-
te basketbal-Pieten trokken veel 
bekijks, alom bewondering was 
er voor de trampoline-Pieten en 
natuurlijk werd er gedanst op de 
muziek van de DJ Pieten. 
Bij Pepermolen De Leeuw werden 
versgebakken pepernoten naar 
beneden getakeld en ook hier 
werd gedanst. Het was druk bij 
de intocht, maar nog meer kinde-
ren en (groot)ouders hadden zich 
verzameld op het Molenplein. Er 
was geen plaatsje meer vrij. Daar-

na werd de wandeling ingezet 
naar het tijdelijke Praatjeshuis 
in Studio’s Aalsmeer waar kinde-
ren de gelegenheid kregen om 
hun (sportieve) kunsten te verto-
nen en tekeningen aan de Sint te 
overhandigen. 
Het was al met al weer reuze ge-
zellig. Jong heeft genoten van 
Sinterklaas en de Pieten en oud 
van de vrolijke gezichtjes van hun 
kroost. Elders in deze krant een 
terugblik met veel foto’s van de 
foto-Piet. 

Kudelstaart en Pietenfeest
Aanstaande zaterdag 23 novem-
ber brengt Sinterklaas een be-
zoek aan Kudelstaart. Rond 14.15 
uur zal de stoomboot met na-
tuurlijk ook veel Pieten aan boord 
aanmeren bij de Loswal aan de 
Herenweg. Daarna is het feest in 
het Dorpshuis van 15.00 tot 16.30 
uur voor de jongste inwoners (4 
t/m 8 jaar). In het Centrum van 
Aalsmeer wordt deze zaterdag 
het Pietenfeest gevierd tussen 
13.00 en 15.00 uur.
Foto: www.kicksfotos.nl

Sinterklaas en hoofdpiet Piet met burgemeester Gido Oude Kotte en kin-
derburgemeester Berber Veldkamp.

“Wat een bijzonder bezoek”
VVD met burgemeester 
bij Ons Tweede Thuis
Aalsmeer - Op vrijdag 15 no-
vember ging de Aalsmeerse VVD-
fractie samen met burgemees-
ter Gido Oude Kotte op bezoek 
bij Ons Tweede Thuis (OTT). Om 
Aalsmeer beter te leren kennen, 
bieden de verschillende fracties 
uit de Aalsmeerse gemeente-

raad om beurten de nieuwe bur-
gemeester een bezoek aan. Het 
bezoek startte in het Diensten-
centrum van OTT, waar de VVD-
fractie en de burgemeester warm 
werden onthaald met ko�  e en 
appeltaart. Roel de Bruijn, voor-
zitter van de Raad van Bestuur 

van OTT, gaf vervolgens een uit-
gebreide toelichting op de or-
ganisatie. Er werken maar liefst 
1200 medewerkers voor onge-
veer 2500 cliënten op 80 loca-
ties. Er wordt gewerkt in de regio 
Midden-en Zuid Kennemerland 
en Amstelland- de Meerlanden. 
In Aalsmeer en Kudelstaart heeft 
OTT negen locaties. Elize Middel-
hoven, hoofd Behandeling, ver-
telt over de diversiteit aan cliën-
ten. “Jij en ik noemen we dat hier, 
we zijn er voor mensen met een 
verstandelijke beperking, autis-
me en niet-aangeboren hersen-
letsel. Samen werken we aan een 
goed leven voor mensen met een 
beperking.” De medewerkers van 
OTT zijn er trots op dat veel ves-
tigingen echt zijn verweven met 
de wijk. De ambitie is om de in-
tegratie met de bewoners in de 
wijk nog verder te verbeteren. 
Gelukkig zijn hier al veel goede 
voorbeelden van, zoals een dag 
waarop bewoners en scholieren 
samen sporten met cliënten van 
OTT. “Maar er valt ook nog veel te 
winnen”, zegt Roel de Bruijn. “Dat 
zou wellicht een goed onder-
werp zijn voor de politiek.”
Tijdens het laatste deel van het 
bezoek werd de groep in tweeën 

gesplitst. De ene groep vertrok 
naar de vestiging aan de Horten-
sialaan waar de wat oudere cliën-
ten wonen. De andere groep be-
zocht juist de jongeren bij de lo-
catie aan in de Beethovenlaan. 
Het bezoek aan de diverse loca-
ties van OTT maakte veel indruk 
op de fractieleden en de burge-

meester. “OTT vervult een grote 
rol in de inclusieve samenleving 
in Aalsmeer. Ik ben erg onder de 
indruk van hun belangrijke werk”, 
aldus burgemeester Gido Oude 
Kotte. En, VVD-fractievoorzitter 
Van der Zwaag: “Wat een bijzon-
der bezoek. Veel dank aan OTT 
voor deze bijzondere middag.”

GEZOCHT:
ALLROUND TIMMERMAN

en
MEEWERKEND UITVOERDER

Voor meer info
bel: 0297-322374 

of mail: info@hulsbosbouw.nl
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

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

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage: 17.350

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

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

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

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

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten

Speciale dienst 
Oud Kath.kerk

Aalsmeer - In de Oud Katholie-
ke kerk aan de Oosteinderweg 
394 is aanstaande zondag 24 no-
vember weer een speciale dienst. 
Tijdens deze dienst zal Aleksan-
dra, dochter van Bartek Ciury-
sek en Sandra Kiepas, gedoopt 
worden. Voorganger is Mgr. Dirk-
Jan Schoon, het orgel wordt be-
speeld door Toon Renssen en de 
lezingen worden verzorgd door 
Maaike McCurdy en Lisette Vis-
ser-Moleman. Ook verlenen de-
ze dienst enkele bijzondere zang-
talenten hun medewerking. De 
dienst begint om 16.00 uur. Ieder-
een is welkom.

Zondag in Oosterkerk en Dorpskerk
Kaarsen en rozen voor 
nabestaanden in kerken
Aalsmeer - Zondag 24 novem-
ber gedenken de Dorpskerk en 
Oosterkerk mensen die overle-
den zijn en hen lief zijn. Tijdens 
de kerkdienst worden namen ge-
noemd, is men een moment stil 
en nabestaanden krijgen gele-
genheid om een roos te plaat-
sen (Dorpskerk)  of een kaars-
je aan te steken (Oosterkerk). Dit 
lichtpuntje, maar ook de rest van 
de kerkdienst, staat in het teken 
van hoop. Alle aanwezigen krij-

gen in beide kerken gelegenheid 
om iemand te gedenken, ook als 
een naam niet genoemd is. In de 
Oosterkerk krijgt iedereen de ge-
legenheid om een kaarsje aan te 
steken voor iemand die men wilt 
gedenken en in de Dorpskerk mo-
gen rozen geplaatst worden. Ook 
niet-leden van een kerk zijn wel-
kom om 10.00 uur in de Ooster-
kerk en in de Dorpskerk. Meer in-
formatie is te vinden op de websi-
te ww.hervormdaalsmeer.nl.

Presentatieavond Familie 
Sponsorplan Roemenië
Aalsmeer - Op zondag 24 no-
vember wordt een presentatie-
avond georganiseerd met betrek-
king tot het werk van het Fami-
lie Sponsorplan Roemenië (FSR). 
Dit wordt gedaan met enige re-
gelmaat zodat sponsors en be-
langstellenden op de hoogte blij-
ven van de ontwikkelingen in het 
land Roemenië en het werk van 
de FSR onder de allerarmsten. De 
presentatie-avond vindt plaats 
in De Bron van de Lijnbaankerk 
aan de Lijnbaan. Inloop met kof-
�e vanaf 19.45 uur. De avond start 
om 20.00 uur.

Opslaglocatie gezocht
De FSR is ook met spoed op zoek 
naar een andere opslaglocatie 
voor de tweedehands kleding 
(opslag 20 tot 30 vierkante me-

ter) en voor het sorteren drie keer 
per jaar zo’n 50 vierkante meter. 
Op deze locatie wordt zo’n drie 
keer per jaar met een groep vrij-
willigers de kleding gesorteerd 
en verpakt in dozen. Alle tips en 
suggesties zijn welkom. Meer in-
formatie via: www.fsrom.nl.

Laatste van dit seizoen
Herfstwandeling over 
begraafplaats Zorgvlied
Amstelland - Op zondagmid-
dag 24 november geven Mar-
cel Bergen en Irma Clement (au-
teurs Wandelen over Zorgvlied) 
een herfstrondleiding over be-
graafplaats Zorgvlied. Tijdens de-
ze laatste rondleiding van dit sei-
zoen gaat de twee uur durende 
wandeling langs een groot aan-
tal bijzondere historische en mo-
derne graven die op Zorgvlied 
te vinden zijn.De auteurs geven 
uitleg bij de uitbundige funerai-
re symboliek uit de negentiende 
eeuw die is aangebracht op de 
rijksmonumenten van o.a. Oscar 
Carré (1891), Sophia Knoll (1890) 

en Adrianus Hartog van Banda 
(1873). Maar ook bij graven van 
bekende overledenen wordt stil 
gestaan. Daarnaast vertellen de 
auteurs meer over de tuin- en 
parkaanleg en de monumentale 
bomen op de begraafplaats. Ook 
komen moderne aspecten van 
Zorgvlied aan de orde, waaron-
der het ondergrondse grafkelder-
complex ‘t Lalibellum en het Cre-
matorion.Tijdens deze rondlei-
ding is er ook veel aandacht voor 
de (monumentale) bomen in 
herfsttooi. Start wandeling: 14.00 
uur (tot ongeveer 16.00 uur). Ver-
zamelen bij de witte kantoorvil-

Oost-Inn: Inloop 
en quilten

Aalsmeer - Op woensdag 27 no-
vember is er van 9.30 tot 11.30 
uur inloop en ontmoeting, onder 
het genot van een kopje ko�e of 
thee, bij de Oost-Inn. Ook staat 
deze ochtend quilten op het pro-
gramma. Met naald en draad aan 
de slag. Mee doen met een ander 
handwerk? Prima! Belangstellen-
den zijn hartelijk welkom in de 
Oost-Inn in de Mikado aan de Ca-
tharina Amalialaan 66. Voor in-
lichtingen: 0297-325636 of 0297-
321636 of kijk op de website her-
vormdaalsmeer.nl

Boeket bloemen voor Hilda Nap
Vrijwilligers van PCOB 
in het zonnetje gezet
Aalsmeer - De PCOB (Protes-
tants Christelijke Ouderen Bond) 
Aalsmeer-Haarlemmermeer is 
heel blij met al haar vrijwilligers. 
Donderdag 14 november organi-
seerde het bestuur daarom een 
verwenmiddag: een high tea in 
het mooie restaurant van het 
Kloosterhof in Aalsmeer. Meer 
dan dertig vrijwilligers lieten 
zich verwennen. Een vrijwilliger, 

die net met haar werk gestopt is, 
werd extra in het zonnetje gezet: 
mevrouw Hilda Nap, die jaren-
lang nieuwsbrieven rondbracht, 
kreeg een mooi boeket bloemen 
bij haar afscheid. “Het was een 
heel geslaagde en gezellige mid-
dag. Vrijwel iedereen zei: Tot vol-
gend jaar”, aldus Marijke Gehrels, 
voorzitter PCOB Aalsmeer-Haar-
lemmermeer.

Samenleven doe je dus niet alleen
Leger des Heils langs de 
deur met collectebus
Aalsmeer - Vrijwilligers van het 
Leger des Heils gaan van 25 tot 
en met 30 november langs de 
deuren met de collectebus. De 
opbrengst van de jaarlijkse deur-
tot-deurcollecte is bestemd voor 
lokale activiteiten waarmee het 
Leger des Heils sociale uitsluiting 
en eenzaamheid bestrijdt.
Steeds meer mensen zijn op zich-
zelf teruggeworpen en niet ie-
dereen redt het alleen. Voor de-
ze mensen wil het Leger des Heils 
een vangnet bieden. Dat ge-
beurt bijvoorbeeld door middel 
van maaltijdprojecten, schuld-
hulpverlening, spelletjesmidda-
gen, kledingwinkels en de soep-
bus. Voor deze buurtgerichte ac-
tiviteiten ontvangt het Leger des 
Heils geen subsidie. Deze activi-
teiten worden dus volledig be-

taald uit donaties. Het Leger des 
Heils organiseert daarom een lan-
delijke collecteweek, dit jaar van 
25 tot en met 30 november. Uw/
jouw gift is daarbij keihard nodig, 
want samenleven doe je dus niet 
alleen. Doneren kan ook online 
via www.legerdesheils.nl.

 Zondag 24 november
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met Maurice Lub-
bers.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Spreker: Men-
no Colijn. Babyoppas en kin-
derwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag Diensten om 10u. met ds. 
M. Hogenbirk en om 16.30u. 
met dhr. A. Vos. Oppasdienst 
kinderen 0-3 jaar en zondags-
school voor jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met Ellen van Hou-
ten en ds. Paul Thimm m.m.v. 
Doopsgezind Kerkkoor. Collec-
te: 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. Dienst, dag 
van Voleinding. Voorgangers: 
ds. Teus Prins en ds. Mirjam 
Vermeij.

 Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-

dag 10u. Dienst met ds. G.H. de 
Ruiter. Organist: H. van Noord. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 
269. Zondag om 10u. Dienst 
met ds. M.J. Zandbergen. Or-
ganist: Rogier Postma.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Samen-
komst. Spreker: Martijn Piet. 
Om 10u. Jeugddienst. Babyop-
pas en aparte bijeenkomsten 
voor kinderen. Vertaling in het 
Engels en Spaans. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zon-
dag Diensten om 10u. met ds. 
J. Weij en 16.30u. met dhr. A. 
Vos uit Heerhugowaard, gez. 
dienst in CGK. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdagdag 17u. Woordcom-
munieviering met A. Blonk in 
Kloosterhof. Zondag om 9.30u. 
Eucharistieviering en 14u. 
Poolse dienst met Andrzej in 
Karmelkerk.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

16u. Dienst. Voorganger: Mgr.
Dr.Dirk Jan Schoon,bisschop 
van Haarlem. Orgel: Toon Rens-
sen. Lezingen: Maaike McCur-
dy en Lisette Visser-Moleman.

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

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst met 
ds. K.W. de Jong uit Worden. 
Gedachtenisdienst. 

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

Zondag 10u. Dienst met ds. J. 
Haeck uit Zeist.

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

Zondag 11u. Dienst o.l.v. paro-

chianen m.m.v. dames- en he-
renkoor.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan-

dag in gebouw Mendel, Zwar-
teweg 98. Op 25 november om 
20u. met evang. Jacques Brunt. 

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

in om de twee weken in Ont-
moetingsruimte Ons Tweede 
Thuis, Jasmijnstraat 33. Op 26 
november om 20u. Hoite Slag-
ter over ‘Het getuigenis van 
Christus in de Psalmen’.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

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

la, Amsteldijk 273, Amstelveen. 
Deelname 10 euro per persoon 
(inclusief ko�e of thee). Reserve-
ren bij Zorgvlied: 020-5404927 of 
zorgvlied@amstelveen.nl
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21 NOVEMBER

 Kaartmiddag voor ouderen 
in Dorpshuis Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30u.

 Damesbridgen in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 13u.

 Expositie ‘Gezien in het Sin-
ger’ in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Tot en met 8 december. 
Open: donderdag tot en met 
zondag 14-17u.

  Boekpresentatie ‘Oorlog aan 
de Overkant’ in Boekhuis, Zijd-
straat vanaf 19u.

 Sjoelcompetitie in dorpshuis 
De Reede, Rijsenhout van 
19.30 tot 22.30u.

 Keezen-avond in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

 Open avond Duikteam Tha-
men in zwembad de Waterle-
lie van 21 tot 22.30u.

22 NOVEMBER
 Expositie ‘A Tribute to Flo-

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

 Josarie Orkest in wijkcentrum 
Voor Elkaer, Kudelstaart van 
14.30 tot 16u.

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

 Revue door Toneelvereniging 
Kudelstaart in Dorpshuis van-
af 20.15u. Voorstellingen ook 
op 23, 29 en 30 november.

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

23 NOVEMBER
 Wedstrijden Ritmische Gym-

nastiek om Omnia-cup in De 
Bloemhof, Hornweg, 9 tot 18u.

 Wintermarkt in zorgcentrum 
Aelsmeer en Rozenholm, Mo-
lenpad van 10 tot 16u.

 Verkoop handgemaakte sie-
raden en woonaccessoires in 
Edisonstraat 1, Kudelstaart (in-
gang tuin, zijkant),10 tot 17u.

 Kwartmarathon in buurthuis 
Hornmeer, Dreef 1 vanaf 10u.

 Crash Museum in fort 
Aalsmeer te Aalsmeerderbrug 
open van 11 tot 16u.

 Pietenfeest in Centrum van 13 
tot 15u. met speurtocht voor 
kinderen

 Intocht Sinterklaas en Pieten 
in Kudelstaart, bij de Loswal 
v/a 14.15u. Daarna feest voor 
kinderen (4-8jr) in Dorpshuis.

 Sinterklaasbingo in Studio’s 
Aalsmeer vanaf 20u.

 Cabaretier Pieter Vereilst met 
‘Amai’ in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21u.

 Band After The Break live in ca-
fé Joppe, Weteringstraat vanaf 
21/21.30u.

 Juize 16+ danceparty in N201, 
Zwarteweg van 22 tot 03u.

24 NOVEMBER
 Kanarie zangshow en vogel-

beurs in hal De Baccara, Bac-
carastraat van 10 tot 14u.

 Watertoren langs Westeinder 
open van 13 tot 17u.

 Groot Aalsmeers Dictee in His-
torische Tuin, ingang Praam-
plein. Van 13.30 tot 17.30u.

 Activiteit ‘Zweten en Eten’ in 
Proosdijhal en Place2Bieb Ku-
delstaart vanaf 14.30u..

 Concert zanger en gitarist Hu-
gh Mo�att in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 15u.

 Jazzmiddag met vibrafonist 
Frits Landesbergen bij Nieuwe 
Meer vanaf 16u.

25 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.

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

  Borrel-bijeenkomst in ka-
der actie ‘Stop geweld tegen 
vrouwen’ in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 20u.

  Bewonersoverleg Dorpsraad 
Kudelstaart in Dorpshuis, 20 u.

  Wijkoverleg Hornmeer in 
buurthuis, Dreef 1 vanaf 20u.

  Wijkoverleg Stommeer in Pa-
rochiehuis, Gerberastraat,20u.

  Algemene ledenvergadering 
RKDES in clubhuis aan Wim 
Kandreef van 20 tot 21.30u.

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

laan 86 vanaf 9.45u. 
 Computerhulp voor ouderen 

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

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

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

 Dartavond in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.

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

27 NOVEMBER
  Inloop Oost-Inn in De Mikado, 

Catharina Amalialaan van 9.30 
tot 11.30u. 

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

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

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

 OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

 Wijkoverleg De Dorper in De 
Oude Veiling, Marktstraat van-
af 19.30u.

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

28 NOVEMBER 
 Bijeenkomst over oprichting 

leesgroep biogra�eën en fa-
miliegeschiedenissen in het 
Boekhuis, Zijdstraat vanaf 14u.

 Lezing over cactustuinen in 
Thailand bij Groei & Bloei in 
buurthuis Hornmeer v/a 20u.

 Thema-avond aardgasvrij ver-
warmen door Sienergie in 
Dorpshuis Kudelstaart, 20u.

29 NOVEMBER
 Klaverjassen en hartenjagen 

bij FC Aalsmeer in clubhuis Beet-
hovenlaan vanaf 20u.

 Dartavond bij Poel’s Eye in 
Proosdijhal Kudelstaart. Inschrij-
ven tot 20u.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

 TIPS VOOR SINT:
Keyboard ‘Medeli’
(aanslag gevoelig)

Ukelele’s (in kleurige printjes)

Kindergitaren (¾ en ½) vanaf € 69,-

Heel veel Western gitaren vanaf €139,-

 TIPS VOOR SINT:
Keyboard ‘Medeli’Keyboard ‘Medeli’Keyboard ‘Medeli’Keyboard ‘Medeli’Keyboard ‘Medeli’Keyboard ‘Medeli’Keyboard ‘Medeli’Keyboard ‘Medeli’Keyboard ‘Medeli’
(aanslag gevoelig)

 (in kleurige printjes)

Draaien aan het rad bij aankoop ticket

Het Feest van Ome Jan met 
Tino Martin in Studio’s
Aalsmeer - Op vrijdagavond 7 
februari 2020 vindt één van de 
grootste Hollandse festijnen uit 
de regio plaats! Studio’s Aalsmeer 
organiseert in samenwerking 
met Multi Events ‘Het Feest van 
Ome Jan!’
Een feest voor jong en oud, met 
een hoog meezing gehalte. De 
verkoop is al gestart en binnen 
een mum van tijd waren de ear-
ly bird kaarten al op. In deze eer-
ste editie ontvangt Ome Jan be-
zoekers graag op ludieke wijze in 
Studio’s Aalsmeer.
Bij aankoop van een ticket via 
www.hetfeestvanomejan.nl geeft 
Ome Jan jouw de mogelijkheid 
om aan het virtuele rad te draai-
en, en ja: altijd prijs! Dit kan va-

riëren van een biertje of wijntje 
van het huis, tot aan kaarten voor 
Brooklyn Nights dé enige echte 
dinnershow van Nederland, drie-
gangendiners bij LaCena by No-
la in Nieuwkoop of netto geld-
prijzen.
Naast de prachtige locatie van 
Studio’s Aalsmeer, is de line up 
er ook één die je niet mag mis-
sen. Onder andere Tino Martin, 
Samantha Steenwijk en Lange 
Frans zullen die avond de zaal op 
zijn kop zetten. De kaartverkoop 
is zojuist gestart, bent jij ook aan-
wezig bij Het Feest van Ome Jan!? 
De deuren zijn open vanaf 20.30 
uur. Om 21.00 uur zal de avond 
feestelijk worden geopend, dus 
kom op tijd. 

Supertramp zondag: Uitverkocht!
Ralph de Jongh en Boogie 
Woogie in The Shack
Oude Meer - De Supertramp 
undercover op zondag 24 no-
vember is uitverkocht, maar The 
Shack heeft nog meer geweldige 
bands op het programma staan 
in de laatste weken van het jaar. 
Zo kunnen de liefhebbers van 
live-muziek op zondagmiddag 
1 december genieten van een 
weergaloze live-act van Ralph de 
Jongh. Ralph is een klasse apart 
en een ware sensatie om live te 
zien en te horen. Door zijn rauwe 
blues á la Seasick Steve vergaart 
hij ieder optreden weer nieuwe 
fans, en is dus écht een must om 
live te zien, en met de muzikale 
vader (en fan) die hij vond in Har-
ry Muskee kan dat ook niet an-
ders. Ook dit jaar toert hij weer 
heel Nederland door met zijn 
enerverende en ongeëvenaar-
de solo optreden, en The Shack is 
enorm trots dat deze fantastische 
muzikant wederom een gaatje in 
zijn drukke agenda heeft gevon-
den om naar Oude Meer te ko-
men. 

Boogiewoogie & The Blisters
Liefhebbers van muziekstijlen als 
blues, rock & roll en boogie woo-
gie komen volledig aan hun trek-
ken tijdens het pianofeestje op 
zondag 8 december in The Shack. 
Mr. Boogie Woogie Eric-Jan Over-
beek en zijn band The Blisters 
trekken alles uit de kast: spette-
rende piano- en gitaarsolo’s, hart-
verscheurende duetten en prach-
tige bluesballades! Geheid een 
heerlijk, swingend feestje.

Stevie Ray Vaughan
Op zondag 15 december gaat 
de spots in The Shack aan voor 
de muzikanten die garant staan 
voor een fantastische Stevie Ray 
Vaughan undercover. De band 
waar mee het fantastische reper-
toire van deze legendarische gi-
tarist gevierd wordt bestaat lou-
ter uit klasse muzikanten: zang: 
Martin van der Starre, gitaar: Rob 
Winter, hammond: Ruben Mul-
der, bas: Rick Nieuwenhuizen en 
drums: Fokke de Jong Een dikke 
aanrader!
The Shack is op zondag 1 decem-
ber open om 15.00 uur. Ralph de 
Jong begint rond 16.00 uur en de 
entree is 10 euro. Ga voor alle info 
naar: www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer.   

Sint- en Kerstcadeaus en erwtensoep
Wintermarkt in Aelsmeer 
met optreden Davanti
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 23 november staan de deu-
ren van Zorgcentrum Aelsmeer 
en Verpleeghuis Rozenholm aan 
het Molenpad in het Centrum 
open voor de jaarlijkse winter-
markt. Iedereen is welkom tussen 
10.00 en 16.00 uur om leuke Sint 
en Kerst cadeaus te kopen, siera-
den, boeken en/of planten aan te 
scha�en. 
De wintermarkt wordt opgeluis-
terd met muziek door dameskoor 

Davanti tussen 14.30 en 15.30 
uur, het Rad van Avontuur draait 
regelmatig en de innerlijke mens 
kan zich tegoed doen aan verse 
erwtensoep, heerlijke pannen-
koeken en ko�e of thee met zelf-
gebakken appeltaart. 
Met de opbrengst van de winter-
markt zullen activiteiten voor de 
bewoners van Aelsmeer georga-
niseerd worden en komt ten goe-
de aan de boottocht voor de be-
woners van Rozenholm.

Bekende pop-rock-covers
‘After the Break’ in Joppe
Aalsmeer - Zaterdag 23 novem-
ber komt de band ‘After the Break’ 
optreden in Café Joppe. After the 
Break is een popformatie van vijf 
ervaren muzikanten die over-
al gespeeld hebben met samen 
175 jaar ervaring. Eén jonge zan-
geres, Bo Oprinsen, vult de he-
ren aan. Bo heeft de artiestenop-
leiding afgerond en heeft reeds 
haar opwachting gemaakt in So 
you think you can sing. De band-
leden hebben hun ‘coverfeest-
band’-periode gehad en spe-
len nu covers die muzikaal inte-
ressant zijn voor minimaal een 
van de leden. Rick Val, de bassist, 

speelt graag ‘Niet de lef’ vanwe-
ge de stuwende basloop, toetse-
nist Elbert Waller geniet van ‘Rik-
ki don’t lose that number’, drum-
mer Valentijn gaat los op ‘She’s 
not there’ en Mark Schreuder be-
speelt de sologitaar met verve in 
‘Comfortably Numb’. De zanger 
van de band is Wim Bartels, een 
fan van Solomon Burke die net zo 
graag met Bo One zingt. 
Kortom, aan variatie geen gebrek 
in Joppe aanstaande zaterdag 23 
november. Aanvang rond 21.00 
uur en, zoals altijd, is de toegang 
tot het café in de Weteringstraat 
gratis. 

Pop, country, bluegrass en gospel
Concert Hugh Moffatt in 
De Oude Veiling zondag
Aalsmeer - Zondagmiddag 24 
november verzorgt Hugh Mo�att 
een concert in De Oude Veiling 
in de Marktstraat. Hugh Mo�att 
is sinds vele jaren een begrip in 
de singer-songwriters scene, een 
scriptschrijver en acteur. Zijn mu-
ziek is door velen gecoverd, van 
Patti Page tot Kesha, maar ook 
door  Jerry Lee Lewis, The Nitty 
Gritty Dirt Band, Merle Haggard, 
Bobby Bare, Dolly Parton, Alaba-
ma, Johnny Cash en vele anderen 
in stijlen als pop, country, blue-
grass, traditional en gospel rond 
de wereld.
Tijdens één van zijn eerdere tours 
in Holland in 1992 nam het Hu-
gh Mo�att Trio zijn befaamde CD 
‘The Wognum Sessions’ opge-
nomen in een oude kerk in het 
Noord Hollandse Wognum.  
In het voorprogramma het aan-
komende Nederlandse singer-
songwriter talent NinaLynn.  
Het concert begint om 15.00 uur 

en de toegang bedraagt 15 euro 
per persoon. Kaarten reserveren 
kan via scr@pietergroenveld.com.
Noteer ook alvast: Richard Shin-
dell (USA) op zondag 1 decem-
ber en de Amazing Stroopwa-
fels op zondag 8 december. Bei-
de concerten vinden ook plaats 
in De Oude Veiling en beginnen 
om 15.00 uur.  

Zondag voor liefhebbers en specialisten

Groot Aalsmeers Dictee 
in de Historische Tuin
Aalsmeer - Aanstaande zondag 
24 november vindt het Groot 
Aalsmeers Dictee weer plaats. 
Dit keer komen de taalliefheb-
bers bijeen in de veilzaal van de 
Historische Tuin in het Centrum. 
Auteur van het dictee is Hermen 
de Graaf en de taak van voor-
lezer neemt Anton Temme, be-
stuurslid van de Historische Tuin, 
op zich. Deelnemen kan als indi-
viduele liefhebber of specialist en 

als team bestaande uit drie perso-
nen. Het Groot Aalsmeers Dictee 
is van 13.30 tot 17.30 uur. Na het 
dictee is er een Aalsmeerse bor-
rel in het naastgelegen Tuinhuis. 
Tevens wordt een ludieke veilses-
sie georganiseerd. Naast eeuwi-
ge roem zijn er prijzen te winnen 
in de verschillende categorieën. 
Deelname kost 27,50 euro per 
persoon en aanmelden kan via 
taalevenementen@gmail.com.

KCA Cabaret: 
Pieter Verelst 
Aalsmeer - KCA cabaret presen-
teert op zaterdag 23 november  
Pieter Verelst met ‘Amai’ in cul-
tureel café Bacchus. Met keihard 
positivisme, knotsgekke sketches 
en ontroerende bespiegelingen 
treedt de Vlaams cabaretier en 
acteur Pieter Verelst de wereld te-
gemoet. Na het winnen van Ca-
meretten 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, mate-
rialisme, liefde, relaties, angst en 
wandelende takken. Want: Amai, 
het is toch allemaal wat.
Deze tweede avondvullen-
de voorstelling van Pieter Ver-
elst kan op zaterdag 23 novem-
ber bijgewoond worden in cultu-
reel café Bacchus aan de Gerbe-
rastraat vanaf 21.00 uur. De zaal 
gaat open om 20.15 uur. Kaarten 
à 13 euro) zijn te reserveren via  
www.cultureelcafebacchus.nl. 







VERGADERING DINSDAG 26 NOVEMBER

Agenda voor de vergadering van de commissie ruimte en eco-
nomie op dinsdag 26 november 2019, 20.00 uur. 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Ruimte en Economie, 
  mevrouw N. Hauet.
20.02 2. Vaststelling van de agenda

  BEELDVORMEND

20.05 3. Het ontwerpbesluit omgevings-
  vergunning tijdelijke logiesvergunning 
  160 bedden Legmeerdijk 287

  OORDEELSVORMEND

20.20 4. Vaststellen voorkeursvariant Waterfront
21.10 5. Verordening Winkeltijden Aalsmeer 2019
21.35 6. Startnotitie Westeinderhage
21.55 7. Woonagenda Aalsmeer 2020
22.25 8. Herijking en samenvoeging ‘Econo-
  mische en Recreatie en Toerisme Agenda’
22.55 9. Onttrekking aan de openbaarheid
  van stroken grond Winkelcentrum 
  Einsteinstraat en toevoeging aan de 
  openbaarheid van een strook grond
23.00 10. Optimalisatie grondexploitatie 
  ‘De Tuinen van Aalsmeer’
  Vragenkwartier
23.20  Sluiting

VERGADERING DONDERDAG 28 NOVEMBER

Agenda voor de vergadering van de commissie maatschappij 
en bestuur op donderdag 28 november 2019, 20.00 uur. 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Maatschappij en Bestuur, 
  de heer J.H. Buisma
20.02 2. Vaststelling van de agenda

  OORDEELSVORMEND

20.05 3. Wijziging Verordening Wmo
20.30 4. 2e Bestuursrapportage 2019
21.00 5. Nota Reserves, voorzieningen en 
  risicobeleid 2020
  Vragenkwartier
21.30  Sluiting

OPROEP OM VAARTUIG TE VERWIJDEREN

Aan de Oosteinderpoel ter hoogte van het recreatie-steunpunt 
van de gemeente Aalsmeer aan de Mr. Jac. Takkade ligt al ge-
ruime tijd een vlot ponton onbeheerd. Dit vlot is voorzien van 
een a.p.v. aanwijzing. De sticker is aangebracht op 17 oktober 
2019. Volgens artikel 5.28 van de algemene plaatselijke veror-
dening van de gemeente Aalsmeer is het verboden een vaar-
tuig en/of andere voorwerpen te plaatsen bij de gemeente in 
beheer zijnde dijken, wallen, kaden, beschoeiingen en oever-
begroeiingen. Er wordt gehandeld in strijd met het gestelde 
voorschrift. De eigenaar van het vlot ponton is onbekend. De 
gemeente Aalsmeer wil via deze weg de eigenaar van dit vaar-
tuig dringend verzoeken zich te ontfermen over haar of zijn 
bezit. Volgens artikel 1 van de Wrakkenwet, kunnen de wrak-
ken door de beheerder van het openbaar water worden opge-
ruimd, zonder dat deze aansprakelijk kan worden gesteld voor 
eventueel toegebrachte schade. Dit vlot ligt al geruime tijd 
aangemeerd op de boven genoemde locatie. De gemeente 
is voornemens dit vaartuig uit het openbaar water te lichten, 
mee te voeren en of op te slaan dan wel te vernietigen. Artikel 
5.29 en 5.30 van de AWB zijn van toepassing. Dit betekent dat 
de gemeente het vaartuig na 13 weken mag verkopen of laten 
vernietigen. De eigenaar krijgt de gelegenheid het vaartuig te 
verwijderen vóór 01-12-2019 aan de Oosteinderpoel ter hoog-
te van het recreatie-steunpunt van de gemeente Aalsmeer 
aan de Mr. Jac. Takkade. Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met de gemeente Aalsmeer, afdeling VH, Vaarweg-
beheer via tel. 0297-387575.

ASBESTDAKEN

Asbest kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Daarom stelt 
de overheid regels voor het gebruik van asbest en voor wan-
neer asbest weg moet. De regering wilde asbestdaken per 31 
december 2024 verbieden. De Eerste Kamer stemde hier niet 
mee in. Het kabinet wil asbest vanwege de schadelijkheid nog 
steeds uit de samenleving verwijderen, ook zonder wettelijk 
verbod.

Fonds
Eén van de maatregelen is het oprichten van een fonds waaruit 
leningen voor het verwijderen van asbestdaken verstrekt kun-
nen worden. Dit kan t/m 2028, om zo mensen te stimuleren op 
korte termijn in actie te komen. De Rijksoverheid draagt samen 
met provincies, gemeenten en banken bij aan dit fonds.
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GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

LET OP: VANWEGE RENOVATIE GEMEENTEHUIS 
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INSPREKEN IN DE COMMISSIE 
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken 
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van 
een organisatie aangaan. U kunt in een commissieverga-
dering het woord voeren over geagendeerde onderwer-
pen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om 
de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een 
raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van 
reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als 
inspreker bij de gri�e via gri�e@aalsmeer.nl of telefonisch 
via 0297-387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de 
vergadering.

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

VRIJDAG 22 NOVEMBER BALIES GESLOTEN

Op vrijdag 22 november zijn alle publieksbalies in het ge-
meentehuis gesloten wegens verbouwingswerkzaamheden. 
Op maandag 25 november zijn de publieksbalies geopend 
volgens de hieronder vermelde tijden.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN EN 
VERGUNNINGEN

Op dinsdag 17 december is de Balie Bouwen en Vergunningen 
voor vrije inloop, open van 08.30-11.30 uur.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Claassen W.H. 15-04-1968 14-11-2019
Engel G.A. 31-10-1974 11-11-2019
Ziółkowski K.P. 06-08-1986 13-11-2019

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

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s. VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Uw asbestdak vervangen 
Particulieren en bedrijven mogen asbest niet (her)gebruiken, 
bewaren, verkopen, importeren, weggeven, opnieuw toepas-
sen en bewerken. Sinds 1 juli 1993 geldt dit in Nederland en 
sinds 2005 in heel de Europese Unie. Asbest mag niet in nieu-
we producten zitten, omdat asbestvezels levensgevaarlijk kun-
nen zijn als u ze inademt. Hoe ouder een asbestdak, hoe groter 
de kans dat asbestvezels vrijkomen. Het is daarom verstandig 
om uw asbestdak te verwijderen.  Meer informatie over dit 
fonds en welke stappen u moet nemen om uw asbestdak te 
verwijderen kunt u vinden op de website van het Rijksover-
heid: https://www.rijksoverheid.nl/ 

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Gloxiniastraat 15 in Aalsmeer, 1431 VG, (Z19-068726), het 

realiseren van een constructieve wijziging en een wijziging 
van de voorgevel 

-  Jan Lunenburg Oever, sectie D nr.7573, kavel 1 te Aalsmeer, 
(Z19-068711), het bouwen van een woning met berging 
en carport 

-  Mendelstraat 35, 1431 KL, (Z19-068566), het plaatsen van 
een dakopbouw met een dakkapel aan voor- en achter-
zijde 

-  Alexiastraat 7 , 1432 HL, (Z19-067465), het plaatsen van 
een dakkapel op het voordakvlak van de woning  

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Rietwijkeroordweg 66 kwek, 1432 JE, (Z19-065255), het af-

wijken van het bestemmingsplan t.b.v. het omzetten van 
kwekerij naar handelskwekerij. Verzonden: 14 november 
2019

 

Vervolg op volgende blz.

TIJDENS DE RENOVATIE GEWIJZIGDE 
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

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

voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en 
uittreksels);

- Vrijdag: 08.30-10.30 uur.

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

Vervolg op volgende blz.

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

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

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

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



Naar het casino, buffet en livemuziek
Jubileumfeest 50-jarige 
S.S.K. heel geslaagd
Kudelstaart - Zaterdagmiddag 
16 november om 16.30 uur gaf 
burgemeester Gido Oude Kotte 
in een toespraak het startschot 
voor het begin van de feestelij-
ke gebeurtenis, de viering het 
50 jarig bestaan van de Stichting 
Supporting Kudelstaart, Hierna 
volgde een toespraak door Pe-
ter Lentjes namens sportvereni-
ging R.K.Des, en was de micro-
foon voor de voorzitter van S.S.K., 
Jan Hoogenbosch. Hij heette ie-
dereen van harte welkom, stel-
de de leden van het bestuur aan 
de aanwezigen voor en legde uit 
wat er deze avond allemaal op 
het programma stond. Ook wer-
den twee leden, die 50 jaar be-
trokken zijn bij de S.S.K. met een 
bloemenboeket kort in het zon-
netje gezet. De grote zaal van 
het Dorpshuis was geheel gevuld 
met casinotafels en met grote 
doeken omgetoverd tot een echt 
casino. Om 18.15 uur ging het ca-
sino open en druppelden de eer-
ste aanwezigen langzaam vanuit 
het grand café naar de grote zaal 
en na een half uurtje stond bijna 
iedereen aan de roulettetafels en 
werd er volop gegokt. Alle gasten 
hadden twee certi�caten met het 
logo van S.S.K gekregen, die men 
aan de tafels kon inwisselen voor 
�ches. Na een klein uurtje werd 
het fantastische bu�et geopend 
en kon iedereen zijn of haar buik-
je heerlijk vol eten. Na de maaltijd 

vertrok iedereen voor de twee-
de maal naar het casino om een 
poging te wagen de 1.5 liter gro-
te �es met champagne mee naar 
huis te nemen. Om ongeveer tien 
uur werd in het grand café deze 
prijs uitgereikt. Gert Ubink was 
de winnaar en hij ging er met de 
champagne�es vandoor. Daarna 
gingen de spots aan voor de Am-
sterdamse zanger Michael Ag-
terberg. Na zijn spetterende op-
treden aan diskjockey Ronald 
Wegbrans de eer om in het laat-
ste uurtje de aanwezigen op de 
dansvloer te vermaken. Na veel 
positieve complimenten over de 
fantastische avond gingen de be-
zoekers rond middernacht huis-
waarts. Het bestuur kijkt heel te-
vreden terug op haar jubileum-
feest en wil bij deze alle aanwe-
zigen bedanken voor de gezelli-
ge avond.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

‘Samen op weg naar de Kerst’
Zangavond met Song of 
Joy en Sursum Corda
Kudelstaart - Op zondag 8 de-
cember om 19.00 uur vindt er in 
kerkelijk centrum De Spil in Ku-
delstaart een zangavond plaats 
waaraan het Interkerkelijk koor 
Song of Joy en Chr. Muziekvereni-
ging Sursum Corda hun mede-
werking zullen verlenen. 
Rond de Kerstdagen zijn er aller-
lei vieringen en concerten waar u 
in de stemming kunt raken voor 
het Kerstfeest. Sursum Corda en 
Song of Joy wilden niet in deze 
drukke tijd ook nog eens met een 
concert komen. Daarom kozen zij 
voor een eerder moment in de 

Adventstijd om deze zangavond 
te organiseren onder de noe-
mer ‘Samen op weg naar Kerst’. 
Het wordt een avond met koor-
zang, samenzang en instrumen-
tale nummers. De heer Eppo Kra-
mer verzorgt een korte meditatie. 
De avond zal herinneringen bij u 
oproepen aan de Volkskerstzang-
avonden van weleer. 
Zondagavond 8 december om 
19.00 uur is iedereen van harte 
welkom in kerkelijk centrum De 
Spil aan de Spilstraat (zijstraat van 
de Bilderdammerweg) om deze 
avond mee te maken.

Kleine Brug, 
Grote Brug
Aalsmeer - Veel plassen, slootjes 
en akkers op de Poel hebben een 
naam. Op de waterkaarten van de 
Westeinderplassen staan die na-
men wel, maar ik vraag me regel-
matig af waar zij vandaan komen. 
Neem bijvoorbeeld Bijengat, Bon-
kengat, Dirrekies gaatje, Donker 
Amsterdam, Kakke poeltje, Keet-
je Tippel, Koddes poel, Grote Trui-
tje, Heine Wurf, Vrouwenverdriet, 
Lavensloot, Kooienkamp, Pis we-
tering en Rooie Jans. Er zijn tien-
tallen wonderlijke benamingen, 
waarvan ik graag meer zou wil-
len weten.

Fantasie
Neem nou de belangrijke door-
vaarten van de Kleine naar de 
Grote Poel, de Grote en de Kleine 
Brug. Het zijn geen bruggen. De 
Grote Brug vind ik overigens een 
kleinere doorvaart dan de Kleine 
Brug. Volg je me nog? Deze door-
vaarten hebben vast vele jaren 
geleden de Westeinderdijk onder-
broken. Na aangemeerd te heb-
ben bij een eiland aan de Grote 
Brug, heb ik mijn fantasie er maar 
eens op losgelaten.

Rijke Aalsmeerders
De Westeinderdijk liep onge-
veer vanaf jachthaven Dragt tot 
aan Leimuiden in vroegere eeu-
wen. Na de drooglegging van de 
Haarlemmermeer is de dijk weg-
geslagen, omdat deze niet be-
stand was tegen de golfslag van 

BOVENLANDEN

de Grote Poel. De rijke Aalsmeer-
ders woonden op de dijk. Zij ver-
huisden door de afkalving van de 
Westeinderdijk later allemaal met 
hun kwekerijen naar de Uiterweg, 
die er parallel aan liep. Vandaar 
dat ik denk dat er bruggen over 
de doorvaarten hebben gelegen. 
Deze vooraanstaande Aalsmeer-
ders hadden waarschijnlijk wel 
vervoer met paard en wagen, zo-
dat zij niet door weer en wind 
met een bootje naar hun woning 
moesten. Dit lijkt mij een logische 
verklaring voor de namen van 
de Grote Brug en de Kleine Brug. 
Leuk verzonnen natuurlijk daar 
aan de waterkant, maar ik weet 
niet of dit de verklaring is van de 
namen die de doorvaarten heb-
ben.

Buurter
Ik zal mijn oude buurman Jaap 
Spaargaren eens een bezoek 
brengen. Jaap is een echte buur-
ter die in vroeger jaren een se-
ringenkwekerij op de Uiter-
weg had. Jaap kan mij vast ver-
tellen waarom deze doorvaar-
ten zo heten. Ook denk ik dat ik 
dan de juiste persoon heb ge-
vonden, die me de echte verha-
len kan vertellen over de namen 
van sloten, doorvaarten en eilan-
den in het Bovenlanden gebied. 
Wordt vervolgd. Reacties? Graag:  
bob@bovenlanden.nl

Pietenfeest in 
het Centrum

Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 23 november komen de Pie-
ten weer naar het Centrum om 
tussen 13.00 en 15.00 uur op-
nieuw een gezellig feestje te vie-
ren. Kinderen kunnen deelne-
men aan een speurtocht waar-

bij Pietenstickers verzameld die-
nen te worden. Een volle kaart 
(inleveren tot 16.00 uur bij Loli-
popland) kan een leuk cadeautje 
opleveren. Sinterklaas komt ook 
nog even langs, maar hij doet het 
natuurlijk wat rustiger aan. Tus-
sen 14.00 en 15.00 uur is hij aan-
wezig bij de fotostudio van Foto 
De Boer in de Zijdstraat 43 en na-
tuurlijk zijn alle kinderen hier wel-
kom. 

ro fiet  nel 
weer retour

Aalsmeer - Op woensdag 13 no-
vember even voor half zeven in 
de ochtend zag een oplettende 
bewoner een brom�ets in de F.A. 
Wentstraat staan met een bescha-
digd contactslot. Gedacht werd 
aan diefstal en er werd contact 

O�ciële Mededelingen
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VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE 
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid 
2 van de Wabo verlengd:
- Oosteinderweg 276 b, 1432 BC, (Z19-056203), het legali-

seren van bewoning van een voormalige bloemenschuur 
inclusief uitbreiding (eerste fase). Verzonden: 12 november 
2019 

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Graaf Willemlaan ter hoogte van nr. 25, 1433 HL, (Z19-

064759), het inrichten van een bouwplaats op vier par-
keerplaatsen t.b.v. onderhoudswerkzaamheden voor het 
complex Graaf Willemlaan t/m 24 april 2020. Verzonden: 
18 november 2019

-  Einsteinstraat 107, 1433 KJ, (Z19-051328), het inrichten van 
een bouwterrein met container, schaftkeet en toilet t.b.v. 
van sloopwerk van de voormalige Rabobank. Verzonden: 
18 november 2019

-  Aalsmeerderweg 92, 1432 CT, (Z19-050482), het realiseren 
van een aanbouw aan de achterzijde van de woning. Ver-
zonden: 18 november 2019

-  Hornweg nabij 187, sectie B nr. 6956, (Z19-059289), het tij-
delijk plaatsen van een JOP ( jongerenontmoetingsplek). 
Verzonden: 18 november 2019

-  Uiterweg 92 en 94, 1431 AR, (Z19-043086), het bouwen 
van 2 woningen (twee-onder-een-kapwoning). Verzon-
den: 13 november 2019

EVENEMENTEN

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

Evenementenvergunning (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:
- Raadhuisplein, Schoolstraat, Weteringstraat, Marktstraat 

en Dorpsstraat (Z19-067845) Bandjesavond op 27 juni 
2020, ontvangen 8 november 2019

COLLECTES

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

DRANK- EN HORECAVERGUNNING 
(ONTWERPBESLUIT)***

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 6 van 
de drank- en horecawet de volgende ontwerpbesluit drank- 
en horecavergunning is afgegeven. Tegen de afgifte van dit 
ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen. Als er geen 
zienswijze is ingediend kunt u bij afgifte van de de�nitieve ver-
gunning geen beroepschrift meer in dienen. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie.

- Stommeerweg 72D (Z19-049913) Watersportvereniging 
Westend / W.S.V. Westend, ter inzage van 22 november 
2019 tot januari 2020

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Sportlaan 44, 1431HZ(Z19-068487) Er komen 2 zangers 

optreden met laatste werkdag op 30 december 2019, mel-
ding akkoord 15 november 2019

- Legmeerdijk 313, 1431GB(Z19-067868) Winterfair op 8 en 
9 januari 2020, melding akkoord 19 november 2019

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

VERKEERSBESLUITEN

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

Moslaan ten zuiden van de kruising met Pijlkruidhof

TER INZAGE

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

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

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

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

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

t/m 19-12-19  Besluit omgevingsvergunning in afwijking 
van de bestemmingsplannen ‘N201-zone’, 
‘Royal FloraHolland Centrum, Oost en OLV’ 
en ‘Landelijk Gebied Oost’omgevingsver-
gunning, de daarbij behorende ruimtelijke 
onderbouwing en de overige daarop betrek-
king hebbende stukken (Z18-007348)

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

t/m 27-12-19 Ontwerpbestemmingsplan ‘Oosteinderweg 
2020’ met bijbehorende verbeelding, planre-
gels en toelichting (Z-2017/052407)

Vervolg van vorige blz.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

opgenomen met de politie. Agen-
ten zijn ter plaatse gegaan, zagen 
ook dat de brom�ets met vermoe-
delijk een schroevendraaier was 
open gewrikt en zijn op zoek ge-
gaan naar de eigenaar. Deze bleek 
woonachtig in Hoofddorp en had 
de diefstal van zijn vervoermiddel 
nog niet opgemerkt. De brom�ets 
is meegenomen naar het politie-
bureau en later op de dag door de 
eigenaar opgehaald.
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Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
Bazaar: Een topdag met 
hoogste opbrengst ooit!
Aalsmeer - De bazaar van 
de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer afgelopen zaterdag 16 
november is zeer succesvol ver-
lopen met een prachtig �nan-
cieel resultaat. Ongeloo�ijk wat 
een werk verzet is met alle vrijwil-
ligers, die deze dag dragen, maar 
het is zeker alle moeite waard. 
Het heeft de hoogste opbrengst 
ooit opgeleverd: bijna 27.000 eu-
ro netto. 

Zes goede doelen
Vijftig procent van de opbrengst 
mag verdeeld worden over zes 
goede doelen: naar ‘Paz y justicia’ 
(Honduras), Stichting Mikondo 
(Congo), het Vocational Training 
Center (VTC) in Shirati (Tanza-
nia), Spot Tanzania, Doopsgezind 
Wereldwerk en naar het Kinder-
adoptieprogramma van Wereld-
Werk. Voor de goede doelen Paz 
y justicia, de Stichting Mikondo, 
het VTC en Spot Tanzania wordt 

bij de O.S.A. verdubbeling van de 
opbrengst aangevraagd. De ove-
rige 50% van de bazaaropbrengst 
is voor het werk van de Doopsge-
zinde Gemeente Aalsmeer zelf.
Naast geld voor goede doelen, is 
het vooral ook een dag voor ge-
zelligheid. 

Een feestje
De dag wordt ervaren als een 
feestje voor vrolijke, positie-
ve mensen. Een sta�id vond het 
vooral weer een onvergetelij-
ke dag, die omgevlogen is. Het 
was de hele dag gezellig druk. 
Het is duidelijk dat de bazaar al-
leen maar slagen kan met de hulp 
van tientallen vrijwilligers. Veel 
van de vrijwilligers zijn al de he-
le week voorafgaand aan de ba-
zaar actief tot en met de bazaar-
dag zelf. Het is werkelijk hartver-
warmend dat er ieder jaar zoveel 
enthousiaste mensen bij betrok-
ken zijn. En dan heeft de bazaar 
dit jaar ook nog eens de hoog-
ste opbrengst ooit gescoord. Een 
niet onbelangrijk deel van de ba-
zaar bestaat uit vele verlotingen 
en een aantal leuke verrassen-
de prijsvragen. Alle prijswinnaars 
hebben ondertussen persoonlijk 
bericht ontvangen. Alvast note-
ren: In 2020 is de bazaar op zater-
dag 14 november.

Actie tegen geweld tegen vrouwen
Oranje licht op watertoren 
voor Orange the World
Aalsmeer - Van 25 november 
tot 10 december zal de Waterto-
ren aan de rand van de Westein-
derplassen oranje verlicht zijn 
om aandacht te vragen voor een 
actie van de VN, Zonta en Sor-
optimist Internationaal: Orange 
the World, een actie tegen ge-
weld tegen vrouwen. Tijdens de-
ze actie worden wereldwijd be-
langrijke gebouwen in een oran-
je licht gezet om zo aandacht te 
vragen voor geweld tegen vrou-
wen. Oranje is de kleur van de da-
geraad die aanbreekt, het staat 
voor een hoopvolle toekomst 
voor vrouwen en meisjes zonder 
geweld. Want wereldwijd krijgen 
nog steeds één op de drie vrou-
wen te maken met seksueel ge-
weld. En dat moet veranderen.

Bijeenkomst met sprekers
Ook in Aalsmeer gaan men aan 

deze actie deelnemen. Het is de 
initiatiefnemers Lucie Hofman 
van de Soroptimistenclub Ronde 
Venen/Uithoorn en CDA-raadslid 
Thirza van der Meer gelukt om de 
Watertoren gedurende twee we-
ken oranje uit te laten lichten. Op 
maandag 25 november, de inter-
nationale dag tegen geweld te-
gen vrouwen, wordt een recep-
tie gehouden in De Oude Veiling. 
Vanaf 20.00 uur zal er een bijeen-
komst zijn waar burgemeester 
Gido Oude Kotte en Lucie Hof-
man een paar dingen zullen zeg-
gen om aandacht te vragen voor 
dit onderwerp. Het belooft een 
mooie avond te worden waarin 
er verschillende sprekers aan het 
woord komen om aandacht te 
vragen voor geweld tegen vrou-
wen, op welke manier dan ook. 
Belangstellenden zijn van harte 
welkom.

Zaterdagmiddag intocht bij Loswal
Sinterklaas in Kudelstaart
Kudelstaart - Sinterklaas en zijn 
Pieten brengen dit jaar op zater-
dag 23 november een bezoek aan 
Kudelstaart. Om 14.15 uur komt 
de oude baas per boot aan op de 
Loswal aan de Herenweg en loopt 
hij met zijn zwarte Pieten naar 
Dorpshuis ‘t’ Podium’ aan de Ku-
delstaartseweg 239, waar een ge-
zellig Sinterklaasfeest plaats zal 
vinden voor alle kinderen van 4 
tot en met 8 jaar. Hier zal gezon-
gen en gefeest worden met Sin-
terklaas, de Pieten en natuurlijk 
alle kinderen. Uiteraard zal Sin-
terklaas ook dit jaar heel blij zijn 
met een tekening of knutselwerk-
je, die deze dag aan de goedhei-
ligman gegeven kan worden. Om 
de kinderen voldoende ruimte te 
geven, kunnen ouders helaas niet 
worden toegelaten in het Dorps-
huis. Het Dorpshuis is geopend 
vanaf 15.00 uur. Om 16.30 uur 
loopt het feest ten einde en kun-
nen de kinderen worden opge-
haald. De organisatie vraagt de 
ouders om hun kind een brie�e 
met telefoonnummer mee te ge-
ven. De organisatie van de Sin-

terklaasintocht in Kudelstaart is 
in handen van Carnavalsvereni-
ging De Pretpeurders. Het feest 
aan de Loswal is geheel afhanke-
lijk van vrijwilligers. Voor meer in-
formatie is de organisatie bereik-
baar via sinterklaaskudelstaart@
gmail.com of stuur een bericht-
je via de Facebookpagina: ‘Sinter-
klaas in Kudelstaart’. De organisa-
tie hoopt ook dit jaar weer veel 
kinderen te mogen verwelkomen 
tijdens dit jaarlijks terugkerende 
kinderfeest. 

Verkeersinformatie   
In verband met de intocht wor-
den automobilisten en (brom)-
�etsers verzocht zaterdag 23 no-
vember tussen 13.30 en 15.30 uur 
rekening te houden met overlast 
op de Herenweg en Kudelstaart-
seweg. De Herenweg wordt tij-
dens de aankomst ter hoogte van 
de Loswal voor verkeer afgeslo-
ten. Wanneer de Sint en de kin-
deren de Kudelstaartseweg be-
reiken, wordt deze tussen het Ro-
bend en het Dorpshuis tijdelijk af-
gesloten voor verkeer

Idee vrijwilligster Yasmin uit Kudelstaart

Zweten in Proosdijhal en 
eten in Place2Bieb
Kudelstaart - Zondag 24 novem-
ber is het tijd voor het sportieve 
event ‘Zweten en Eten’. Vrijwillig-
ster Yasmin uit Kudelstaart heeft 
dit bedacht. Zij kwam op het idee 
een activiteit voor de buurt te or-
ganiseren, omdat zij vindt dat het 
tijd is om buurtbewoners van ver-
schillende 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 pas-
sies. “De verbinding tussen de ver-
schillende culturen kan nog wel 
wat extra aandacht gebruiken”, al-
dus Yasmin. Het Zweten en Eten 
event begint zondag om 14.30 
uur in de Proosdijhal. Daar zijn 

verschillende sportactiviteiten tot 
16.30 uur. Daarna verzamelen om 
17.30 uur met alle buurtbewo-
ners in Place2Bieb aan de Graaf 
Willemlaan 1. In het buurtcen-
trum wordt vervolgens met z’n al-
len van een zelfgemaakt hapje of 
soepje genoten. Het lijkt Yasmin 
leuk om van allerlei verschillende 
culturen iets te proeven te heb-
ben, dus wees welkom en neem 
een hapje uit eigen keuken mee. 
De activiteiten zijn gratis en ie-
dereen is welkom. Wilt u komen 
helpen koken of sportactiviteiten 
begeleiden? Alle hulp is welkom! 
Dus, zweten in de Proosdijhal van 
14.30 tot 16.30 uur en eten in Pla-
ce2Bieb van 17.30 tot 20.00 uur.

Clubkas gevuld met zo’n 1.800 euro
Oliebollenactie Sursum 
Corda een groot succes
Aalsmeer - Vorig weekend bak-
te muziekvereniging Sursum Cor-
da voor de 43ste keer weer olie-
bollen. Voor de vereniging is het 
altijd weer een hele klus. Vrij-
dagochtend werden na ko�etijd 
de eerste bestellingen bezorgd. 
Ook de verkoop aan de deur ging 
goed. Het was gelukkig droog 
weer voor de venters. Helaas luk-
te het dit jaar niet alles in één dag 

te verkopen. Nadat zaterdagoch-
tend de laatste veertig zakjes ver-
kocht werden kon het geld ge-
teld worden. Er werd een bedrag 
van ongeveer 2.300 euro geteld. 
Na aftrek van alle onkosten is de 
clubkas nu gevuld met zo’n 1.800 
euro. Iedereen die een zakje olie-
bollen gekocht heeft, hartelijk 
dank en hopelijk hebben de bol-
len gesmaakt!

1e Kanarie zangshow en 
vogelbeurs in ‘De Baccara’
Aalsmeer - De Vogelvrienden van 
Aalsmeer organiseren voor het 
eerst een Kanarie zangshow, voor 
twee soorten Kanaries, namelijk 
de Harzers en de Waterslagers. 
Elk soort zingt hun eigen melo-
die en de zang is niet met elkaar 
te vergelijken, dus ieder vogel-
tje zingt zijn eigen lied. De zang-
kanarie die het hoogst eindigt in 
de puntentelling is de Meester-
zanger en dus de winnaar. In to-
taal zijn er 60 zangkanaries te be-
luisteren in een aparte ruimte. 
In de grote zaal word tevens de 
maandelijkse vogelbeurs geor-
ganiseerd met een groot assor-
timent aan vogels en benodigd-
heden. De beurs wordt georga-
niseerd door de Vogelvereniging 
Aalsmeer en Omstreken in de 

Baccara-zaal aan de Baccarastraat 
1 op zondag 24 november. De Ka-
narie zangshow en vogelbeurs is 
open van 10.00 tot 14.00 uur. Ie-
dere vogelliefhebber is welkom 
om vogels te kopen, te verkopen, 
te ruilen of rond te kijken en vra-
gen te stellen over vogels, voed-
sel en huisvesting. De entree is 
vanwege de Kanarie zangshow 
gratis, voor iedereen die komt kij-
ken of kopen. Verkoop van uw ei-
gen vogels is eveneens gratis, zo-
wel voor leden als bezoekers. 
Aanwezig zijn diverse soorten vo-
gels, zoals tropische vogels, ka-
naries en kromsnavels. Ook aller-
lei soorten voer, zoals zaden en 
zaadmengsels, worden te koop 
aangeboden. Voor inlichtingen: 
06-10666878.

Museum elke zaterdag en woensdag open

Lezing over ‘De Karel 
Doorman’ bij Crash
Aalsmeerderbrug - Het CRASH 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40- ‘45 organiseert op zaterdag 
30 november om 13.00 uur de le-
zing: De Karel Doorman door de 
ogen van Hans. Hans Seitziinger 
gaat vertellen over zijn tijd op de 
HRMS Karel Doorman en daar-
naast ook over de geschieden van 
de Karel Doorman. Het verschil 
tussen vliegdekschepen en vlieg-
kampschepen wordt uitgelegd 
en de begrippen ‘CAM-schip’ en 
‘MAC-schip’. Zijn verhaal is door-
spekt met persoonlijke anekdotes 
en historische beelden. Natuurlijk 
wordt ook stilgestaan bij de ver-
schillende vliegtuigen die op het 

schip dienst hebben gedaan. Be-
langstellenden zijn van harte wel-
kom bij deze lezing van Hans in het 
Crash Luchtoorlog en Verzetsmu-
seum ’40-’45. Deze lezing is goed 
te combineren met een uitge-
breid bezoek aan het Crash lucht-
oorlog- en verzetsmuseum ’40-’45. 
Het museum is geopend op za-
terdag van 11.00 tot 16.00 uur, op 
woensdagmiddag van 13.00 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. Dona-
teurs van de stichting en vetera-
nen hebben gratis toegang. Het 
museum is gevestigd in het Fort 
bij Aalsmeer aan de Aalsmeerder-
dijk 460 in Aalsmeerderbrug (nabij 
Rijsenhout). Voor meer informatie 
over het museum en het werk van 
het Crash luchtoorlog- en verzets-
museum ’40- ‘45 kan de website 
www.crash40-45.nl bekeken wor-
den of raadpleeg Instagram of Fa-
cebook.

Professionele e-sporter 
bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Esther Sparnaaij gaat 
donderdag tijdens haar pro-
gramma ‘Echt Esther’ op Radio 
Aalsmeer in gesprek met Judith 
Webber en Janna van Zon over 
kracht. In gesprek over hun le-
ven en wat hun kracht geeft, gaf 
of juist heeft ontnomen en mis-
schien nog wel meer, wat zouden 
ze andere vrouwen graag willen 
meegeven? Twee vrouwen die Es-
ther mocht interviewen voor haar 
boek ‘Sterke Vrouwen’.

Professioneel gamer
‘Blikopener Radio’ verwelkomt 
professioneel gamer Ward Geene
Je geld verdienen met gamen; 
het kan. Ward Geene is professi-
oneel gamer (e-sporter) en komt 
hier in de studio over praten. Zijn 
doel is om e-sports bekender en 
professioneler te maken in Ne-
derland. Regelmatig verzorgt hij 
presentaties over dit onderwerp 
op congressen en bij bedrijven. e.

‘Door de Mangel’ 
Wekelijks ontvangt de Aalsmeer-
se talkshow ‘Door de Mangel’ een 
leuke Aalsmeerder of Kudelstaar-
ter. Zo was afgelopen maandag 
de Aalsmeerder Dennis Kaijser de 
273e gast bij zus en broer Mylè-
ne en Elbert Huijts. De ADO Den 
Haag supporter verving Boy van 
Baal die door omstandigheden 
verstek moest laten gaan. Web-
design en online marketing is een 
‘booming business’. Dennis, Boy 
en Harm laten ondernemers sa-
men online groeien. Als volgende 
gast heeft Dennis klant en vriend 
Roy Baarse uitgenodigd. “Roy ken 
ik van het autobedrijf J.C. Baarse. 
Ik wil graag van hem weten hoe 

hij de toekomst van de automo-
tive ziet en wat hij nog allemaal 
naast zijn werk doet”, aldus Kaij-
ser. Het antwoord op deze vraag 
en nog veel meer, is maandag 25 
november vanaf 19.00 uur te ho-
ren. Mocht je als luisteraar een 
vraag hebben voor Roy, mail deze 
dan naar: studio@radioaalsmeer.
nl of bel tijdens de uitzending 
naar: 0297-325858.

Radio en televisie
Een leuke mix van lokaal nieuws, 
een uitgebreide agenda, het 
weerbericht, live beelden vanaf 
de poel, (nostalgische) foto’s, het 
komt allemaal voorbij. Te bekij-
ken via kanaal 12 van Caiway, ka-
naal 1389 van KPN/XS4ALL/Tel-
fort of radioaalsmeer.nl/tv. Ra-
dio Aalsmeer 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. Volg Ra-
dio Aalsmeer ook op Twitter en 
Facebook.

Professioneel gamer Ward Geene 
komt langs in de Radio Aalsmeer 
studio (eigen foto).
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Nationale Gedichtendag op 30 januari
Wie wordt de nieuwe 
dorpsdichter?
Aalsmeer - Op donderdag 30 ja-
nuari wordt de Nationale Gedich-
tendag gevierd in Cultureel Ca-
fé Bacchus. In het poëziepaleis-
je voor één avond begint de KCA 
gedichtenavond om 20.00 uur. 
Vóór de pauze is het thema: Toe-
komst. 
Na de pauze wordt gekeken naar 
de toekomst omdat KCA op zoek 
is naar de toekomstige dorps-
dichter. Na vier jaar trouwe dienst 
zal Bram Landzaat zijn sjaal over-
dragen aan zijn opvolger.
Wat voor onderwerpen zal hij/zij 
poëtisch gaan verwoorden over 
het dynamische dorp Aalsmeer? 
De Westeinderplassen, de her-
kenbare torenspits van de Her-

vormde Kerk, het verbouwde Ge-
meentehuis, de Huiskamer van 
Aalsmeer die vroeger De Oude 
Veiling heette? Komt de breuk 
met Amstelveen voor in een ge-
dicht? Meld je aan bij Stichting 
Kunst en Cultuur Aalsmeer, werk-
groep Podiumkunsten & Lite-
ratuur, om deze leuke taak op 
speelse, dichterlijke, satirische 
wijze op je te nemen. Contact-
adres voor je motivatie en ge-
dicht om na de pauze mee te din-
gen in de verkiezing van dorps-
dichter 2020 aan: Haremakerjcp@
hetnet.nl. Er wordt uitgekeken uit 
naar de aanmeldingen die uiter-
lijk 1 januari 2020 binnen moet 
zijn, maar liefst eerder.

Slavisch-Byzantijnse kerkmuziek
Concert Neva-ensemble 
in de Ontmoetingskerk
Rijsenhout - Het bij velen beken-
de Neva-ensemble uit Sint Pe-
tersburg geeft op zondag 15 de-
cember vanaf 20.00 uur een con-
cert in de Ontmoetingskerk in Rij-
senhout. Van begin december tot 
half januari verzorgt het ensem-
ble wederom een groot aantal 
optredens door heel Nederland.
Het Russische kleinkoor (twee 
zangeressen, drie zangers en een 
pianiste) zingt een paar liederen 
van Slavisch-Byzantijnse kerkmu-
ziek, kerstliederen, gevolgd door 
Russische volksmuziek, over lief 
en leed van het uitgestrekte plat-
teland. Het concert wordt afge-
sloten, begeleid door de pianiste, 
met aria’s, duetten, romances en 
trio’s van beroemde (Russische) 
componisten. Als ensemble, maar 

ook wat de solisten betreft, staat 
het Neva-ensemble bekend om 
haar zuivere vocale prestaties.
Naast de concerten werken de 
koorleden ook mee op de zon-
dagmorgen aan kerkvieringen en 
diensten met liederen uit de Sla-
visch-Byzantijnse kerk. Dit gezel-
schap keert elk jaar, ditmaal voor 
de 24e keer, terug naar Neder-
land. 
Het concert in de Ontmoetings-
kerk is gratis toegankelijk. Na af-
loop van het concert staan de 
zangers zelf aan de deur om de 
mondelinge- en geldelijke waar-
deringen in ontvangst te nemen. 
Bel voor meer informatie, naar Va-
lerya Matigulina via 072-5128555 
of kijk op: www.neva-ensemble.
narod.ru

Veel zangtalent aanwezig!
Vriendenconcert in het 
Zorgcentrum geslaagd
Aalsmeer - Het bestuur van de 
Stichting Vrienden van Zorgcen-
trum Aelsmeer organiseerde zon-
dag 17 november het zogenoem-
de Vriendenconcert in de gro-
te zaal. Een aantal jaren geleden 
hebben de Vrienden de aanschaf 
van een fraaie vleugel en een Jo-
hannesorgel bekostigd en sinds-
dien organiseren zij jaarlijks een 
concert voor bewoners en dona-
teurs. Voor een volle zaal bespeel-
de de bekende pianist Rob van 
Dijk de vleugel en het Johannes-
orgel. Rob van Dijk is zowel diri-
gent, pianist, organist als arran-
geur. Hij begeleidt onder ande-
re de Trumpets of the Lord, Nee-
ded en United met eigen arran-
gementen. Het programma be-

stond uit werken van onder ande-
re Bach en Händel, gevolgd door 
geestelijke muziek en als laatste 
werd eigentijdse muziek ten ge-
hore gebracht, waaronder ‘Mag 
ik dan bij jou’ van Claudia de Bre-
ij. Rob van Dijk speelde niet alleen 
piano maar hij zong ook. Het pu-
bliek genoot zicht- en hoorbaar 
van de prachtige muziek en be-
kende Nederlands liedjes als ‘Aan 
de Amsterdamse grachten’, ‘Het 
Dorp’ en de ‘Zuiderzeeballade’ 
werden uit volle borst meegezon-
gen. Het concert werd afgesloten 
met ‘Tulpen uit Amsterdam’. Voor-
zitter Berry Philippa constateer-
de na a�oop dat er onder het pu-
bliek veel zangtalent aanwezig 
was!

Recensie
Duizelingwekkend jazz-
optreden in Bacchus 
Aalsmeer - Het werd een abso-
luut hoogtepunt van dit 25ste 
seizoen van KCA-Jazz in Bacchus 
afgelopen zaterdag 16 novem-
ber. De – veel te weinig – mensen 
(voetbalavond: 0–0) waren getui-
ge van een jazzconcert om nooit 
te vergeten. Wie speelde er? Clau-
dio jr De Rosa! Wie? Nooit van ge-
hoord! Een 27-jarige tenorsaxofo-
nist en componist uit Napels landt 
plotseling in cultureel café Bac-
chus, na een triomftocht via de 
conservatoriums van Salerno, Ro-
me en Den Haag – en na diverse 
jazzprijzen te hebben gekregen. 
Of het niets is. Hij bespeelt alle re-
gisters van de saxofoon. Fel swin-
gende razend-virtuoze improvi-
saties, ingewikkelde maatsoor-
ten, spannende ‘breaks’, ontroe-
rende ‘ballads’ – hij beheerst het 
allemaal. Invloeden van de gro-
te Amerikaanse saxofonisten zijn 
op een geheel eigen wijze in zijn 
spel verwerkt. De hele moderne-

jazzgeschiedenis komt langs. Ook 
in het spel van de Spaanse pia-
nist Xavi Torres en de Siciliaanse 
bassist Mauro Cottone (die bei-
den al eerder in Bacchus speel-
den met de band van Bernard van 
Rossem). Vooral Xavi gaat tot het 
uiterste van zijn kunnen – en dat 
is heel ver! En Sander Smeets (in 
Rotterdam mede-oprichter van 
bigband Dutch Jazz Collective) 
is een attent-stomende melodie-
drummer à la Max Roach – maar 
in een volstrekt eigen stijl die ook 
invloeden van Free-Jazzdrum-
mers verraadt. In Bacchus presen-
teerde Claudio zijn nieuwste en 
– alweer – derde CD, ‘Forces’, met 
als motto: ‘If an egg is broken by 
an outside force, life ends; if bro-
ken by an inside force, life begins’. 
Het zijn de innerlijke krachten die 
het leven bepalen. Dat was goed 
te horen, in Bacchus. 
Pierre Tuning
Foto: Jacqueline Kristelijn

Vibrafoon, piano, bas en drums
Historische jazzmiddag 
op de Nieuwe Meer
Aalsmeer - Vibrafonist Frits Lan-
desbergen komt samen met Jos 
van Beest zondagmiddag 24 no-
vember optreden op de Nieuwe 
Meer. Een jaar geleden speelde 
hij er ook en met enorm succes. 
Frits Landesbergen komt graag 
terug naar de Nieuwe Meer. Hij is 
niet alleen Nederlands beste jazz-
vibrafonist, maar ook een voor-
tre�elijke drummer en arrangeur. 
Hij wordt swingend ondersteund 
door pianist Jos van Beest, Erik 
Schoonderwoerd (bas) en Ben 
Schröder (drums).
Frits Landesbergen (Voorscho-
ten, 1961) is docent vibrafoon, 
slagwerk en combospel aan het 
Conservatorium te Den Haag, be-
heert zijn eigen boekingsbureau 
en is producent. Landesbergen 
speelt mee op ruim 120 albums 
als sideman bij onder anderen 
Madeline Bell, Ann Burton, Louis 
van Dijk, Laura Fygi, het Rosen-

berg Trio, het Metropole Orkest 
en het trio van Monty Alexander.
Frits heeft van jongs af aan als 
vrije ondernemer in zichzelf en 
zijn loopbaan geïnvesteerd. Het 
winnen van prestigieuze binnen- 
en buitenlandse jazzprijzen als de 
Wessel Ilckenprijs, Pall Mall Swing 
Award, AVRO-cultuurprijs ‘De Be-
lofte’ en de daarbij behorende 
aandacht van de media hebben 
Frits geen windeieren gelegd. 
Sindsdien heeft Frits een overvol-
le agenda, voornamelijk in Neder-
land, maar ook regelmatig elders 
in de wereld.
Kortom, het wordt weer een his-
torische jazzmiddag op de Nieu-
we Meer. Jazz op de Nieuwe Meer 
op zondag 24 november begint 
om 16.00 uur. Adres: Stommeer-
weg 2. Toegang: uw/jouw gift. In-
lichtingen bij Henny Essenberg 
via 0297-327698 en bij Pierre Tu-
ning via 0297-360355.

Drie voorstellingen op 30 november
Theater ‘De gedroomde 
vreemdeling’
Aalsmeer - Op zaterdag 30 no-
vember wordt drie keer de the-
atervoorstelling ‘De gedroomde 
vreemdeling’ ten tonele gebracht 
in De Oude Veiling. Het theater-
stuk wordt gespeeld door 11 ta-
lentvolle jongeren uit Aalsmeer 
en Kudelstaart met passie voor 
acteren, zingen en/of dansen. 
In de afgelopen acht maanden 
hebben de jongeren met bloed, 
zweet en tranen wekelijkse re-
petities uitgevoerd onder leiding 
van Reinier Overbeek (regisseur), 
Jolijn Amorison (assistent regis-
seur), Melany Bhola (zangdo-
cent) en Lize van der Laan (dans-
docent). Het project wordt gedra-
gen door de Stichting Ontwikke-

lings-Samenwerking Aalsmeer 
(OSA), Dock en De Binding. Het 
verhaal speelt zich af in Neder-
land en Indonesië. Kalimantan is 
het Indonesische deel van het ei-
land Borneo, het grote tropische 
regenwoud waar bomen worden 
gekapt voor commerciële doel-
einden. Maar waar ook veel ar-
moede heerst en straatkinderen 
zwerven na de gruwelijke bur-
geroorlog in 1997. Kinderen heb-
ben geen onderdak, eten, schoon 
water, speelgoed, ouders en uni-
form. Nee, geen uniform. Want 
zonder uniform mag je niet naar 
school, hoe gek is dat. Rini heeft 
een droom en in haar droom ont-
moet zij Florentina uit Kaliman-

Toneel op 22, 23, 29 en 30 november
Aanrader: Naar het circus 
in Dorpshuis Kudelstaart
Kudelstaart - Het circus is vrij-
dagavond 15 november geopend 
in het Dorpshuis van Kudelstaart. 
Het was de ‘grande opening’ van 
de uit eigen pen geschreven re-
vue ‘Hooggeëerd publiek’ van To-
neelvereniging Kudelstaart. Om 
de première een feestelijk tintje 
mee te geven werden de bezoe-
kers getrakteerd op popcorn bij 
de ingang en stonden er kleur-
rijke ballonnen bij de entree. De 
geur zorgde voor het echte cir-
cusgevoel toen het doek een-
maal open ging en de spelers 
van alle kanten hun entree maak-
ten. Yvonne Janmaat en Susanne 
Schockman hadden de Facebook 
actie gewonnen met hun circus-
foto waarbij er zelfs een olifant uit 
de circustent kwam. Beide dames 
waren deze eerste avond present 
en als VIP gast werden zij in de 
watten gelegd. 
Het was een circusavontuur waar 
volop van genoten is. In ieder ge-
val ging de lach goed door de zaal 
en was na a�oop het publiek heel 
enthousiast. Ook was er lof over 
de technische hoogstandjes die 
in de revue verwerkt zijn en dat 

terwijl ook de technische staf pas 
voor het eerst achter de knoppen 
zat. Tevens zorgde het gastoptre-
den van illusionisten Roy en Jus-
tin Huiskens voor een groot ap-
plaus en vraagtekens in de ogen 
bij het publiek. Alle puzzelstuk-
jes vielen in elkaar en het plezier 
van de hele groep was merkbaar 
en zichtbaar. De acteurs, dansers 
en medewerkers achter de scher-
men verdienen een groot com-
pliment. Het was een heerlijk 
avondje uit in eigen dorp! De re-
vue bezoeken is een aanrader en 
dit kan nog op vrijdag 22, zater-
dag 23, vrijdag 29 en zaterdag 
30 november in het Dorpshuis 
van Kudelstaart. Aanvang 20.15 
uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Er 
zijn al vele kaarten verkocht, dus 
wacht niet te lang met het aan-
scha�en ervan. De entree is 12,50 
euro en toegangsbewijzen zijn 
te koop bij Gall & Gall in Winkel-
centrum Kudelstaart, bij bakke-
rij Vooges in de Zijdstraat in het 
Centrum van Aalsmeer en online 
te bestellen via www.toneelver-
enigingkudelstaart.nl.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

tan. Tijdens de ontmoeting ko-
men diverse onderwerpen naar 
voren, zoals familie, klimaatver-
andering, vriendschap en school. 
Ben je benieuwd naar het waar 
gebeurde verhaal, wil je de talen-
ten zien schitteren en tegelijker-
tijd de straatkinderen in Indone-
sië steunen?
Kom dan naar de voorstelling ‘De 
gedroomde vreemdeling’ in de 
grote zaal van De Oude Veiling in 
de Marktstraat op zaterdag 30 no-
vember. Er worden uitvoeringen 
gegeven om 13.00, om 15.00 en 
om 19.00 uur. Kaarten kosten 7,50 

euro per stuk. Voor en na de voor-
stelling worden er diverse Indo-
nesische snacks verkocht. De op-
brengst gaat volledig naar Stich-
ting Kinderen Met Een Toekomst.
Er zijn ook besloten voorstellin-
gen op dinsdag 26 november 
in de Westplas Mavo en woens-
dag 27 november ’s ochtends in 
De Oude Veiling voor leerlingen 
van groep 8 van basisscholen Sa-
men Een en De Brug. Voor meer 
informatie over de stichtingen, 
kan gekeken worden op de web-
sites: www.skmet.nl, www.osa-
aalsmeer.nl en www.dock.nl.
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Ziekenhuis Amstelland organiseert:
Avond over de overgang 
voor mannen/vrouwen
Aalsmeer - Op donderdag 28 no-
vember wordt een voorlichtings-
bijeenkomst georganiseerd in Zie-
kenhuis Amstelland over de over-
gang voor vrouwen én mannen. 
Gynaecoloog Katinka Overmars, 
cardioloog Su San Liem en uro-
loog Annelies Vellekoop vertel-
len hoe het beste met overgangs-
klachten omgegaan kan worden 
en hoe deze onderscheiden kun-
nen worden van andere oorza-
ken. De overgang wordt vaak ver-
bonden aan allerlei klachten bij de 
vrouw. Maar ook mannen maken 
een overgang mee. De overgang 
kan binnen een relatie voor pro-
blemen zorgen. Weten wat bij de 

ander leeft en er over praten helpt 
om meer begrip voor elkaar te krij-
gen en er samen uit te komen. De 
meeste vrouwen én mannen ko-
men rond hun vijftigste levens-
jaar in de overgang. Bij de vouw is 
dat iets duidelijker merkbaar dan 
bij de man. De periode van onge-
mak kan jaren duren. Welke symp-
tomen dit met zich meebrengt 
en in welke mate dit voor klach-
ten zorgt, is voor iedereen anders. 
De avond begint om 19.30 uur, 
zaal open vanaf 19.00 uur. Belang-
stellenden zijn van harte welkom. 
Toegang, ko�e en thee zijn gra-
tis. Opgeven kan via www.zieken-
huisamstelland.nl.

Voor zieke en gehandicapte kinderen
Hoogvliegers gezocht 
voor Hoogvliegersdag
Amstelland - Stichting Hoogvlie-
gers vliegt met zieke en gehan-
dicapte kinderen, het hele jaar 
door en vanaf elk vliegveld in Ne-
derland. Piloten, waaronder be-
roepsvliegers, stellen hier hun 
vrije tijd en vliegtuig voor be-
schikbaar. Meer dan vijftien keer 
per jaar wordt er een Hoogvlie-
gersdag georganiseerd. Op za-
terdag 18 januari wordt voor de 
tiende keer een Hoogvliegersdag 
georganiseerd op het CAE Cen-
ter Amsterdam, het trainingscen-
trum voor de luchtvaart in Hoofd-
dorp. Deze dag is bedoeld voor 
(chronisch) zieke of gehandicap-
te kinderen uit Hoofddorp en wij-
de omgeving. Alles wordt uit de 
kast getrokken om deze kinderen 
een dag te bezorgen die ze niet 
zullen vergeten. Naast piloot-zijn 
voor een dag in een echte vlieg-

tuigsimulator, genieten ze van 
een rondleiding door het oplei-
dingscentrum, lunch en nog veel 
meer activiteiten.
Voor wie Hoogvlieger wil wor-
den of iemand wil opgeven, gel-
den de volgende regels: Je hebt 
nog niet eerder gevlogen met of 
dankzij Stichting Hoogvliegers 
(want dan ben je al een Hoogvlie-
ger); Je hebt een ernstige of chro-
nische ziekte of bent verstande-
lijk of lichamelijk gehandicapt, 
maar wel goed ter been; Je valt 
in leeftijdscategorie van 9 tot en 
met 17 jaar; Je woont in Hoofd-
dorp of wijde omgeving Aanmel-
den kan via www.stichtinghoog-
vliegers.nl onder het kopje ‘Hoog-
vlieger worden’. Mail voor vragen 
of meer informatie naar kinde-
ren@stichtinghoogvliegers.nl of 
bel 06-15123428.

Slimme zet Lotte, Sidny, Mara, Lois, Mirthe

Duurzame ijsbaan voor 
de Westplas Mavo
Aalsmeer - Een slimme zet van 
Lotte, Sidny, Mara, Lois en Mir-
the! Zij leverden een sterk staaltje 
om vrijdag 15 november de bo-
venzaal van De Oude Veiling bin-
nen te stappen tijdens de bijeen-
komst waar werd gesproken over 
duurzaam ondernemen. Zij kwa-
men met een belangrijke missie. 
De middelbare scholieren van de 
Westplas Mavo - het Wellant Col-
lege - zochten naar geld om de 
wens van alle leerlingen in ver-
vulling te laten gaan. Wat heeft 
de school namelijk bedacht? Vlak 
voor de kerstvakantie voor twee 
dagen een duurzame verplaats-
bare ijsbaan te realiseren, waar-
door iedereen lekker kan schaat-
sen of leren schaatsen. “Wat heb-
ben jullie nodig?”, vroeg meteoro-
loge Helga van Leur die de mid-
dag kleurde door een vlammend 
betoog te houden over duur-
zaam ondernemen. Het ging om 
2.000 euro. “Dat gaan wij toch wel 
redden met elkaar, wie doet er 
mee?” Onmiddellijk stak een aan-
tal aanwezigen de handen om-
hoog. Binnen een kwartier leek 
de zaak beslecht en was de buit 
binnen. Maar Helga van Leur had 
snode plannen. “Hoeveel geld 
moet er nog bij als je een week 
de baan open wilt houden?” Er 
moest even gerekend worden en 
toen bleek dat het om nog een 
paar honderd euro ging, werden 

er nog wat handen omhoog ge-
stoken van ondernemers die ook 
wel een duit in het zakje wilden 
doen. Ook Van Leur liet zich niet 
onbetuigd en deed sportief mee. 
Het eindresultaat overtrof de 
wens van de blije leerlingen. De 
ijsbaan komt er! En er gaat ook 
nog wat geld naar de stichting 
Alzheimer. 
Peter Lievaart, hoofd Wellant Col-
lege, kreeg de bevestiging waar-
voor hij eerder de middag had 
gepleit. “Zoek meer contact met 
onze leerlingen! Zij hebben slim-
me ideeën en kunnen suggesties 
doen hoe het anders kan. Zij zijn 
zich goed bewust van de nood-
zaak dat het roer om moet willen 
wij de verplichte verlaging van 
CO2 halen. Zij kunnen veel be-
tekenen voor Aalsmeerse (en re-
gio) ondernemers. Stel leerlingen 
meer in de gelegenheid om de 
verschillende bedrijven die aan-
sluiten op hun studie te bezoe-
ken.” Er kwam behoorlijk wat res-
pons. “Wij moeten van het stof-
�ge imago af dat werken in de 
bloemen en planten alleen maar 
zwaar en saai werk is met lange 
werktijden.” Voor Lievaart was de 
middag daarmee meer dan ge-
slaagd. Zijn school staat weer dui-
delijker op de kaart en er werden 
nog betere toekomst kansen ge-
creëerd voor zijn leerlingen. 
Janna van Zon 

Inschrijving voor 2020 geopend
Kunstroute Zijdelveld zoekt 
kunstenaars en artiesten
Uithoorn - In het weekend van 6 
en 7 juni, beide dagen van 12.00 
tot 17.00 uur, is het Zijdelveld in 
Uithoorn weer de ‘gaststraat‘ voor 
creatievelingen tijdens de twee 
jaarlijkse Kunstroute Zijdelveld. 
De Kunstroute is een initiatief van 
bewoners van het Zijdelveld. 
Mede door zijn ligging en het en-
thousiasme van de bewoners, 
leent de straat zich uitstekend 
voor dit evenement, welke tot 
doel heeft om gedurende twee 
dagen kunst te promoten. Daar-
bij speelt gezelligheid een heel 
belangrijke rol. Om een idee te 

krijgen van de omvang: In 2018 
deden er 42 tuinen en 90 kun-
stenaars mee en zijn er rond de 
1.400 bezoekers geteld. De be-
woners willen weer een mooie 
groep (nieuwe) kunstenaars neer-
zetten. Beeldend kunstenaars, zo-
als schilders, beeldhouwers, foto-
grafen en glaskunstenaars. Maar 
ook dichters, straatartiesten, hoe-
denmakers, zangers en dansers 
passen in het ‘straatbeeld’. 
Zin om deel te nemen? Aanmel-
den (inschrijven) kan tot 1 maart 
2020 via kunstroutezijdelveld@
gmail.com.

Pepernotenwandeling 
met de boswachter
Amstelland - Maak op zondag-
middag 1 december om 14.00 
uur een wandeling door het win-
terse Amsterdamse bos met de 
boswachter. Na a�oop verza-
melt de groep zich rond de vuur-
korf met een kopje warme cho-
colademelk en pepernoten. De 
wandeling start bij De Boswin-
kel en is geschikt voor het hele 
gezin. De kosten zijn 5 euro per 
persoon. Aanmelden is verplicht 
en dit kan via 020-5456100, via 
www.amsterdamsebos.nl of in 
De Boswinkel aan de Bosbaan-
weg 5, iedere dinsdag tot en met 

zondag geopend van 10.00 tot 
17.00 uur..

Cheques voor UP-side en DownTown
Team Multi Supplies wint 
weer ‘Slag om Aalsmeer’
Aalsmeer - Woensdagavond 13 
november heerste er een prima 
sfeer in de kantine van OZ Ex-
port. Daar heette gastheer en 
operationeel directeur Ruben 
Sicking alle deelnemende teams 
en de leden van de organiseren-
de Aalsmeerse Lionsclubs harte-
lijk welkom voor het spelen van 
‘De Slag om Aalsmeer’. Dit slimme 
en gezellige Lions bedrijvenspel 
waarbij het draait om samenwer-
king en kennis met als doel het 
werven van fondsen voor goede 
doelen, werd dit jaar voor de vier-
de keer gespeeld.

Veel inschrijvingen
In totaal 23 teams van bedrijven 
en instanties uit Aalsmeer en daar 
buiten - 115 deelnemers – had-
den zich ingeschreven. Zij gingen 
aan de slag met vele, soms pittige 
vragen waarvan elke 4 minuten 
een nieuwe reeks op tafel kwam. 
Leuk om te zien dat de teams on-
derling ook behoorlijk fanatiek 
bezig waren om de hoogste score 
te behalen. De jury had haar han-
den vol aan het correct beoorde-
len van alle antwoorden, want de 
uitslagen lagen dicht bij elkaar! 
Uiteindelijk slaagde het team van 
Multi Supplies er in om voor de 
tweede keer de eerste prijs in de 
wacht te slepen. Met slechts 0,4 
punt verschil versloegen zij het 
team van nieuwkomer Green Ba-
lanz, die verrassend tweede werd. 
De teams van Qultura Manage-
ment en de Historische Tuin wer-
den derde en vierde met een on-
derling nipt verschil van 0,2 pun-
ten. Onder de overige deelne-
mers waren enthousiaste teams 
van Loogman, Rabobank, Meer 
Vastgoed, PACA, Jachtwerf Gou-
werok , Winkeliersvereniging Op-
helialaan, Meerlanden, OZ Export 
en vele anderen.

De UPside van Down
Voorafgaand aan de wedstrijd 
werd een voortre�elijk bu�et ge-
serveerd en na a�oop was het de 

beurt aan voorzitter Linda Germs 
van de UPside van Down die het 
gezelschap verraste met een zeer 
persoonlijk verhaal over haar ei-
gen puberzoon Lucas en hoe zij 
elke dag weer een positieve draai 
probeert te geven aan het leven 
met iemand die heel bijzonder 
is. Daarna vertelde Mark Haaye-
ma, multi-talent en kinderboe-
kenschrijver, over zijn eigen be-
trokkenheid bij kinderen en men-
sen met Down en hoe hij pro-
beert om de moeilijke vragen 
van het leven voor kinderen be-
spreekbaar te maken. Een welver-
diend applaus volgde, waarna de 
stichting een cheque van 6.800 
euro uitgereikt kreeg waarmee 
zij uiteraard hartstikke blij is. Het 
geld gaat gebruikt worden om in 
het voorjaar 2020 het INC (inclu-
de everyone) Gala te organiseren 
gericht op meer inclusiviteit van 
mensen met een verstandelijke 
beperking in de samenleving en 
op de arbeidsmarkt. 

DownTown Ophelia
Daarna kreeg ook DownTown Op-
helia een cheque uitgereikt. Ieder 
jaar organiseren zij een groots 
evenement waarbij mensen met 
het Downsyndroom in het mid-
delpunt van de belangstelling 
staan. Zij kunnen dan laten zien 
dat ook zij kansen op de arbeids-
markt verdienen. Het bedrag van 
1.700 euro gaat gebruikt worden 
om op 13 juni 2020 in de Ophelia-
laan de vierde ‘DownTown Ophe-
lia’ te organiseren.
Alle leden van beide clubs – Li-
onsclub Aalsmeer Ophelia en Li-
onsclub Aalsmeer – werkten de 
hele avond hard om alle gasten 
een �jne avond te bezorgen. Dat 
zij daarin geslaagd zijn bleek wel 
uit de vele positieve reacties na 
a�oop. Uiteraard ook veel dank 
aan OZ Export voor de gewel-
dige gastvrijheid. In november 
2020 volgt ongetwijfeld de eer-
ste lustrum editie van ‘De Slag om 
Aalsmeer’.

Liefst 214 treden naar de top!
Watertoren zondag open

beeld gekregen van dit deel van 
Nederland met het vele water, de 
dichte bebouwing en bedrijvig-
heid, omringd door de weidsheid 
van polderland en bomen. Wan-
neer men de watertoren wil be-
klimmen is 1 euro door de kinde-
ren verschuldigd en 2 euro door 
de volwassenen beklimmers.
 
Bezoek basisscholen
Vrijdag komen er weer drie groe-
pen kinderen van basisscholen 
uit het Amstellandse gebied voor 
het cultuurproject ‘Horen in de 
Toren’. Deze activiteit staat on-
der auspiciën van Cultuuredu-

catie Amstelland en wordt ver-
zorgd door de vrijwilligers van 
de Stichting Beheer Watertoren 
Aalsmeer (S.B.W.A.). De kinderen 
krijgen een uitleg van de wer-
king van de watertoren, uiteraard 
gaan zij naar boven voor het uit-
zicht en daarna naar halverwege 
de toren om het lied ‘Moet je ho-
ren, in de toren’ luidkeels te gaan 
zingen. Tevens worden er een 
paar akoestische experimenten 
uitgevoerd, waar de holle ruim-
te van de toren zich uitstekend 
voor leent. Kijk voor meer infor-
matie over de watertoren op:  
www.aalsmeer-watertoren.nl

Aalsmeer - Komende zondag-
middag 24 november is er voor 
iedereen de gelegenheid om de 
Aalsmeerse watertoren te bezoe-
ken tussen 13.00 en 17.00 uur. 
Dit rijksmonument is een grote 
trekpleister geworden voor ve-
le Aalsmeerders en bezoekers uit 
alle nationale en internationale 
windstreken. Naast dat men het 
binneninterieur kan bewonde-
ren - omlijst met foto’s uit het ver-

leden, bouwtekeningen en sfeer-
beelden – is het een sensatie om 
de 214 treden naar boven te be-
lopen via alsmaar kleiner wor-
dende trappen. Men belandt dan 
op circa 50 meter hoogte en via 
de buitentrans heeft men rond-
om een schitterend uitzicht over 
Aalsmeer en haar verre regio. Bij 
helder weer is zelfs de Dom in 
Utrecht te zien! Vanaf deze hoog-
te heeft menig toerist een fraai 

Info over oprichting van 
lee roep bio rafie n
Aalsmeer - Mooie boeken le-
zen, daarover inspirerende ge-
sprekken voeren en nieuwe men-
sen ontmoeten? In Boekhuis 
Aalsmeer is op donderdag 28 no-
vember een informatie-bijeen-
komst over de oprichting van een 
leesgroep biogra�eën en familie-
geschiedenissen. De leesgroep 
gaat biogra�eën en familiege-
schiedenissen lezen en kan hier-
mee de geschiedenis, literatuur, 
politiek, sport en muziek leren 
kennen door de ogen van één bij-
zondere persoon, of de gebeurte-
nissen in één familie volgen. Lei-
draad is een literatuurlijst die is 
opgesteld door deskundigen. De 
bijeenkomst is een initiatief van 
de landelijke organisatie Senia, 
samen met de bibliotheek. Senia-
leesgroepen lezen 6 à 7 boeken 

per jaar en bespreken die aan de 
hand van leeswijzers met vragen 
die het gesprek structuur geven, 
een papieren deskundige. Meer 
informatie over de werkwijze is te 
vinden op www.senia.nl.

Praktische informatie
Belangstellenden zijn welkom op 
28 november, aanvang 14.00 uur, 
in Boekhuis Aalsmeer in de Zijd-
straat 12b. De bijeenkomst is gra-
tis en vrijblijvend. Na een infor-
matief gedeelte worden er prak-
tische afspraken gemaakt met 
mensen die in de nieuwe lees-
groep willen stappen. Aanmel-
den kan bij de boekwinkel via 
0297- 324454 of bij de ambas-
sadeur van Stichting Senia, Jet-
ty van der Veen, via e-mail: jetty.
vanderveen@senia.nl
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“Duurzaam ondernemen is bouwen aan de toekomst”

Duurzaamheid prioriteit op 
Dag van de Ondernemer
Aalsmeer - Jaarlijks wordt op lan-
delijke niveau op de derde vrij-
dag van de maand november de 
dag van de ondernemer georga-
niseerd. Aalsmeer heeft - gere-
kend naar het aantal inwoners de 
meeste ondernemers en kent zelfs 
sinds 2018 - met dank aan Cor Mil-
lenaar - een platform Maatschap-
pelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO). Zowel in de ochtend als in 
de middag was er een interessant 
programma. Met in de middag als 
thema: Duurzaam ondernemen. 
Groenland en Loogman Groep 
zijn een groot voorbeeld, hetgeen 
ook telt voor bedrijven zoals Cor 
Millenaar BV en Jongkind Grond. 
De dag begon in the Beach waar 
deelnemers - vanwege de vroege 
start - een heerlijk ontbijt wachtte. 
Kirsten Verhoef (projectmanager 
van ZAAI) had alle startende on-
dernemers ten sterkste aangera-
den om deze ochtend deel te ne-
men en dat was een zeer verstan-
dige raad, want Michel Hoekstra 
(Happy Island) liet een knap staal-
tje succesvol ondernemen zien. 
Hoe je iedere dag een toppresta-
tie kan leveren zonder een work-
aholic te zijn of een burn-out te 
krijgen. Hij deed dat aan de hand 
van het canvas model. Het Canvas 
model is bedacht en ontworpen 
door de in 1974 geboren Zwitser 
Alexander Osterwalder. Het gaat 
om negen overzichtelijk weer-
gegeven ‘bouwstenen’ die je hel-
pen een duidelijker beeld te krij-
gen van jouw onderneming. Door 
het geven van een aantal praktijk 
voorbeelden kregen de aanwezi-
gen al snel een aardig inzicht hoe 
het canvas model in elkaar steekt. 
Daarna moesten zij zelf aan het 
werk; Het analyseren van de eigen 
onderneming. De tijd was tekort 
om alles te behandelen, maar de-
ze ochtend werd door velen ge-
zien als een omslagpunt waar op 

verder geborduurd kan worden. 
Een Zaai-waardig leermoment 
dat in januari 2020 bij de master-
class Sales een vervolg krijgt.

Planet, People, Pro�l
Het middagprogramma vond 
plaats in de bovenzaal van De 
Oude Veiling. Op het podium was 
een grote banner neergezet met 
daarop de tekst Planet, People, 
Pro�l. Evenals in de ochtend was 
er een warm welkom van wet-
houder Robert van Rijn. Voor-
af had Van Rijn zijn opwachting 
gemaakt bij de winkeliersvereni-
gingen Poldermeesterplein en 
Ophelialaan en was er bij Jij&Ik 
een broodje gegeten. In De Ou-
de Veiling werd de urgentie van 
het duurzaam ondernemen van-
uit klimaat optiek belicht. “Wij 
zijn goed in logistiek, scheeps-
bouw, kennis en innovatie, bloe-
menteelt en toerisme. Tegelijker-
tijd willen wij investeren in de ar-
beidsmarkt waaraan iedereen 
kan meedoen. Ook mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Wat is maatschappelijk verant-
woord ondernemen? Eigenlijk 
zijn wij dat met elkaar! Verant-
woordelijkheid nemen voor de 
e�ecten van onze arbeidsactivi-
teiten op het gebied van Peop-
le, Planet, Pro�l. Ik ben heel blij 
met de lokale initiatieven die dit 
bevorderen, zoals het MVO Plat-
form Aalsmeer.” Aangehaald werd 
John Celie op het bedrijventer-
rein Greenpark en de Energy hub 
waarbij de warmte van het data-
centrum NLDC gebruikt wordt 
om de Waterlelie, Triade en Fer-
tiplant te verwarmen. Vervolgens 
toonde Cor Millenaar zijn bevlo-
genheid over de eerste conferen-
tie van duurzaam ondernemen. 
Zijn doelstelling is dat zoveel mo-
gelijk ondernemingen zich aan-
sluiten bij het MVO platform. “Wij 

met elkaar in overleg te gaan en 
samen te werken. Kennis te bun-
delen kan er heel wat onherstel-
baar leed voorkomen worden.’” 
Een aantal van de ondernemers 
zou later de middag een stevig 
betoog houden, vertelden wat zij 
binnen hun onderneming al heb-
ben veranderd om een bijdrage te 
leveren aan duurzaamheid en ar-
beidsethos. Het werd wel duide-
lijk dat er in Aalsmeer wordt na-
gedacht en gewerkt over en aan 
de verschillende verbeterpunten.

Duurzaamheid begint bij jezelf
“Duurzaam ondernemen is bou-
wen aan de toekomst. Groei leidt 
tot een betere wereld, als je iets 
aandacht geeft zal dat leiden tot 
een positief resultaat. Je moet het 
schaarste gevoel creëren, pas dan 
word je creatief.” Zo denkt Loog-
man aan rijden op waterstof en 
Jongkind aan hoogwaardige sub-
straten en potgrond voor kwe-
kers, veredelaars, verbeteraars op 
wereldwijd niveau.

De jeugd heeft de toekomst
MVO had, terecht ook, het Wellant 
College uitgenodigd, tenslotte 
heeft de jeugd de toekomst. Zij le-
ren vanuit de basis veel toekomst 
gerichter denken. Het berekenen 
van een stikstof voetprint? Slechts 
een handjevol ondernemers was 
bekend met dit fenomeen. Voor 
de leerlingen van het Wellant is 
het gesneden koek! Daarom is het 
zeer zinvol dat Aalsmeerse onder-
nemers de samenwerking gaan 
zoeken met het huidige lagere en 
middelbare beroeps onderwijs. Er 
valt dichtbij al heel veel te halen. 

MVO wacht schone taak
Onbekend maakt onbemind luidt 
het gezegde. Het MVO maakte op 
de dag van de ondernemers een 
grote stap om iets te doen aan die 
min of meer onbekendheid. De 
wil om met elkaar aan de slag te 
gaan en het Maatschappelijk Ver-
antwoord Ondernemen nog be-
ter op de kaart te zetten was sterk. 
Het MVO heeft de expertise, kan 
ondernemers en gemeente met 
elkaar in contact brengen en kent 
de wegen voor het aanvragen van 
subsidie. “Laat het vooral niet bij 
deze ene middag blijven”, was een 
veel gehoorde wens. “Laten wij 
nu met elkaar doorpakken.” Wet-
houder Robert van Rijn beloofde 
dat de gemeente hierin ook best 
een rol wil vervullen. Meteorolo-
ge Helga van Leur wist met haar 
gloeiende betoog van deze zin-
volle middag de ogen van velen 
te openen. Tot slot werden al de-
genen die een bijdrage hadden 
geleverd persoonlijk door de ini-
tiatiefnemer Cor Millenaar voor 
het voetlicht gehaald. Voor hen 
het applaus en een prachtig bos 
rozen, uitgereikt door Ulla Eurich. 
Mede door haar inzet verliep de 
bijeenkomst mooi en gestructu-
reerd. 
Janna van Zon 

Cheque voor ‘Het Vergeten Kind’
De Jong Dakinspectie 
bestaat 15 jaar
Aalsmeer - De Jong Dakinspec-
tie bestaat 15 jarig jubileum. Wat 
is begonnen als bijzaak, is nu 
hoofdzaak. Gestart in 2004 met 
een enkele klant, is uitgegroeid 
naar een goed gevulde agen-
da. Mede door de grote vraag 
naar schonere energie, opgewekt 
door zonnepanelen, zijn de aan-
vragen op landelijk niveau sterk 
uitgebreid.
Steeds meer projectontwikke-
laars, verenigingen van eigena-
ren en grote bedrijven weten De 
Jong Dakinspectie te vinden. Het 
belangrijkste punt is de totale on-
afhankelijkheid. Waar een dak-
dekker zegt dat alles vervangen 
moet worden, staat het advies 
van Willem daar vaak haaks op. “Ik 
zeg vaak tegen klanten: Vergelijk 
de toplaag van je dak met de huid 
van oudere mensen. Soms zie je 
veel plooien op de huid, maar dat 
wil niet zeggen dat je nog maar 
kort te leven hebt.” En, zegt Wil-
lem: “Je moet je klant altijd be-
handelen zoals je zelf ook behan-
deld wilt worden. 

Veiligheidsinspecties
Naast de dakinspecties biedt De 
Jong ook Veiligheidsinspecties 
aan. De zogenaamde Risico In-
ventarisatie en Evaluatie. Hier-
in worden alle risico’s in kaart ge-
bracht waarna een advies wordt 
gegeven om veilig te kunnen 
werken. Op de meeste daken 
zijn nog geen veiligheidsvoorzie-

ningen aanwezig. Dit is de reden 
dat het pakket aan de klanten is 
uitgebreid. Naast adviseur is De 
Jong Dakinspectie nu ook dea-
ler van enkele grote merken van 
Safety systemen. Denk hierbij aan 
daktoetreding en voorzieningen 
om je aan vast te maken, zodat je 
niet kunt vallen.

Winnaar en goede doel
Als dank voor het vertrouwen, 
heeft De Jong Dakinspectie weer 
een cheque van 500 euro ter be-
schikking gesteld voor een goed 
doel, aan te wijzen door een klant.
Doordat De Jong onafhanke-
lijkheid en kwaliteit hoog in het 
vaandel staan, is Sinterklaas be-
reid gevonden om de trekking te 
verrichtten. Uit alle klanten heeft 
Sinterklaas de familie van Aken 
uit Aalsmeer getrokken. De fami-
lie van Aken heeft stichting Het 
Vergeten Kind aangewezen als 
goed doel. Duizenden kinderen 
in Nederland kunnen niet meer 
thuis wonen. Ze zijn verwaar-
loosd of mishandeld. Ze zijn ge-
vlucht voor geweld of uit huis ge-
plaatst, omdat ze niet meer vei-
lig waren. De trauma’s laten diepe 
sporen na. Stichting Het Vergeten 
Kind strijdt voor een veilig en lief-
devol thuis voor kwetsbare kin-
deren in Nederland. Op een later 
tijdstip zal de familie van Aken de 
cheque persoonlijk overdragen 
aan de stichting waarvan verslag 
wordt gemaakt.

Trekking door Leontine en Willem de Jong en Sinterklaas.
Foto: www.kicksfotos.nl

Voordelig geld reserveren 
voor uitvaart bij Dunweg
Hoofddorp - Met het Dunweg 
Depositofonds zet u voordelig 
geld opzij voor uw uitvaart. Bij het 
overlijden komt het gehele depo-
sitobedrag vrij om de uitvaart te 
betalen. Regel het nu om uw na-
bestaanden niet te belasten met 
de �nanciële zorg over uw uit-
vaart. De kosten van een uitvaart 
lopen snel op. Als u uw familie 
en/of vrienden niet met deze re-
keningen wilt opzadelen, dan 
raadt Stichting Dunweg u aan 
om tijdig geld te reserveren voor 
uw uitvaart. Het uitvaartdeposi-
to van Stichting Dunweg is voor 
iedereen en er zijn geen gezond-
heidsvragen. Het is een gegaran-
deerde opbouw van uw vermo-
gen; in 2020 ontvangt u 2% ren-
te, zo levert u spaargeld ook nog 
iets op! Wanneer u overlijdt, komt 
het volledige bedrag van het de-
posito direct vrij om de uitvaart-
kosten te betalen. Zo bespaart u 

uw nabestaanden de �nanciële 
nasleep van een uitvaart.

Fiscale voordelen
Een deposito bij Stichting Dun-
weg Depositofonds is ook �scaal 
gezien zeer interessant. U krijgt 
dus een aantrekkelijke rente, u 
pro�teert van een extra vrijstel-
ling in box 3 en het tegoed dat 
u opbouwt, valt buiten uw eigen 
vermogen voor de Wet langduri-
ge zorg (dat wil zeggen: dit ver-
mogen telt niet mee bij de be-
paling van uw eigen bijdrage, 
mocht u in een verpleeg- of ver-
zorgingshuis opgenomen wor-
den). Heeft u vragen over uw uit-
vaart? Stichting Dunweg denkt 
graag met u mee en inventa-
riseert uw wensen en vragen. 
Neem gratis en vrijblijvend con-
tact op met Dunweg voor meer 
informatie via 023-56335 44 of 
per mail: info@dunweg.nl. 

Arie van Dam 40 jaar bij 
kwekerij Vollebregt
Aalsmeer - Arie van Dam werkt 
40 jaar bij cyclamenkwekerij Vol-
lebregt. In 1979 is het allemaal 
begonnen. Op Legmeerdijk 250. 
Tussen de cyclamen. Direct na 
de middelbare tuinbouwschool 
kwam Arie bij Vollebregt in vaste 
dienst. Helaas voor de buurman, 
die hem graag in de rozen had ge-
had, koos Arie gelukkig voor Vol-
lebregt. Vollebregt teelde bloei-
ende cyclamen en onder de tafels 
hedera’s. En er waren zaadplan-
ten om voor eigen teelt zaden 
en jonge planten te maken. Maar 
er kwam steeds meer vraag van 
kwekers of Vollebregt voor hen 
geen jonge planten kon maken. 
De kas werd te klein en daarom 
werd in 1984 op nummer 199 een 
nieuwe kwekerij gebouwd. Arie 
was een serieuze kracht en Volle-
bregt senior zag het wel zitten dat 
Arie daar de leiding op zich nam. 
En dat ging voorspoedig. De jon-
ge plantenteelt werd de groot-
ste bedrijfsactiviteit. Een paar 100 
miljoen jonge planten zijn er in al 
die jaren na Arie’s goedkeuring de 
deur uitgegaan. Elk jaar weer een 

heel gepuzzel, maar daar is Arie 
goed in. Arie’s bescheidenheid en 
de wil om het perfect te doen, sie-
ren hem, maar hij is daardoor niet 
altijd de makkelijkste. Dan loopt 
hij een beetje te mopperen, maar 
dat is meestal snel weer over. 
Arie’s hart is zeer bij het bedrijf 
betrokken. Extra vroeg beginnen 
of in het weekend bijspringen om 
de puntjes op de i te zetten. Arie’s 
verantwoordelijkheidsgevoel is 
groot en Vollebregt kan altijd op 
hem rekenen. De familie Volle-
bregt hoopt nog vele jaren met 
Arie te kunnen samenwerken!

Nadenken over zorginnovatie
Technologiedag ‘Future 
Care Lab’ bij Zonnehuis
Amstelveen - Het innovatieteam 
van Zonnehuisgroep Amstelland 
organiseerde een technologie-
dag voor medewerkers en cliën-
ten. Eyecatcher hierbij was het Fu-
ture Care Lab: een escaperoom-
achtige experience die mensen 
laat nadenken over zorginnova-
ties. Het doel van de dag was in-
put verzamelen om goede keuzes 
te kunnen maken over technolo-
gische innovaties. De organisatie 
is van mening dat dit alleen kan 
wanneer de teams die met cliën-
ten werken zelf actief meeden-
ken over de vraag: wat helpt jullie 
bij het leveren van zorg in de toe-
komst? Daarom bezochten tien-
tallen verzorgenden, verpleeg-
kundigen en andere collega’s de 
Future Care Lab-experience en de 
markt met allerlei voorbeelden 
van zorgtechnologie. Er was ook 

nog een prijs aan verbonden: Het 
team dat met het beste voorstel 
komt mag de gewenste techno-
logie gaan gebruiken.

 Samenwerken met cliënten
Ook werd input van bewoners 
gevraagd. De 89-jarige bewoner 
Wim Wiertz, blogger van Zon-
nehuisgroep Amstelland, open-
de de zorgmarkt samen met be-
stuurder Nelleke Vogel. “Ik was 
enigszins verbaasd door de vraag 
aan bewoners ook iets in te bren-
gen. Maar ik ben ervan overtuigd 
dat technische hulpmiddelen in 
de toekomst absoluut noodza-
kelijk zullen zijn.” De heer Wiertz 
sprak bovendien zijn waarde-
ring uit dat de organisatie samen-
werkt met de cliënten bij het ne-
men van belangrijke beslissin-
gen.

moeten af van de concurrentie 
angst. Het wordt de nieuwe eco-
nomie: Elkaar vertrouwen.’”

Van kwetsbaar naar weerbaar
Meteorologe en voormalige RTL 
weervrouw Helga van Leur was 
uitgenodigd om haar expertise 
en zorg te delen. Zij kreeg daar-
voor ruim de tijd hetgeen ook wel 
nodig was om de noodzaak van 
verandering aan de hand van sta-
tistieken en beelden - die er niet 
om logen - te tonen. Sledehonden 
die niet over ijs rennen, maar door 
het water ploeteren. “Helaas geen 
denkbeeldig toekomstbeeld wan-
neer er nu geen rigoureuze maat-
regelen worden genomen. Ik 
word nog steeds verrast; Zoals af-
gelopen zomer. Zolang de weer-
metingen bestaan, is het in Ne-
derland nog niet eerder voorge-
komen dat het drie dagen over de 
40 graden is. Vooral de snelheid 
waarmee de weersveranderingen 
plaatsvinden geven reden tot gro-
te zorg. Iets wat er eerst miljoenen 
jaren over deed gebeurt nu in een 
fractie daarvan. Als dit zo door-
gaat zal Aalsmeer van de kaart 
verdwijnen en veranderen in een 
grote zee. Mensen en dieren kun-
nen zich niet zo snel aan de kli-
maatverandering aanpassen, daar 
is meer tijd voor nodig. Voelt u al 
de urgentie? Wij moeten vandaag 
nog met z’n allen aan de slag!” 
Het werd overigens geen mid-
dag van alleen maar een opgehe-
ven vingertje. Maatregelen en op-
lossingen kwamen ruim aan bod. 
Wel is een mind-set noodzakelijk. 
“Wij moeten van kwetsbaar naar 
weerbaar! Maar door nu al meer 
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Sint op vlaggen, verlichting in straten
Centrum in feestsfeer!
Aalsmeer - Het Centrum is he-
lemaal klaar voor de komende 
feestperiode. Vorige week zijn 
bij heel veel winkels sinterklaas-
vlaggen opgehangen en langs 
de toegangswegen kondigen de 
banieren Sinterklaas en de Pie-
ten aan. Vorige week woensdag 
is een aanvang gemaakt met 
het ophangen van de feestver-
lichting en deze klus is donder-
dag voltooid. Alles was precies op 
tijd versierd voor het eerste grote 
feest: De intocht van Sinterklaas 
afgelopen zaterdag 16 novem-
ber. Wat was het gezellig en druk 
bij het landje naast Zorgcentrum 
Aelsmeer, op het Molenplein en 
in de foyer van Studio’s Aalsmeer. 

Het was een sportief feestje voor 
de Sint, de Pieten en alle kinde-
ren. De intocht stond in het teken 
van Sint Olympics. Elders in deze 
krant nog even nagenieten met 
veel foto’s.

Evenementen
De Sinterklaas-intocht is natuur-
lijk niet het enige evenement dat 
de komende maanden georgani-
seerd wordt in het Centrum. Kom 
ook zaterdag 23 november naar 
het Centrum: Vanaf 13.00 uur Pie-
tenfeest en een bezoek waard is 
zeker ook de Winterbraderie op 
zaterdag 14 december van 10.00 
tot 17.00 uur
Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeerder Dirk Biesheuvel centraal
Boekpresentatie ‘Oorlog 
aan de Overkant’
Aalsmeer - In de roman ‘Oorlog 
aan de Overkant’ van Sanne Bies-
heuvel staat Dirk Biesheuvel cen-
traal. Een Aalsmeerder in hart en 
nieren, die enkele jaren in Neder-
lands-Indië doorbracht. Het boek 
‘Oorlog aan de Overkant’ ver-
telt 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. De 
oorlog beleefde hij daardoor van-
af de achterkant: hij zag de ver-
minkte slachto�ers, verzorgde de 
gewonden en kistte de gesneu-
velden. Tijdens de twee politione-
le acties moest hij mee als zieken-
drager en was zo ongewild getui-
ge van agressie, martelingen en 
massamoorden. 
Door zijn oprechte interesse en 
vredelievende houding was hij 
echter graag gezien bij de inland-
se bevolking en omdat hij vaak 
langere tijd op één plek verbleef 
mondden deze contacten meer 
dan eens uit in echte vriend-
schappen. Zijn dochter Sanne 
vond lang na de dood van haar 
vader drie dagboeken uit Indië. 

Ze maakte een reconstructie van 
dat verleden, van zijn oorlog aan 
de overkant. De belevenissen van 
een hospik in Indië en Indone-
sië. Vanavond, donderdag 21 no-
vember, komt zij spreken over de-
ze verhalen, kunnen belangstel-
lenden het boek kopen en laten 
signeren en het gesprek met haar 
aangaan. De winkel is geopend 
vanaf 19.00 uur en om 19.30 uur 
begint het verhaal van Sanne 
Biesheuvel. De toegang is gratis. 
Aanmelden is niet verplicht, maar 
wel gewenst: info@boekhuis-
aalsmeer.nl.

Expositie borduurwerken
Rien de Ruiter exposeert bij-
zondere borduurwerken in Pe-
tit-points-steken in Het Boek-
huis. Zaterdag 23 november is 
om 14.30 uur de o�ciële ope-
ning en een fotomoment. De 
werken hangen reeds, maar dit 
is een feestelijke bijeenkomst. 
Rien is zelf in de winkel op 23 en 
30 november en 7 december tus-
sen 14.00 tot 16.00 uur. Dan bor-
duurt hij en mogen er vragen ge-
steld worden.

Gezond wonen in een groene ruimte
Timpaan start met bouw 
De Kleine Weelde
De Kwakel - Op woensdag 13 no-
vember is de start van de bouw 
van De Kleine Weelde gevierd. 
Timpaan uit Hoofddorp is de ont-
wikkelaar van het project, de aan-
nemer is Vink+Veenman en de ar-
chitect is NOAHH. De bouw werd 
o�cieel geopend met het leggen 
van een vloerplaat van de bega-
ne grond. Wethouder Jan Hazen 
van de Gemeente Uithoorn heeft 
samen met de kopers van de des-
betre�ende woning de plaat ge-
legd. Wethouder Hazen: “Ik ben 
verheugd dat er met deze 20 wo-
ningen wordt voorzien in de be-
hoefte aan koopwoningen in De 
Kwakel.” De aannemer heeft de 
vaart er goed in: de prognose is 
dat de woningen in september 
2020 opgeleverd worden. Na de 
o�ciële handeling hadden de 
aanwezige kopers de mogelijk-
heid hun nieuwe buren te ont-
moeten.
Op de twee kavels omringt door 
groen worden in totaal 20 wo-
ningen gerealiseerd. De wonin-
gen worden rondom een geza-
menlijke binnenterrein gebouwd. 
De opzet doet daarbij denken 
aan een boerenerf. Tussen de ho-
ven zijn door de gemeente in een 
vroeg stadium al de groene vel-
den aangelegd. De bewoners be-
schikken straks samen over meer 

dan 1.200 vierkante meter groen 
rondom de woningen. Daarnaast 
heeft elke woning gewoon een 
privétuin aan de achterzijde van 
de woning. In De Kleine Weel-
de draait alles om gezond wo-
nen in de groene ruimte en om 
bijzondere architectuur met een 
eigentijdse uitstraling. Een van 
de toekomstige bewoners was 
voorheen deels eigenaar van de 
grond waar het project wordt ge-
bouwd. Bij zijn inschrijving zei hij: 
“Wij willen op onze oude kweke-
rij wonen, de plek waar onze kin-
deren zijn opgegroeid en waar 
wij oud willen worden, binnen-
kort een nieuwe plek met gelijk-
gestemden.” 
Het project past perfect bij de 
missie van Timpaan. Timpaan ge-
looft dat wonen naar je zin bij-
draagt aan de kwaliteit van het 
leven en dat iedereen in de maat-
schappij daar recht op heeft. Het 
bundelen van kennis en vaar-
digheden met oog voor een ge-
zonde en duurzame leefomge-
ving helpt projecten te ontwik-
kelen waar echte gemeenschap-
pen ontstaan. De makelaars van 
het project zijn: Eveleens Ma-
kelaars o.z. (info@eveleens.nl / 
0297–344444) en EKZ Makelaars 
o.g. (nieuwbouw@ekz.nl / 0297–
567863).

Ondernemer Wilco Hoogeveen:
‘Zaai helpt mij hoe ik mijn 
bedrijf beter kan profileren’
Aalsmeer - Een gesprek met 
Zaailing Wilco Hoogeveen is een 
luisterfeest. Er is echter wel één 
maar, je moet er heel goed de kop 
bij houden! Want in het brein van 
Wilco draaien de radartjes con-
stant op volle toeren waarbij al-
le unieke en creatieve gedach-
ten tot uiting komen. Wilco be-
denkt puzzels en denk dan voor-
al niet aan legpuzzels. Het zijn in-
genieuze, originele ontworpen 
constructies waarbij hij de mens 
in staat stelt even een ander per-
sonage te worden. De ontwerpen 
voor zijn ‘real life games’: levens-
echte spellen en de daarbij beho-
rende spelregels zijn ook al gele-
verd in Cambridge en in Limburg.
Wilco studeerde in Delft. Kwam er 
achter dat hij puzzels maken heel 
leuk vond en goed was in decors 
bouwen. Na zijn studie werkte hij 
een concept uit waar zijn talen-
ten tot volle bloei kwamen. Hij 
koos voor een zo realistisch mo-
gelijk nagebouwd goudzoekers 
dorp zoals deze zo’n eeuw gele-
den te vinden waren in Amerika. 
“Ik vind het zelf een interessante 
periode. Mensen streken neer op 
een onontgonnen, onbekend ter-
rein en bouwden daar een eigen 
gemeenschap op. Waar van alles 
werd ontdekt, bestreden, gestre-
den en gevierd.” Het plan lag op 
tafel en toen de plek was gevon-
den om het ook allemaal te kun-
nen uitvoeren, ging Wilco aan de 
slag. Met behulp van familie en 
vrienden werd Aalsmeer een ge-
weldige locatie rijker!

Filmische western
Op één van de industrieterreinen 
aan de Oosteinderweg zijn in de 
voormalige kassen allerlei leuke 
kleine bedrijven gevestigd. Turf is 
zo’n bedrijf! Wie Turf binnenstapt 
gaat zo’n honderd jaar terug in 
de tijd. Komt terecht in een �lmi-
sche western wereld. Het decor is 
een klein dorp met een kerk, een 
gevangenis, een bank, een sa-
loon, een winkel en wat huisjes. 
Het ziet er allemaal fantastisch 
uit. Direct wordt de eigen fanta-
sie geprikkeld. Je voelt als het wa-
re dat je - zolang het spel duurt - 
een metamorfose ondergaat. Je 
wordt één van de personages zo-
als je die ook ziet in een spannen-
de western-�lm. Het is overigens 
niet alleen het decor dat zorgt 
voor de gedaantewisseling het 
zijn ook de door Wilco bedachte 
spelregels. Het interactief bezig 
zijn, met het team zo slim leren 
samenwerken dat je aan het ein-
de van het spel de meeste goud-
staven binnen weet te halen. Ten-
slotte wil iedereen winnen. Het is 
lachen, puzzelen, inventief zijn, 
hard werken en wanneer de cow-
boyhoed opgaat en het pistool 
in de achterzak zit, dan wordt de 
buitenwereld even vergeten.

Oud-Aalsmeer
Het gaat - ondanks dat Turf nog 
maar twee jaar op de terreinen 
van Lelieveld is gevestigd - zo 
goed met het bedrijf dat er aan 
uitbreiding wordt gedacht. Hoe 
het volgende dorp er uit moet 
gaan zien zit al helemaal in het 
hoofd van Wilco. “Het wordt een 
soort Aalsmeer van een eeuw ge-
leden waar herkenbare familie-
verhalen een grote rol gaan spe-
len.” Mensen met een grote fei-
tenkennis over Aalsmeer worden 
op dit moment benaderd. Ook 
naar de materialen vanuit de tijd 
is Wilco op zoek. Bij het spel wat 
dan gespeeld gaat worden horen 
ook weer de nodige opdrachten 
die moeten worden uitgevoerd 
en opgelost. Ook hier tellen weer 
verschillende spelelementen. En 
allemaal zijn zij even uniek en ori-
gineel, omdat Wilco iets heeft be-
dacht dat in de wereld nog niet 
bestaat. Daarom is het ook hele-
maal niet gek dat zijn bezoekers 
voor een deel komen via internet 
maar zeker ook door mond tot 
mond reclame. 

Een vak apart
En dan ben je ondernemer, moet 
je dingen doen die je nog niet in 
de vingers hebt, maar waarvan je 
wel beseft dat zij nodig zijn om 
een bedrijf goed te kunnen run-
nen. Krijg je personeel, werk je 
met oproepkrachten en dat alle-
maal vraagt om een juiste aan-
pak. “Daarom ben ik naar Zaai ge-
gaan. Ik wil leren hoe je je als on-
dernemer op de markt zet. Hoe ik 
kan werken aan een langere ter-
mijn planning, van eenmanszaak 
naar middelgrote onderneming. 
ZAAI helpt mij hoe ik mij beter 
kan pro�leren als ondernemer. 
Want ik weet inmiddels wel dat 
ondernemen echt een vak apart 
is.” Voor meer informatie over Zaai 
kan contact opgenomen worden 
met Kirsten Verhoef (project or-
ganisator) via 0297-366182 of per 
mail: kirsten@syltsupport.nl 
Janna van Zon 

Foto: Visit Aalsmeer

Zaterdag open Cranio-dag
Kudelstaart - Op zaterdag 23 no-
vember om 10.00 uur geeft Mar-
lies Buck-Kreijmborg een presen-
tatie over Cranio-therapie en mo-
gelijkheden tot een korte proef-
behandeling. Cranio is een pro-
fessionele vorm van beweegzorg 
waarbij fysieke als emotionele 
klachten lichaamsgericht worden 
behandeld. Cranio staat voor cra-
niosacraaltherapie dat sinds de 
jaren tachtig door onder ande-
re fysiotherapeuten wordt toege-
past. Zo kunnen er op deze dag 
vragen gesteld worden over de 
behandeling en zelf worden erva-
ren wat Cranio is. Uitgangspunt 
bij Cranio is dat het lichaam en 
de psyche onlosmakelijk met el-
kaar verbonden zijn en elkaar we-
derzijds beïnvloeden. Lichamelijk 
en emotioneel trauma kan zich in 
het bindweefsel vastzetten in de 
vorm van spanning. Veel men-
sen zijn zich hiervan niet bewust, 
maar gaandeweg kost het veel 
energie en kan het lichaam niet 
optimaal functioneren. Met zach-
te, manuele behandeling van de 
gespannen gebieden wordt het 
lichaam uitgenodigd om te ont-
spannen. Dit gaat soms samen 
met het loskomen van emoties 
die te maken kunnen hebben 
met een (oud)trauma. De behan-

delmethode is wetenschappelijk 
onderbouwd en past goed in de 
hedendaagse gezondheidszorg.
Alles draait bij Cranio om de the-
rapeutische aanraking. De thera-
peut kan met zachte technieken 
de gezonde beweeglijkheid van 
het bindweefsel rondom de ver-
schillende structuren optimalise-
ren en zo het lichaam helpen de 
natuurlijke balans te herstellen.
Op 23 november kan kennis ge-
maakt worden met deze thera-
pievorm. Presentatie om 10.00 
uur aan de Hoofdweg 54 in Ku-
delstaart. Mede in verband met 
het krijgen van een korte proef-
behandeling verzoekt Marlies be-
langstellenden zich van te voren 
aan te melden via: mea@buckon-
line.nl of 06-19488009

Schoonheid van Aalsmeer: 
400 kalenders verkocht
Aalsmeer - Binnen acht weken 
na de presentatie van de kalen-
der de ‘Schoonheid van Aalsmeer’ 
is het 400ste exemplaar verkocht. 
Sylvia Groenewegen kocht de ka-
lender bij het Boekhuis om als ca-
deau weg te geven. Met de ver-

koop van de ‘Schoonheid van 
Aalsmeer’ ondersteunt de stich-
ting twee goede doelen. De Rol-
later Wandelclub en het aanplan-
ten van bomen in samenwerking 
met de gemeente en de Histo-
risch Tuin.

Feestdagen: 
Fairtrade 

chocolade
Aalsmeer - Een op de drie huis-
houdens koos vorig jaar voor Fair-
trade chocolade tijdens de feest-
dagen. Dit komt neer op ruim 
2,5 miljoen huishoudens die ko-
zen voor Fairtrade chocolade-
letters, -kruidnoten of -kransjes. 

Een stijging van 12% ten opzich-
te van het jaar daarvoor. Dit jaar 
verwacht de Fairtrade organisa-
tie weer een groei te kunnen rap-
porteren. Het aantal Fairtrade ge-
certi�ceerde chocoladeproduc-
ten neemt gestaag toe. Fairtrade 
werkt met een minimumprijs en 
ontwikkelingspremie. De mini-
mumprijs biedt een vangnet bij 
te lage marktprijzen. De ontwik-
kelingspremie gaat direct naar 
boerencoöperaties die zelf kun-
nen bepalen hoe zij dit bedrag 

investeren. De verkoop van Fair-
trade chocolade in Nederland 
heeft in 2018 ruim € 1,6 miljoen 
aan ontwikkelingspremie opge-
bracht. Dit extra geld gebruiken 
de boeren onder andere om het 
inkomen aan te vullen, vrachtwa-
gens aan te scha�en, scholen te 
bouwen en waterpompen te in-
stalleren. Meer informatie is te 
vinden op de websites: www.fair-
tradegemeenten.nl of www.max-
havelaar.nl of via e-mail: info@
fairtradegemeenteaalsmeer.nl.

De Rollater Wandelclub is inmid-
dels een groot succes. Meer dan 
twintig deelnemers elke week en 
woensdag 11 december gaan ze 
na de wandeling samen Sinter-
klaas in het zwembad vieren. Sa-
men aan de ko�e met soesjes, ca-
deautjes en zingen! De kalender 
bestaat uit prachtige foto’s van Bi-
anca en Desiree. Een aanrader om 
cadeau te geven en te krijgen! 
Kijk voor informatie, verkooppun-
ten en meer op www.deschoon-
heidvanaalsmeer.nl.
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Auto gestolen 
na inbraak

Aalsmeer - Op maandag 18 no-
vember is tussen drie uur en 
kwart over drie in de nacht in-
gebroken in een bedrijf aan de 
Ecuadorlaan. De dieven hebben 
zich toegang verschaft door een 
ruit van een deur in te gooien. 
Eenmaal binnen is met een hier 
staande auto de schuifpui open 
geramd. De zwaar beschadigde 
volkswagen Golf is vervolgens 
verruild voor een in reparatie 
staande BMW. Met deze wagen    
(met nog plamuur aan de achter-
zijde) zijn de dieven er snel van-

Jeugdprogramma op Radio Aalsmeer
Wijkagent bij Young Ones
Aalsmeer - Aanstaande woens-
dagavond 27 november tussen 
19.00 en 20.00 uur is het weer 
tijd voor het jeugdprogramma 
Young Ones op Radio Aalsmeer. 
Tijdens deze uitzending praten 
Jonas en Laurens met wijkagent 
Centrum en Westeinderplas-
sen, Erik van den Brun. Ze  gaan 
met hem in gesprek over van al-
les en nog wat. Wat maakt hij zoal 
mee als agent in Aalsmeer? Maar 
ook wat de regels ook alweer zijn 
met betrekking tot telefoonge-
bruik op de � ets, roken voor je 
18e, � etsverlichting en nog heel 
vele meer. Geen item waar hij de 
Aalsmeerse jeugd op de vingers 
gaat tikken, maar gewoon een 
gezellig gesprek met de ‘� etsen-
de’ wijkagent. Ook komen groep 
achters Hawo en Lauren naar de 

studio. Zij vinden sporten be-
langrijk en willen meer toernooi-
en in Aalsmeer. Hoe ze dit willen 
aanpakken is woensdag te ho-
ren bij de Young Ones op Radio 
Aalsmeer. En verder natuurlijk 
veel leuke muziek en andere inte-
ressante items. 

Kudelstaart - Door omwonen-
den van Fort Kudelstaart is de 
Stichting Werkgroep Fort Ku-
delstaart opgericht. Met de-
ze stichting zorgen wij actief 
voor behoud en verbetering 
van de leefomgeving van be-
woners in de omgeving van 
Fort Kudelstaart. De Stichting 
Werkgroep Fort Kudelstaart 
wil benadrukken dat zij voor 
een ontwikkeling van Fort Ku-
delstaart is. Deze ontwikkeling 
moet echter wel passend en 
in balans zijn, volgens de uit-
gangspunten die de gemeen-
teraad van Aalsmeer heeft 
vastgesteld:
- De nieuwe invulling is wa-

tersport gerelateerd (icoon 
voor de watersport).

- Horeca en dergelijke is on-
dersteunend aan de water-
sportfunctie.

- De cultuurhistorische waar-
den (Stelling van Amster-
dam, UNESCO) worden uit-
gedragen en waar mogelijk 
versterkt.

- Het fort wordt openbaar 
toegankelijk voor publiek.

Echter, de toekomstplannen 
dreigen de ontwikkeling van 
het fort een hele andere rich-
ting op te sturen: In plaats van 
een ‘Zeilfort’ is er sprake van 
een grootschalig ‘Hotel- en 
Congres Fort’! Dit staat haaks 
op de visie van de gemeente-
raad, is daardoor te groots en 
belastend voor de locatie mid-
den in onze woonomgeving, 
zorgt voor voorspelbare over-
last en verslechtert de kwali-
teit van onze leefomgeving. De 
balans is volledig zoek. Inmid-
dels is er brede steun voor on-
ze stichting om een passende 
invulling te vinden voor 
Fort Kudelstaart. Ook uw steun 
en goede ideeën voor een in-
vulling zijn welkom!
Stichting Werkgroep Fort Ku-
delstaart, Kudelstaartseweg 
97, 1433 GB Kudelstaart. Web-
site: www.fortkudelstaart.com. 
E-mail: info@fortkudelstaart.
com

LEZERSPOST
Stichting Werkgroep Fort 

Kudelstaart opgericht

Start inzameling metaal 
(blik) en drinkpakken
Aalsmeer - Sinds vrijdag 15 no-
vember zamelt Meerlanden in 
Aalsmeer naast plastic ook metaal 
(blik) en drinkpakken in. Dit afval 
kan in een plastic zak worden aan-
geboden in de bekende plastic-
containers. Om het verwachte ex-
tra afval te verwerken, worden op 
diverse bestaande inzamellocaties 
extra containers geplaatst. Ook ko-
men er containers voor plastic, me-

taal en drinkpakken op twee nieu-
we locateis: Op de Zwarteweg, 
hoek IJsvogelstraat, en op de Ca-
tharina Amalialaan bij winkelcen-
trum Oosteinde. Meer informatie 
over wat er in de inzamel-contai-
ners voor plastic, metaal en drink-
pakken gedeponeerd mag worden 
is te vinden op de websites van de 
gemeente: www.aalsmeer.nl en 
www.meerlanden.nl

Waterfront, Schiphol, volkshuisvesting
Wethouder Van Duijn bij 
wijkoverleg Hornmeer
Aalsmeer - Maandagavond 25 no-
vember is er het vierde en laatste 
wijkoverleg Hornmeer van dit jaar. 
Het Wijkoverleg Hornmeer kan te-
rugzien op nuttige bijeenkomsten 
waarin veel onderwerpen zijn be-
sproken en de wijkbewoners wer-
den betrokken bij de ontwikke-
lingen in Aalsmeer en de Horn-
meer in het bijzonder. Ook deze 
keer is dat een belangrijk doel nu 
wethouder Robert-Jan van Duijn 
heeft toegezegd om een aantal 
onderwerpen uit zijn portefeuille 
toe te komen lichten. Denk hier-
bij aan het Waterfront, de peri-
kelen rond de geluidsbelasting 
door Schiphol, Volkshuisvesting 
in Aalsmeer en diverse andere on-
derwerpen, die hij als bestuurder 
van Aalsmeer zeker toe zal kun-
nen lichten. Ongetwijfeld zal ook 
gesproken worden over de ont-

wikkeling van het verkeer in en 
om Aalsmeer waardoor de Horn-
meer ook meer belast zal gaan 
worden. Als tweede onderwerp 
staat de ontwikkeling van het wa-
tersportcentrum bij het Fort Ku-
delstaart op de agenda. Het Fort 
ligt net buiten de wijk, maar zal 
in de toekomst zeker ook van in-
vloed zijn op de wijk. Als laatste 
agendapunt zal er informatie wor-
den gegeven door Participe over 
‘Ontspanning in zicht’ en de in-
zet om eenzaamheid te bestrij-
den met het thema ‘man tot man’. 
Afsluitend is er toelichting op de 
aanpak van de Burgemeester Kas-
teleinweg en de ontwikkeling van 
een nieuw afvalplan. Voldoende 
onderwerpen voor een vrucht-
baar wijkoverleg vanaf 20.00 uur 
maandag in het buurthuis aan de 
Dreef. Iedereen is welkom.

Aalsmeer - Naar aanleiding 
van het project ‘Lanceer je idee-
en voor een nog leefbaarder 
Aalsmeer’ zijn door bewoners uit 
Kudelstaart en Nieuw-Oosteinde 
ideeën ingebracht om speelbad-
jes te plaatsen. Het idee wordt 
door een groot aantal inwoners 
omarmd, maar omdat het idee 
buiten het beschikbare gestelde 
� nanciële budget valt, is er voor 
gekozen om eerst een haalbaar-
heids-onderzoek uit te voeren. 
Op basis van dit onderzoek zal 
het college van burgemeester en 
wethouders een besluit nemen.
Het gaat om een locatie aan de 
Anne Frankstraat. Op deze plek 

staan diverse speel-voorzienin-
gen voor jongere en oudere 
jeugd. Aan de zuidwestkant staan 
woningen, door een bomenrij ge-
scheiden van de groenstrook. Op 
de locatie waar het speelbad-
je moet komen, waren ooit plan-
nen voor een avontuurlijke speel-
plaats, maar deze zijn nooit uitge-
voerd. 
In Nieuw-Oosteinde gaat het om 
twee mogelijke locaties aan de 
Snoekbaarsstraat. Speelbadjes 
een goed idee? Stemmen kan tot 
1 december via www.participa-
tie.aalsmeer.nl. Via de enquête op 
deze site zijn al resp. 139 en 126 
reacties gegeven.

Ideeën voor nog leefbaarder Aalsmeer
Speelbadjes in Oosteinde 
en in Kudelstaart?

Thema-avond aardgasvrij 
verwarmen in Dorpshuis
Aalsmeer - Eerst je huis heel 
goed isoleren, zonnestroom 
gaan opwekken op je dak en ko-
ken op inductie. Als je dat voor el-
kaar hebt, dan is duurzaam ver-
warmen de laatste stap naar wo-
nen zonder aardgas. Duurzaam 
verwarmen staat centraal tij-
dens de thema-avond van Siener-
gie op donderdag 28 november 
om 20.00 uur in Dorpshuis Ku-
delstaart. Sienergie organiseert 
deze laatste van drie informatie-
ve avonden in opdracht van de 
gemeente Aalsmeer en in samen-
werking met het Regionaal Ener-
gieloket. Woningeigenaren we-
ten na deze drie avonden hoe 
ze op termijn aardgasloos kun-
nen wonen en hoe ze dat op een 
verantwoorde manier voor elkaar 
krijgen. En niet onbelangrijker: 
welke ondersteuning ze daarbij 
kunnen krijgen.
Wanneer van het aardgas af, hoe 
krijg je een woning warm zonder 
aardgas en wat gaat dat kosten? 
Gaat je voorkeur uit naar een in-
dividuele oplossing en wat zijn 
de mogelijkheden? Of komt er 
een buurtinitiatief voor een col-

lectieve warmteoplossing? Wat 
zijn de ideeën van de gemeen-
te rond warmtenetten? De eerste 
avond op 13 november stond ge-
heel in het teken van woningiso-
latie. “Wat je niet verbruikt hoef je 
ook niet te betalen.” Isolatie zorgt 
ervoor dat je huis minder warm-
te verliest, verdient zichzelf terug 
en heeft vele voordelen. De over-
heid helpt een handje met subsi-
die en leningen met een zeer la-
ge vaste rente. Zonnepanelen 
stonden centraal op de tweede 
avond op 18 november jongstle-
den. Met zonnepanelen wek je je 
eigen stroom op en ook die inves-
tering verdient zichzelf binnen 
een paar jaar terug. Ook kwam de 
mogelijkheid aan bod om je aan 
te sluiten bij een energiecoöpera-
tie die een groot dak van bijvoor-
beeld een bedrijf gebruikt om 
voor de leden zonnestroom op 
te wekken. Je gaat naar huis met 
veel kennis en de ervaringen van 
anderen en kunt je eigen betaal-
bare marsroute bepalen op weg 
naar duurzaam en fossielvrij wo-
nen. Kijk voor meer informatie op 
www.sienergie.nl. 

Maandag in Dorpshuis Kudelstaart
Bewonersoverleg over 
winkelcentrum en meer
Kudelstaart - De Dorpsraad Ku-
delstaart nodigt belangstellen-
de inwoners van Kudelstaart uit 
voor het maandelijkse Bewoners-
overleg op maandag 25 novem-
ber vanaf 20.00 uur in het ver-
nieuwde Dorpshuis. Voor de pau-
ze staan de ontwikkelingen in het 
Winkelcentrum op de agenda, zo-
als de uitbreiding AH en de ver-
plaatsing van de apotheek. Door 
André Alders en Stephan Schol-
ten van Weernekers wordt een 
toelichting gegeven op de plan-
nen. Ook het initiatief voor de 
bouw van een Gezondheidscen-
trum in de Graaf Willemlaan 1 
komt aan de orde. Meer informa-

tie over dit initiatief zal gegeven 
worden door projectleider Lau-
rens Poesiat Na de pauze een di-
versiteit aan korte onderwerpen 
als: draagvlak voor een speelbad-
je in de Anne Frankstraat en een 
groene inrichting bij de school-
tuintjes naast het Corry Vonkpad. 
Ook wordt gesproken over de re-
alisatie van een parkeerterrein 
ten behoeve van het Waterfront 
aan de Geniedijk en volgt, als mo-
gelijk, meer informatie over de 
nieuwbouwijk in wording: West-
einderhage. Gaat Kudelstaart u 
aan het hart? Kom dan naar het 
Bewonersoverleg en praat mee 
over de leefbaarheid in het dorp. 

CDA te gast bij IKC Triade
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 15 
november was de fractie van CDA 
Aalsmeer en Kudelstaart te gast 
bij Integraal Kind Centrum Triade 
aan de Dreef in de Hornmeer. Een 
centrum voor onderwijs en op-
vang voor kinderen van 0 tot 12 

jaar en ontstaan uit een samen-
gaan van Solidoe kinderopvang 
en de basisscholen De Hoeksteen 
en De Wegwijzer. 
“Het was een leerzame en gezel-
lige dag”, aldus de fractielieden 
van het CDA.

Wijkoverleg 
De Dorper

Aalsmeer - Woensdag 27 novem-
ber organiseert Wijkraad De Dor-
per weer een wijkoverleg in de 
Oude Veiling de Marktstraat. De 
aanvang is 19.30 uur. Deze avond 

Na 45 jaar in de Beethovenlaan
Drogisterij De Horn sluit 
haar deuren voorgoed
Aalsmeer - Jan en Heleen van ’t 
Hart stoppen met hun drogiste-
rij in de Hornmeer. “De reden is 
simpel”, begint Jan. “Het huurcon-
tract loopt einde van dit jaar af en 
moest verlengd worden. Aange-
zien we de pensioengerechtigde 
leeftijd bijna hebben bereikt, wil-
den we dat niet voor vijf jaar doen 
en korter kon niet. Dus we stop-
pen half volgende maand na vijf-
enveertig jaar.” 
Dat de klanten dat erg jammer 
vinden wordt duidelijk tijdens 
het gesprekje met deze krant. Er 
wordt bedankt voor de jarenlan-
ge zorgen en succes gewenst, 
maar vooral de teleurstelling is 
van de gezichten af te lezen. De 
gewaardeerde buurtdrogist zal 
worden gemist. Er was namelijk, 
naast gedegen advies en uitge-
breide kennis, altijd tijd voor een 
praatje en een gulle lach. De gun-
factor was van generatie op ge-
neratie groot voor het vriendelij-
ke koppel. 
Jan vervolgt: “Ja, we kennen ie-
dereen inderdaad al zo lang. Je 
hebt mensen in de buurt die min-
der mobiel zijn bijvoorbeeld en 
daar vinden wij het oprecht jam-
mer voor. Met iedereen hadden 
we goed contact. Het was ge-
woon een groot cadeau dat we 
hier al die jaren voor onze klan-
ten mochten zijn. We zijn hen al-
len dankbaar.”

Totale leegverkoop
Tot half december wordt de knus-
se drogist compleet uitverkocht. 
Op bijna alles wordt 50% korting 
gegeven. Jan: “Vraag ons gewoon 
even naar de voorwaarden als je 
langskomt.” Op de vraag wat het 
stel na de sluiting gaat doen ant-
woordt Heleen: “Aangezien we 
meer tijd hebben, kunnen we wat 
hobby’s uit gaan oefenen, zoals 
� etsen.” 

“Niet achter de geraniums”
“Maar voorlopig zijn we nog wel 
bezig met de administratieve af-
handeling van de winkel”, zegt 
Jan, die reeds benaderd is door 
vakgenoten voor een functie in 
de branche. 
“We gaan zeker niet achter de ge-
raniums!” Voor onder andere DA 
artikelen, make-up, haar- en ver-
zorgingsproducten, medicijnen, 
voedingssupplementen of een 
geschikt cadeautje voor tijdens 
de feestdagen, nodigt familie ’t 
Hart hun trouwe klanten van har-
te uit in hun drogisterij waar nog 
slechts een paar weken het over-
bekende � uitje zal klinken als 
men over de drempel stapt in de 
Beethovenlaan 54 en dan is het 
na vijfenveertig mooie jaren toch 
echt over en uit. En voor wat het 
waard is: deze verslaggeefster zal 
dat gaan missen.
Door Miranda Gommans 

worden buurtbewoners en be-
langstellenden bijgepraat over 
Schiphol, vervanging van de brug 
in de Dorpsstraat en vervanging 
van de bestrating in een stukje 
van de Dorpsstraat, herinrichting 
van de Burgemeester Kastelein-
weg, stand van zaken betre� ende 
bouwactiviteiten in het dorp en 
wat verder ter tafel komt.

door gegaan. De gestolen BMW is 
grijs van kleur en het kenteken is 
KD-742-L. De politie heeft de in-
braak en diefstal in onderzoek. 
Mogelijke getuigen worden ver-
zocht contact op te nemen via 
0900-8844.
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Sportief feestje met veel Pieten
Gezellig en super druk 
bij intocht Sinterklaas
Aalsmeer - Sinterklaas en heel 
veel (sportieve) Pieten zijn zater-
dag 16 november welkom gehe-
ten in het Centrum. Superdruk 
was het bij de intocht en wat een 
feest. Ruim 50 Pieten (m/vr) had 
Sinterklaas meegenomen, van 
disco-Pieten tot basketbal- en 
trampoline-Pieten. Aan de kinde-
ren werden kaartjes uitgedeeld 
waarmee ze een sportief traject 
konden a�eggen en er was dit 
jaar de langere (sportieve) wan-
deling naar het tijdelijke praatjes-
huis. Vanwege de renovatie van 
het gemeentehuis was de ont-
vangst van Sinterklaas in de foy-
er van Studio’s Aalsmeer aan het 
einde van de Van Clee�kade.
Sinterklaas arriveerde even voor 
twee uur in de middag per boot 
bij het landje naast het Zorgcen-
trum en werd hartelijk ontvangen 
door burgemeester Oude Kot-
te, kinderburgemeester Berber 
en heel veel kinderen. Een groot 

aantal van hen had een Pieten-
out�t aan en was geschminkt. Na-
tuurlijk zijn er heel veel foto’s ge-
maakt van de Pieten en van Sin-
terklaas met kinderen en voor de-
ze foto-momenten werd ruim de 
tijd genomen. Nadat Sinterklaas 
voet aan wal had gezet, ging de 
stoet richting Pepernoten-molen 
De Leeuw waar een (dans)-feestje 
is gevierd en daarna werd richting 
Studio’s Aalsmeer gelopen, waar 
o�cieel de sleutel van Aalsmeer 
overhandigd is door de burge-
meester aan Sinterklaas. En ook 
hier is nog een gezellige samen-
zijn geweest. Met vrolijke gezich-
ten, pepernoten in de hand en de 
toezegging dat ze ’s avonds hun 
schoenen mochten zetten, gin-
gen alle jongens en meisjes vro-
lijk met hun (groot)ouders naar 
huis. Zondag vast weer vroeg op, 
wat zou het cadeautje zijn?
Foto’s: www.kicksfotos.nl en
Jacqueline Kristelijn





krantk i n d e r -   e n   j e u g d
24 21 november 2019

“Zo wordt jullie school nog gezonder”
Eerste Watertappunt op 
schoolplein Jozefschool
Aalsmeer - De Jozefschool in de 
Gerberastraat is sinds maandag-
ochtend nog gezonder dan ie al 
was. 
Met drinkwater mascotte Drup-
pie opende wethouder Robbert-
Jan van Duijn het eerste water-
tappunt op het schoolplein. Het 
tappunt is een initiatief van Jon-
geren op Gezond Gewicht in sa-
menwerking met de gemeente 
Aalsmeer en de Rabobank. JOGG 
(Jongeren op Gezond Gewicht) 
Aalsmeer zet zich in om gezond 
eten en bewegen voor jongeren 
makkelijk, aantrekkelijk en toe-
gankelijk te maken. Aalsmeer is 
een JOGG-gemeente en draagt 
samen met Team Sportservice 
Aalsmeer, GGD Amsterdam, zorg-

verzekeraar Zorg en Zekerheid, 
Albert Heijn, Levarht en andere 
lokale partijen bij aan de JOGG-
aanpak in Aalsmeer. De initiatie-
ven dragen bij aan een gezonde-
re jeugd door een gezonde leef-
stijl bij kinderen en hun ouders/
verzorgers te bevorderen.Samen 
met Druppie, de drinkwater mas-
cotte, tapte wethouder Van Duijn 
het eerste �esje water vol. 
“Naast het eten van veel fruit, wat 
jullie al heel goed doen op de Jo-
zefschool, kun je nu altijd je �es-
je met kraanwater vullen bij het 
tappunt”, gaf de wethouder de 
kinderen mee. “Jullie zijn een ge-
zonde school en worden zo al-
leen maar gezonder. Daar mogen 
jullie best trots op zijn.”

Rijsenhout - De kinderen van ‘t 
Roe�e uit Rijsenhout zijn op be-
zoek geweest bij de bibliotheek 
in de Immanuël school. In de bi-
bliotheek las opa Cees voor uit 
het boek ‘ik wil iets heel moois ge-
ven’. Een spannend verhaal over 
een mol die graag bij zijn vriend-

jes wil komen dan alleen onder 
de grond zitten. Gelukkig lukt dat 
en liep het verhaaltoch nog goed 
af. De kinderen hebben genoten 
van het verhaal wat heel mooi 
verteld werd door opa Cees en 
ze willen graag nog een keer te-
rug komen.

Opa Cees leest voor aan 
kinderen van ‘t Roefje

Voorstelling voor (jongste) jeugd
Theater: Hakim op stage 
bij de Sint in bibliotheek
Amstelland - Hakim krijgt de kans 
om stage te lopen bij Sinterklaas. 
Wanneer hij in het pietenhuis aan-
komt, krijgt hij les van de Goochel-
piet. Hakim leerst zoveel mogelijk 
goocheltrucs en mag aan het ein-
de van zijn stage optreden voor 
de Sint. Als de Sint hem goed ge-
noeg vindt krijgt hij een o�ciële 
Pietendiploma. Beleef deze prach-
tige voorstelling vol mime en goo-
cheltrucs van Hakim die onder an-
dere bekend werd met zijn rol in 
Sesamstraat. Naast zijn televisie-
optredens is Hakim schrijver en 
theatermaker. Zijn specialisatie is 
het op een humoristische manier 
vertalen van vreemde grote men-
sen problemen naar de wereld 
van kinderen. Door mime in zijn 
voorstellingen te verwerken cre-
eert hij een sprookjesachtig sfeer-

tje. De voorstelling is op zaterdag 
23 november in Bibliotheek Am-
stelveen Stadsplein, begint om 
11.00 uur en rond 11.45 uur is de 
voorstelling afgelopen. Kaarten 
zijn te verkrijgen via www.debibli-
otheekamstelland.nl of in de Bibli-
otheek zelf.

Plogging promoten en sponsor-sportdag

Kinderraad houdt eerste 
zitting van dit schooljaar
Aalsmeer - Woensdagmiddag 
13 november is de eerste zitting 
van de kinderraad van dit school-
jaar 2019 - 2020 gehouden in het 
gemeentehuis. Enigszins onwen-
nig nog namen de jongens en 
meisjes plaats in het ‘pluche’ in de 
raadzaal. De namen van de totaal 
vijftien raadsleden waren keurig 
voor de tafel geplaatst, zodat al-
len wisten waar ze mochten gaan 
zitten. Voor kinderburgemeester 
Berber Veldkamp was een bijzon-
dere plek gereserveerd, zij mocht 
zitten op de stoel waar burge-
meester Gido Oude Kotte altijd zit 
tijdens vergaderingen en bijeen-
komsten. De kinderraad werd in-
geluid door wethouder Robbert-
Jan van Duijn, die onder ande-
re jeugdzaken in zijn portefeuil-
le heeft. 
Hij vertelde de jongens en mei-
den over de verschillende poli-
tieke partijen in Aalsmeer, hoe 
het er aan toe gaat tijdens verga-
deringen van de gemeenteraad 
en de rol hierbij van het college 
van burgemeester en wethou-
ders. “De gemeenteraad stelt de 
kaders”, zo legde hij uit, “en geeft 
het college opdracht om een plan 
volgens hun wensen uit te gaan 
voeren.” Afgelopen donderdag is 
bijvoorbeeld begrotingsvergade-
ring gehouden. “Hierin wordt, zeg 
maar, het huishoudboekje van de 
gemeente vastgesteld”, vervolg-
de de wethouder. “Het woord is 
dan aan de fracties en als er vra-
gen zijn, kom ik of mijn collega-
wethouders naar voren en geef 
antwoord via de microfoon.” 
De werking van dit microfoonsy-
steem werd nog even uitgelegd 

en uitgeprobeerd en daarna was 
het tijd om echt te gaan vergade-
ren, zonder wethouder en zonder 
pers. De kinderraad bestaat uit 
Julie, Maarten, Fabienne, Amber, 
Sterre, Lisanne, Charlotte, Darick, 
Julija, Art, Nikita, Casper en voor-
zitter is kinderburgemeester Ber-
ber. Afwezig waren deze middag 
Jiska en Mandy,maar zij zijn er 
volgende keer vast wel bij. 

Ouderen, milieu en sport
In de kinderraad zijn onder ande-
re veel ideeën geopperd om ou-
deren in Aalsmeer te ondersteu-
nen en te behoeden van een-
zaamheid. Zo wil de kinderraad 
graag onderzoeken of het mo-
gelijk is dat kinderen bij ouderen 
thuis regelmatig spelletjes gaan 
doen. Ook het idee om een mu-
sical op te voeren in het Zorgcen-
trum kwam voorbij en de raad 
zag ook iets in het plan om kinde-
ren ouderen kennis te laten ma-
ken met de technologie van nu. 
Tevens is gesproken over het mi-
lieu en over sport en spel. De kin-
derraad wil iets betekenen in het 
verminderen van plastic en voor-
gesteld werd om plogging, een 
combinatie van joggen en het 
oprapen van afval, te gaan pro-
moten en stimuleren. 
Verder wil de kinderraad een 
sponsor-sportdag voor en door 
kinderen gaan organiseren. De 
opbrengst zou besteed moe-
ten worden aan kinderen in situ-
aties waar te weinig geld is om 
een sport te beoefenen. Na ruim 
een uur werd de vergadering vol 
tevredenheid ‘afgehamerd’ door 
voorzitter Berber Veldkamp.

Voor groepen 4 tot en met 8
Basketbaltoernooi voor 
scholen in De Bloemhof
Aalsmeer - Het jaarlijkse school-
basketbal- toernooi voor de groe-
pen 4 tot en met 8 wordt gehou-
den op zaterdag 30 november in 
De Bloemhof aan de Hornweg. 
De jongste groep zal starten om 
10.00 uur en de groepen 7 en 8 
sluiten het toernooi af om onge-
veer 17.00 uur. 
In de reguliere competities wordt 
er gespeeld met 5 spelers van 
een team op het veld en dan 3 
tot 5 spelers als wissel. Al enige 
jaren heeft Basketbal Vereniging 
Aalsmeer er voor gekozen tijdens 
het schooltoernooi de wedstrij-
den op een andere manier te spe-
len dan in de competitie. De wed-

strijden tijdens het toernooi wor-
den gespeeld met 3 tegen 3 spe-
lers en op een half veld. Op deze 
manier kunnen de kinderen meer 
met elkaar samen spelen en is de 
kans om te scoren voor alle kin-
deren even groot. Voor de toe-
schouwers is de wedstrijd ook 
veel dynamischer wat het voor ie-
dereen dus veel leuker maakt. 
De organisatie hoopt dat er we-
derom een grote opkomst zal zijn 
met de wedstrijden in alle leef-
tijdsgroepen. 
Voor inschrijvingen en meer in-
formatie graag een email sturen 
naar basketbalschooltoernooi@
gmail.com.

FCA voetballertjes: 
“We staan in de krant!”
Aalsmeer - De eerste overwin-
ning van het seizoen wisten de 
voetballertjes van FC Aalsmeer 
onder 08-4 vorig weekend te be-
halen. De streekderby bij Leg-
meervogels werd gewonnen met 
2-6. Hun trainers Marc en Barry 
waren, net als de ouders van de 
meiden Pom, Lois en Lotte en de 
jongens Valentijn, Pep, Aril, Liam 
en Florian, super trots. “Dat moet 
in de krant”, vonden de trainers 
Marc en Barry en zij stuurden een 
bericht naar de Meerbode. De re-
dactie reserveerde een plekje in 
de kinder- en jeugdkrant en don-
derdag stonden de kanjers ‘ge-
drukt’ in de krant. Het verhaaltje 
met foto is de volgende dag ge-

presenteerd op het digibord op 
de school van Pep. “Hij was su-
pertrots, zeker toen al zijn vriend-
jes even kwamen kijken”, laat Marc 
in een reactie met foto (als bewijs) 
weten. De overwinning smaakt 
natuurlijk naar meer. Dit week-
end gaan de meiden en jongens 
naar de intocht van Sinterklaas, 
maar volgende week zaterdag 23 
november komen ze als FCA on-
der 08-4 weer in actie. SV Ouder-
kerk komt hiervoor naar Aalsmeer. 
De wedstrijd op het jeugdveld 
aan de Beethovenlaan begint om 
10.15 uur. De tip van Marc en Bar-
ry: “Kom eens kijken naar dit team 
dat met plezier, inzet en saamho-
righeid de strijd weer zal aangaan.”

Zaterdag internationaal toernooi
Vijfde editie RG Omniacup
Aalsmeer - Ook dit jaar zet Sport-
vereniging Omnia 200 zichzelf Eu-
ropees weer op de kaart met het 
internationale toernooi Ritmische 
Gymnastiek. De vijfde editie van 
de RG Omniacup wordt gehou-
den in sporthal De Bloemhof op 

zaterdag 23 november van 9.00 
tot 18.00 uur. Naast deelnemers 
van diverse Nederlandse vereni-
gingen zijn er verenigingen uit 
Zwitserland, Duitsland en België 
aanwezig voor dit feestelijke en 
sportieve toernooi. Feestelijk om-

dat de inrichting van de zaal altijd 
met zorg fantastisch is geregeld 
en sportief omdat het niet alleen 
om de medailles gaat, er zijn ook 
prijzen te winnen als Miss Grace, 
Miss Elegance en voor de pechvo-
gel van de dag heeft de organisa-
tie ook iets leuks in petto. Het dag-
programma ziet er als volgt uit: De 
ochtend is in drie wedstrijddelen 
gesplitst voor de gymnasten van 8 
tot en met 11 jaar. Tussen 12.30 en 
13.30 uur is er pauze en lunch voor 
de medewerkers. Na de middag 

beginnen de allerkleinste gym-
nasten in de leeftijd van 5 tot en 
met 7 jaar aan hun wedstrijd. Van-
af 13.50 uur is het de beurt aan de 
jeugd van 12 tot en met 15 jaar. In-
teresse om dit toernooi te bezoe-
ken? Iedereen is zaterdag van har-
te welkom in sporthal De Bloem-
hof aan de Hornweg. De entree is 
5 euro voor 12+ en 2,50 euro voor 
kinderen jonger dan 12 jaar. Meer 
informatie over het toernooi en 
het dagprogramma is te vinden 
op de website www.svomnia.nl. 

Basketbalcompetitie
Ruime winst U14 Aalsmeer 
op Landslake Lions
Kudelstaart - Op zondag 17 no-
vember speelde team U14 van 
Basketbal Vereniging Aalsmeer 
een thuiswedstrijd tegen de 
Landslake Lions uit Landsmeer. 
Om 16.15 uur ging in de Proosdij-
hal de wedstrijd van de jongens 
onder 14 van start. De sprong-
bal werd gewonnen door het 
thuisteam waarna zij direct hun 
eerste punt scoorden. Het eer-
ste kwart eindigde in een 12-2 in 
het voordeel van Aalsmeer, in het 
tweede kwart was deze al opge-
lopen tot 38-4. Hoewel de club 
uit Landsmeer langzaam aan be-
ter in het spel kwam, hebben de 
Aalsmeerse basketballers het de-

ze keer niet echt lastig gehad. De 
voorsprong van het thuisteam 
werd gedurende de wedstrijd al-
leen maar verder uitgebouwd. Zo 
bleek BVA niet alleen in lengte, 
maar ook in spel net een maatje 
te groot voor de Lions. 
In deze match maakte Bas zijn de-
buut bij Aalsmeer, zijn fanatie-
ke spel bleef niet onopgemerkt! 
Met een 74-24 eindscore voegde 
team U14 van BV Aalsmeer we-
derom een gewonnen partij toe 
aan de lijst en staat nu vierde in 
de poule. 
De volgende thuiswedstrijd vindt 
plaats op 8 december tegen HBC 
uit Heerhugowaard.



Commissaris Koning geeft startsein
Noord-Holland in Tweede 
Wereldoorlog in 50 foto’s
Amstelland - Commissaris van 
de Koning, Arthur van Dijk, heeft 
de eerste foto voor het project 
Noord-Holland in de Tweede We-
reldoorlog in 50 foto’s gepresen-
teerd. Met de presentatie van zijn 
keuze-foto geeft de commissaris 
van de Koning het startsein voor 
het project, waarbij de inwoners 
van Noord-Holland worden ge-
vraagd om originele foto’s met 
hun verhaal in te sturen. Ook his-
torische verenigingen en archie-
ven doen aan het project mee.
Arthur van Dijk: “Ook na 75 jaar is 
het van belang stil te staan bij er-
varingen uit de Tweede Wereld-
oorlog. Met verhalen. Met beeld. 
Wij zijn onze bevrijders en hen 
die in verzet gingen veel ver-
schuldigd. Op de schouders van 
deze dapperen hebben wij on-
ze vrijheid vorm gegeven. Het is 
goed dit te gedenken.”
 
Vijftig foto’s
Volgend jaar viert Noord-Holland 
75 jaar vrijheid. In januari kie-
zen Noord-Hollanders uiteinde-
lijk 25 foto’s uit een selectie van 
50 foto’s. Het resultaat is een ’vi-
sueel canon van de Tweede We-
reldoorlog in Noord-Holland’. Sa-
men met de selecties uit de ande-
re provincies wordt op landelijk 
niveau een eindselectie gemaakt 
van 100 foto’s. Deze 100 foto’s 
vormen het visuele canon van de 

Tweede Wereldoorlog in Neder-
land en worden in de Tweede Ka-
mer tentoongesteld.
 
Reizende fototentoonstelling
De bedoeling is om de Tweede 
Wereldoorlog in beeld te bren-
gen in vijf thema’s: militaire strijd 
en bevrijding; vervolging en uit-
sluiting van Joden, Sinti en an-
ders denkenden; Duitse aanwe-
zigheid; verzet en repressie; da-
gelijks leven.
Mensen kunnen hun foto’s inzen-
den via de website www.in100fo-
tos.nl. In de loop van april maakt 
het NIOD van de 50 geselecteer-
de Noord-Hollandse foto’s een 
pop up tentoonstelling. Deze ten-
toonstelling reist tijdens de vrij-
heidsmaand door de provincie.
 
Samenwerkende organisaties
In Noord-Holland wordt het foto-
project georganiseerd door de 
provincie Noord-Holland, het 
NIOD, het Verzetsmuseum Am-
sterdam en het Noord-Hollands 
Archief (NHA). Het fotoproject 
wordt uitgevoerd in opdracht van 
het Platform WO2, waarin diverse 
organisaties samenwerken, zoals 
het NIOD, de Stichting Musea en 
Herinneringscentra ’40-’45 en het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei. Kijk 
voor meer informatie over 75 Vrij-
heid in Noord-Holland op: www.
noord-holland.nl/75jaarvrijheid

Op de foto glimlachen de zusjes Oversteegen. Het is een glimlach die de 
bevrijding viert. Maar zij worstelen ook met het gemis van Hannie Schaft, 
die voor de bevrijding in de duinen bij Overveen werd gefusilleerd.
Foto: Collectie Verzetsmuseum Amsterdam

Lezing over cactustuin 
bij Groei & Bloei
Aalsmeer - Over showparken 
in Thailand met cactussen van 
Ubink Kudelstaart gaat het tij-
dens de dialezing op donderdag 
28 november bij Groei & Bloei. De 
lezing wordt gegeven door Gert 
Ubink, de bij velen bekende cac-
tuskwekerij aan de Mijnsheren-
weg. Hij was samen met Art Vo-
gel in Thailand bij de aanleg van 
een immens grote cactustuin. Dit 
is een onderdeel van een natuur-
park waar planten uit alle wind-
streken zijn samen gebracht en 
geopend is voor bezoek. Ubink 

kweekte de cactussen op in war-
mere streken en exporteerde ze 
naar Thailand in zeven contai-
ners. Sommige cactussen zijn wel 
vier meter hoog. 
Omdat Art Vogel om gezond-
heidsredenen niet zelf kan ko-
men en Gert Ubink er ook alles 
van weet zal hij met gebruik van 
de dia’s van Art deze avond ver-
zorgen. De lezing wordt gegeven 
in buurthuis Hornmeer aan de 
Dreef en iedere belangstellende, 
ook niet-leden, is welkom. Aan-
vang: 20.00 uur.

Wijkoverleg Stommeer 
over Burg. Kasteleinweg
Aalsmeer - Het wijkoverleg 
Stommeer op maandag 25 no-
vember staat in het teken van 
de herinrichting Burgemeester 
Kasteleinweg (N196), de Hoog-
waardige Openbaar Vervoerver-
binding (HOV) en overige werk-
zaamheden aan de wegen in de 
wijk. Ook aandacht voor de ko-
mende wijziging van gemeente 
over de Afval-Grondsto�enver-
werking. Verder komt aan bod: 
Verslag door de werkgroep Serin-
genpark; Voortgang bewoners-
initiatief Gevelgedicht Parklaan; 
Toekenning gelden van de Stich-
ting Leefomgeving Schiphol (SLS) 
voor uitvoering van het bewo-
nersinitiatief Het Groene Lint; Be-
richten en nieuws vanuit de Ge-
meente, Politie, Waterschap Rijn-

land; De bewonerscommissie Ei-
gen Haard; De bijstelling van de 
woonagenda met daarbij aan-
dacht voor oplopende zorgen 
over huisvesting en verzorging 
van de oudere wijkbewoners. 
Heeft u een straat- of buurt-idee 
of initiatief? Geef het door aan de 
wijkraad. Mogelijk kan deze gere-
aliseerd worden.
Het wijkoverleg Stommeer op 
maandag 25 november begint 
om 20.00 uur in het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat 6. Ko�e en 
thee staat klaar. Voor informatie, 
vragen of aanmelding: wrstom-
meer@gmail.com of per telefoon 
06-20144253. Na a�oop is er ge-
legenheid om met de mede wijk-
bewoners nog even na te praten 
aan de bar. 

Ophelialaan

(tegenover de Jumbo)

10:00 - 16:30 uur

dinsdag

Direct contant 
uitbetaald tegen 

de beste prijs

Uw goud is geld waard! goudinkoopbus.nl

GOUD INKOOP BUS

WWW.GOUDINKOOPBUS.NL

ELKE 14 DAGEN

IN AALSMEER

DINSDAG EN DONDERDAG 

IN DEZELFDE WEEK

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

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

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

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

10:00 - 16:30 uur

donderdag

AALSMEER

26 NOVEMBER

28 NOVEMBER

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

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

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

Peter van Moorsel

Renovatie dak in twee fases
Werkzaamheden aan 
Fort Kudelstaart
Kudelstaart - Binnenkort start 
aannemersbedrijf De Groot Wa-
terbouw B.V. uit Aalsmeer in 
opdracht van de gemeente 
Aalsmeer met de voorbereiden-
de werkzaamheden van de re-
novatie van het dak van Fort Ku-
delstaart. 

Reconstructie
De werkzaamheden worden uit-
gevoerd in twee fases. De eerste 
fase bestaat voornamelijk uit het 
uitgraven van het dak. De plan-
ning is dat dit eind december is 
afgerond. De gronden die hierbij 
vrijkomen gaan naar de gemeen-
telijke grondbank aan de Am-
bachtsheerweg te Kudelstaart. 
Zodra deze werkzaamheden zijn 
afgerond wordt gestart met de 
tweede fase: de daadwerkelijke 
reconstructie van het dak. Hier-
voor wordt een andere, gespeci-

aliseerde aannemer gecontrac-
teerd, zodra het dak is uitgegra-
ven. De planning is dat de uit-
voering van deze werkzaamhe-
den start in het eerste kwartaal 
van 2020.
Het kan zijn dat omwoners tij-
dens deze werkzaamheden eni-
ge overlast of hinder ondervin-
den. De gemeente en de aanne-
mer doen er alles aan om dit tot 
een minimum te beperken.

Meer informatie
Voor algemene vragen kan con-
tact opgenomen worden met 
Robbert Thoolen van de gemeen-
te Aalsmeer via 020-5404349. 
Voor speci�eke vragen en/of 
klachten over de uitvoering kun-
nen inwoners terecht bij de heer 
Dave de Groot van het aanne-
mersbedrijf De Groot Waterbouw 
B.V. via 06-53686509.Schrijftafel: Lichtpuntjes

Uithoorn - Schrij�iefhebbers opge-
let! Tijdens de donkere dagen voor 
Kerstmis organiseert Bibliotheek 
Uithoorn De Schrijftafel met het 
thema Lichtpuntjes. Een tafel waar-
aan je jouw creativiteit een extra 
impuls kunt geven! Met korte op-
drachten daagt Jannie van Malde-
gem je uit om iets op papier te zet-
ten zonder beperkingen door re-
gels of verwachtingen. Aan deze 
schrijftafel schrijf je ‘vanuit je hart’. 

Het gaat daarbij niet om spelling, 
stijl of grammatica. Alles wat er in 
je opkomt mag er zijn. Soms wordt 
het ook mindfull of intuïtief schrij-
ven genoemd. Iedereen kan mee 
doen op zaterdag 23 november van 
11.30 tot 13.00 uur. Prijs is 15 euro 
en voor leden 10 euro. Schuif je ook 
aan? Reserveer dan snel je plekje 
online. Je kunt je ook via www.debi-
bliotheekamstelland.nl bij agenda 
aanmelden of in de Bibliotheek zelf.

Poëziecafé: 
‘Verandering’

Amstelveen - Het is weer tijd om 
voor te dragen uit je eigen werk 
in het Poëziecafé op donderdag 
28 november van 19.30 tot 21.00 
uur. Mensen veranderen elke dag 
door wat ze meemaken en soms is 

de snel veranderende wereld niet 
bij te houden. Zijn mensen eigen-
lijk wel gemaakt voor al die ver-
anderingen om hun heen? Schrijf 
het op en deel het met mede po-
ezieliefhebbers. Iedereen die wil 
voordragen uit eigen werk kan 
zich aanmelden via info@debibli-
otheekamstelland.nl en iedereen 
die alleen wil luisteren, loopt ge-
woon naar binnen. Gratis toegang
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Waterpolocompetitie
Overwinningen Heren 1 
en Dames 1 Oceanus
Aalsmeer - De waterpoloërs 
van Oceanus speelden afgelo-
pen weekend tegen het lager ge-
plaatste KZC uit Beverwijk. Een 
overwinning lag dus in de lijn der 
verwachting, maar in het verle-
den zijn al regelmatig pittige pot-
jes uitgevochten met de Kenne-
mers. 
In de eerste periode hielden 
de ploegen elkaar nog in even-
wicht. Kevin Melman scoorde uit 
de eerste de beste Oceanusaan-
val en ook Dennis Reijnders vond 
het net. KZC stelde hier ook twee 
goals tegenover. 
In de tweede en derde periode 
werd de krachtsverhouding tus-
sen de ploegen echter duidelijk 
en dit werd in doelpunten uitge-
drukt. Oceanus liep uit naar een 
11-3 voorsprong. Vooral Kevin 
was op dreef en wist er vier doel-
punten in te leggen. Davy Nab 
maakte er twee, en ook Herman 
van Zijverden, Yoeri Berk en Den-
nis (zijn tweede) wisten te scoren.
Daarna nam Oceanus gas terug 
en in de laatste periode wist KZC 
met twee doelpunten de eind-

uitslag een draaglijker aanzien te 
geven: 11-5.

Verdiende zege
De dames leden vorige week een 
zeldzame nederlaag en waren uit 
op revanche. Dit moest wel ge-
beuren tegen een lastige tegen-
stander, ZPC Amersfoort. Hoewel 
de tegenstand groot was, met 
soms behoorlijk fysiek spel over 
en weer, wist Oceanus langzaam 
uit te lopen naar een 3-0 voor-
sprong. Amersfoort knokte zich 
terug tot 3-2, maar daarna waren 
het de Aalsmeerse dames die met 
sterk aanvallend spel uitliepen 
naar 6-2. In de vierde en laatste 
periode pas wist Amersfoort pas 
weer te scoren, maar Oceanus 
stelde daar weer twee goals te-
genover, waardoor er uiteindelijk 
een mooie en verdiende 8-3 over-
winning op het scorebord stond.

Overige uitslagen:
Heren 2 - ZVL 4: 3-8
ZV Utrecht 2 - Heren 3: 14-8
Heren 4 - De Snippen 2: 18-9
Dames 2 - De Aalscholver 1: 8-8

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 23 november:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - Purmersteijn 1 14.30 u 
F.C.A. 2 - Amstelveen/H 3 11.45 u
F.C.A. 4 - Amstelveen/H 6 14.30 u
FCA 5 - Vlug en Vaardig 4 14.30 u
vv. U.N.O. 4 - F.C.A. 6 14.30 u
FCA 45+1 - Zwanenburg  14.30 u
Vrouwen
Tos/actief V2 - F.C.A. V1 14.30 u
‘t Gooi V3 - F.C.A. V2 12.30 u
D.E.V.O. ’58 V2 - F.C.A. V3 10.00 u
R.K.D.E.S.
Vrouwen
R.K.D.E.S. V1 – D.V.V.A. V4 13.00 u
S.C.W. 
Z.C.F.C. 1 - S.C.W. 1 14.30 u
Hertha 2 - S.C.W. 2 12.15 u

S.C.W. 3 - rksv.Roda’23 5 12.30 u
F.C. V.V.C. 7 - S.C.W. 4 15.00 u
SCW 45 +1 – AGB 45+1 14.30 u

Zondag 24 november:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - De Kennemers 1 14.00 u
F.C.A. 2 - sv. K.D.O. 2 11.30 u
F.C.A. 3 - Kon.H.F.C. 4 11.30 u
F.C.A. 4 - F.C.Bl.wit 2 14.00 u
F.C.A. 5 - Legm.vogels 4 11.30 u

R.K.D.E.S.
Zwanenburg 1 - RKDES 1 14.00 u 
R.K.D.E.S 2 - Foreholte 3 11.00 u
Roda’23 3 - R.K.D.E.S. 3 12.00 u
R.K.D.E.S. 5 - D.I.O.S. 5 12.00 u
Foto: www.kicksfotos.nl

Basketbal: 
Uit en thuis

Aalsmeer - Komend weekend 
staan weer diverse wedstrijden op 
het programma voor de teams van 
Basketbal Vereniging Aalsmeer. 
Op zaterdag 23 november spelen 
vier teams uitwedstrijden:
13.45 u: Windmills M1 - 
 BV Aalsmeer M16

Footbal Fanatics aan kop 
in zaalvoetbalcompetitie
Aalsmeer - De ZABO zaalvoetbal-
competitie werd vorige week za-
terdagavond voortgezet met de 
vierde speelronde. De uitslagen 
in de Proosdijsporthal waren als 
volgt: Joga Bonito tegen Street 
Football Team 3-1. Woei tegen In-
ternational Smokers Team 4-4. Po-
lonia Aalsmeer tegen Football Fa-
natics 2-2. Green Fingers Uitzend-
bureau tegen Amsec Piller 7-3. De 

ranglijst ziet er nu als volgt uit: Foo-
tball Fanatics 4-10, Joga Bonito 4-9, 
Polonia Aalsmeer 4-7, International 
Smokers Team 4-7, Green Fingers 
Uitzendbureau 4-6, Amsec Piller 
4-4, Street Football Team 4-1, Woei 
4-1. Speelronde vijf volgt zaterdag-
avond 30 november in sporthal de 
Bloemhof aan de Hornweg. Meer 
informatie is te vinden op de web-
site: www.zaboaalsmeer.nl

Kwart marathon 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Op zaterdag 23 novem-
ber organiseert buurtvereniging 
Hornmeer een kwart marathon. 
Een hele of halve marathon net 
iets te veel? Dan is deze kwart ma-

RKDES handbalsters aan 
kop in de 2e klasse
Kudelstaart - De dames van 
handbalvereniging RKDES heb-
ben afgelopen zondag een zeer 
spannende wedstrijd gespeeld 
die van de eerste tot de laatste 
seconden boeide. Tegenstan-
der was Volendam 2, dat net als 
de Kudelstaartse dames al haar 
wedstrijden had gewonnen. In-
zet was dan ook de kopposi-
tie van de 2e klasse. RKDES be-
gon goed en stond al gauw een 
paar doelpunten voor. Halverwe-
ge de eerste helft stond het al 10-
4. Het snelle aanvalsspel van de 
Kudelstaartse dames was ook nu 
weer een genot om te zien. An-
derzijds is de ploeg verdedigend 
nog altijd kwetsbaar. Zo op het 
oog is Volendam geen wonder-
ploeg, maar een van de opbouw-
sters wist keer op keer van af-
stand te scoren en zorgde er ei-
genlijk in haar eentje voor dat RK-
DES geen afstand kon nemen. Bij 
rust was het 15-15. Na de pau-
ze bleef het gelijk opgaan. Geen 
van beide ploegen kon het ver-
schil maken. En hoe dichter-
bij het eindsignaal kwam, hoe 
meer spanning er op de wed-
strijd kwam te staan. De scheids-
rechter van dienst wist de wed-
strijd prima onder de controle 
te houden, waardoor het letter-
lijk tot de allerlaatste seconden 
een sportieve en zeer spannen-
de wedstrijd bleef. RKDES scoor-
de in de laatste minuut de 28-27, 
waarna Volendam nog één aan-
val kon opzetten. Niet geheel on-
verwacht schoot uiteindelijk de 
topscoorster van Volendam de 
laatste bal op doel. Een ziedend 
schot dat op de binnenkant van 
de doelpaal uiteen spatte, maar 
tot opluchting van het thuispu-
bliek, achter de rug om van RK-
DES-keepster Monique van Bers 
weer terug het veld in kwam. Di-
rect daarna ging de zoemer en 
had RKDES een zeer benauw-
de, maar heel belangrijke over-
winning te pakken (28-27). Aan-
komende zondag 24 november 
spelen de Kudelstaartse dames 
uit tegen het Amsterdamse AHC 
‘31, een van de ploegen die mo-
menteel op een gedeelde twee-

de plaats staan. Ook dan staat de 
koppositie weer op het spel. 
 
Nipt verlies Heren 1
De heren van RKDES speelden 
zondag ook om de koppositie. Ce-
leritas 2 uit Bunnik kwam op be-
zoek in Kudelstaart. Beide ploe-
gen hadden nog niet verloren en 
dat zorgde voor extra druk. Het 
gevolg was een meer spannende 
dan goede wedstrijd. Bij RKDES 
maakte Pascal Maarsen na een 
aantal jaar afwezigheid zijn ren-
tree. Als vanouds speelde hij weer 
op de rechterhoekpositie. Het be-
gin van de wedstrijd was overdui-
delijk voor de Kudelstaartse he-
ren. Na 8 minuten spelen stond 
het 4-0 voor RKDES. Dat was voor-
al te danken aan Hans Wessels die 
met een aantal listige afstands-
schoten scoorde. Daarnaast ver-
keerde keeper Xander von Hen-
ning in uitstekende vorm. Toen 
was wel al duidelijk dat RKDES 
qua fysiek behoorlijk onder deed 
voor Celeritas en alleen met snel 
spel tot doelpunten kon komen. 
Ook nu weer was de break-out 
daarbij een machtig wapen. Met 
name Ricardo de Hartog maak-
te op die manier een serie mooie 
doelpunten. Bij rust was Celeri-
tas desondanks weer langszij ge-
komen (8-9). Na de pauze trok-
ken de gasten onder impuls van 
zijn linkeropbouwer de wedstrijd 
naar zich toe. Bij een stand van 16-
21 leek het dan ook wel gespeeld. 
Maar zoals vaker bleek RKDES over 
een goede eindsprint te beschik-
ken. Via 20-22 werd het 22-23 en 
met nog 30 seconden te spelen 
kreeg RKDES zowaar nog de kans 
op de gelijkmaker. Vanaf de lin-
kerhoek schoot Peter Kouwenho-
ven de bal op doel, maar de paal 
stond de niet meer verwachte ge-
lijkmaker in de weg. Door deze ne-
derlaag zakt RKDES terug naar de 
derde plaats en is Celeritas nu al-
leen koploper in de tweede klasse. 
Aankomende zaterdagavond 23 
november speelt RKDES de lasti-
ge uitwedstrijd tegen Voice in Nij-
kerk. Om nog aansluiting te blij-
ven houden met de koploper zal 
er gewonnen moeten worden. 

BeNe League en Eredivisie
Winst voor Heren 1 en 2 
van Greenpark handbal
Regio - Aalsmeer – Het was een 
goed weekend voor de handbal-
lers van Greenpark Aalsmeer. Op 
zaterdag 16 november vertrok 
Heren 1 naar Haacht in België om 
het op te nemen tegen Atomia. 
Aalsmeer wist deze elfde ronde 
in de BeNe League te winnen met 
32-26. Topscorer was Samir Beng-
hanem met 9 tre�ers. Terug in de 
bus naar Aalsmeer kon dubbel 
gejuicht worden, toen de hand-
ballers te horen kregen dat Hou-
ten met 28-31 verloren had in 
België van Hasselt. Door de eigen 
winst en het verlies van Houten 
is Greenpark Aalsmeer een stap-
je hoger op de ranglijst gekomen. 
Aanstaande zaterdag 23 novem-
ber tre�en Aalsmeer en Houten 
elkaar in de twaalfde ronde van 
de BeNe League. Opnieuw een 
uitwedstrijd voor de handballers 
van Greenpark, die aanvangt om 
19.00 uur.

Heren 2 verslaat koploper
Heren 2 van Greenpark Aalsmeer 
speelde zondag 17 november 
thuis in De Bloemhof tegen kop-
loper E&O uit Emmen. Het werd 
een super spannend duel waar-

in de beide teams aan elkaar ge-
waagd waren. Het was echter 
Aalsmeer dat iets meer de over-
hand had en de rust inging met 
16-13 voorsprong. De tweede 
helft leek E&O terug te komen, 
maar Heren 2 van Greenpark zet-
te een tandje bij en wist uiteinde-
lijk overtuigend te winnen met 
34-23. En hiermee ‘trakteerde’ 
Aalsmeer E&O op de eerste ne-
derlaag van het seizoen in deze 
eredivisie. Aanstaande zaterdag 
23 november komt de nummer 
drie, Hellas, op bezoek bij Heren 
2 van Greenpark. Deze, vast ook 
heel spannende, wedstrijd in De 
Bloemhof begint om 20.45 uur.

Top weekend voor Greenpark
“Emmen hard onderuit” en 
“Aalsmeer overklast koploper 
E&O” waren koppen in divers 
handbalnieuws. Dat de vreugde 
bij Greenpark groot was, behoeft 
geen betoog. En dit handbal-
weekend kon helemaal niet meer 
stuk nadat ook Heren 3 winst had 
weten te boeken en Jongens A 
het team van Feyenoord wist te 
‘kloppen’ met liefst 41-21.
Foto: www.kicksfotos.nl

Iedere dinsdagavond speelavond
Nieuwkomer Ben scoort 
bij darten in Middelpunt
Aalsmeer - Op 12 november was 
er een �inke ploeg naar Het Mid-
delpunt gekomen voor een ge-
zellige dartavond. Ben van Leeu-
wen was één van de nieuwko-
mers en hij bleek goed mee te 
kunnen komen. Patrick Bolwijn 
was lange tijd niet geweest, maar 
waarschijnlijk had hij in die tijd 
wel �ink geoefend ,want hij werd 
tweede deze avond. De eerste 
pijlen die hij gooide tegen Peter 
Bakker vlogen alle drie in de triple 
20, dus zijn visitekaartje was afge-
geven. Ook Ben van Dam wist in 
zijn partij tegen Alex Stroomer 
een 180 score te realiseren. Iwan 
van Egdom won maar liefst twee-
maal van Alex, dus zijn avond was 

geslaagd. Het is leuk om zo een 
aantal hoogtepunten naar vo-
ren te brengen, maar helaas ko-
men de prutbeurten veel vaker 
voor dan de goeie beurten, dus er 
wordt echt niet onder hoogspan-
ning gespeeld, de sfeer blijft ont-
spannen en dat is ook de hoofd-
zaak. De week ervoor was de 
wedstrijd Chelsea tegen Ajax de 
grote a�eider en dat zal nog wel 
vaker gebeuren.
Ben je 16 jaar of ouder en lijkt 
darten jou of u wel wat? Kom dan 
eens kijken in buurthuis ‘t Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat. 
Er wordt elke dinsdagavond van-
af 20.00 uur gedart. De entree per 
avond is 2,50 euro.

Verrassende uitslagen 
na kaartavond bij FCA
Aalsmeer - Het blijft verrassend 
bij het kaarten van FC Aalsmeer. 
Dat kun je wel zeggen na de laat-
ste kaartvond, er gebeuren din-
gen die de laatste 40 jaar niet zijn 
voorgekomen. Een van de oudste 
kaarters Berry gaat voor de twee 
keer vol voor de poedelprijs, maar 
nam nu zijn eigen maat mee, vo-
rige keer een andere maat maar 
nu met zijn eigen kaartmaat Pe-
ter naar een schamel 4000 pun-
ten, er zijn wel eens avonden ge-
weest dat hij die punten in één 
spelletje speelde. Nu was het Ge-
rard en Roy (verving zijn moeder) 
die de eerste plaats opeisten met 
5453 punten net voor de in op-
komst zijnde Barry en Rob met 
5221 punten. De derde plaats was 
voor Karel Bus en Andre de Vries 

met 4926 punten. En de poedel-
prijs was dus voor Berry en Peter 
Springintveld met 4021 punten.
Wederom verrassend nieuws te 
melden bij het hartenjagen. Sjaak 
Schijf is los, wederom een ron-
de prijs en op de tweede plaats 
met 163 punten, net achter Bets 
Romkema die 7 punten minder 
had. Wanneer pakt Sjaak de eer-
ste plaats? Kortom er was weer 
genoeg om over na te praten. Op 
drie Esther van der Hoorn met 
185 punten en de poedelprijs 
mocht Remco van Schie met 322 
punten in ontvangst nemen. 
De volgende kaartavond in de 
kantine van FC Aalsmeer aan de 
Beethovenlaan is op vrijdag 29 
november. Aanvang 20.15 uur, 
aanwezig vanaf 20.00 uur. 

Tafeltenniscompetitie
Nederlaag Bloemenlust 1 
tegen de kampioen in spé
Aalsmeer - Bloemenlust 1 moest 
naar Wormer om tegen koploper 
Tazano’9 1 de returnwedstrijd te 
spelen. Dit team stond met twee 
andere spelers opgesteld dan bij 
de thuiswedstrijd, dus er lagen 
wellicht kansen. Dat viel uitein-
delijk vies tegen! Dirk Biesheuvel 
moest helaas dit keer het hoofd 
buigen en alle drie de tegenstan-
ders feliciteren na intensieve par-
tijen in vier en vijf games. Ook 
Bart Spaargaren en David kwa-
men bedrogen uit en wisten bei-
den slechts één partij, weliswaar 
overtuigend, te winnen. David 
Klaassen maakte het de andere 
wedstrijden nog wel heel span-
nend met vijf gamers. Bart ver-
loor verder vrij kansloos. Inmid-
dels zijn Bart en David aan elkaar 
gewend in het dubbelspel. Na de 
eerste game al wennend en ver-
kennend verloren te hebben, was 
de noodzakelijke tactiek helder en 
rolde beide heren het dubbel op. 
Zodoende werd de schade tegen 

de aanstaande kampioen toch 
nog enigszins beperkt gehou-
den met een 7-3 nederlaag. Ge-
lukkig was er vorige week tegen 
nummer twee in de poule, AMVJ 
1, nog met 6-4 gewonnen, zodat 
met nog twee wedstrijden te gaan 
de middenpositie in de poule nog 
vastgehouden kan worden. 

Derde plaats
Bloemenlust 2 boekte een prima 
7-3 overwinning op Tempo Team 
15 en kwam daarmee steviger 
op de derde plaats, met slechts 1 
punt achterstand op de nummer 
twee. De uitslag had nog beter 
kunnen zijn, maar Irene Gerritsma 
raakte aan het eind van haar eer-
ste wedstrijd geblesseerd bij een 
9-8 voorsprong in de beslissen-
de vijfde game. Ze kon helaas niet 
verder spelen en ook haar ande-
re twee partijen gingen daarmee 
verloren. Horst Krassen en Johan 
Berk bleven ongeslagen en won-
nen samen ook het dubbelspel.

Klaverjassen bij 
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaverjas-
club De Geluksvogels. Het hele 
jaar door wordt er op de woens-

16.00 u: Mapleleaves X12 - 
 BV Aalsmeer X12
17.15 u:  BC Triple Threat M18 - 
 BV Aalsmeer M18
19.00 u:  De Hoppers MSE4 - 
 BV Aalsmeer MSE2

Zondag 24 november is er één 
thuiswedstrijd in de Proosdij-
hal in Kudelstaart. Om 12.00 uur 
speelt BV Aalsmeer V16 tegen 
JBC/Noorderhaven V16. Publiek is 
uiteraard van harte welkom.

dagavond vanaf 20.00 uur ge-
kaart in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Op 6 november is het 
klaverjassen gewonnen door Ria 
van der Laan met 5621 punten. 
Loes Versteeg werd tweede met 
5120 punten en Jan Ramp der-
de met 5112 punten. De poedel-
prijs was deze week voor Ubel v/d 
Blom met 3791 punten.

rathon een ideale gelegenheid om 
de kaart-kwaliteiten ten uitvoer te 
brengen. Het inschrijfgeld is 10 eu-
ro, daar is een lunch bij in begrepen. 
De kwart marathon begint om 10.00 
uur, de zaal gaat open vanaf 9.30 
uur voor ko�e, thee en inschrijving. 
Dus kom aanstaande zaterdag ge-
rust naar het buurthuis aan de Dreef 
1 voor een leuke dag klaverjassen.
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Handbalcompetitie jeugd
RKDES D1 laat de bal 
weer knallen en wint
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag traden de handballers Lente, 
Ben, Ali, Justin, Mees, Martijn, Ni-
co, Tristan, Luuk en Lucas, van RK-
DES D1 aan tegen DSOV. Na het 
eerste �uitsignaal ging het snel, 
en Ali, de boomlange aanvaller 
knalde de openingstre�er erin. 
Voordat het aanwezige publiek 
drie maal met de ogen had ge-
knipperd stond het 5-1 voor RK-
DES, mede door een doelgericht-
heid van Ali, die ‘on �re’ was de 
eerste vijf minuten. Aanvalsleider 
Martijn was goed voor 5 doelpun-
ten. De 6-1, kwam op zijn naam 
door recht door het midden drie 
verdedigers te verschalken en de 
keeper middels een leep stuiter-
balletje te laten zien dat het ge-
vaar ook van onderen kan ko-
men. Justin, na een paar keer ge-
vaarlijk voor de keeper te zijn ver-
schenen, pakte ook al snel een 
lekker goaltje mee. Striemend 
hard vloog de bal in het net. Ni-
co speelde zijn directe tegenspe-
ler regelrecht de wedstrijd uit. De 
gehele �ank bestrijkend, en al-
tijd paraat staand om plotselinge 
aanvallen af te slaan. En de aan-
vallen die er toch, onverhoopt, 
doorheen kwamen? Die stuit-
ten op keeper Ben, zo’n beetje 
de vaste doelman. Na het rust-
signaal stond het 10-5 voor de 
Kudelstaarters. Lucas is gebles-
seerd aan zijn hand, maar besloot 
toch maar zijn handbalteneu aan 
te trekken. En in de tweede helft 
speelde hij gewoon mee. Natuur-
lijk valt het niet mee om alles met 
links te doen terwijl je rechtshan-

dig bent, maar heel behendig 
strooide deze koning van de link-
se assist met steekpaasjes naar 
zijn teamgenoten. Luuk, de snel-
ste linksbuiten van Kudelstaart 
was o-zo dreigend, en werd door 
de verdediging van DSOV angst-
vallig in de gaten gehouden. On-
grijpbaar, behendig en snel ver-
sierde hij een mooie penalty en 
bleef hij het doel van de tegen-
stander bestoken. Ook Lente was 
gebrand op een goaltje. Diep in 
de tweede helft was het er nog 
steeds niet van gekomen. Hoe 
langer het duurde, hoe fanatie-
ker ze er tegenaan ging. De eer-
ste ging snoeihard over. De twee-
de kwam hard tegen de boven-
arm van een tegenstander (waar-
op deze geblesseerd werd afge-
voerd), en de derde, uiteindelijk, 
bracht de verlossing. Erin die bal! 
Tristan, knalde er ook een paar in. 
Gewoon omdat het kan, zou je 
haast zeggen. Over Mees, de on-
betwiste man van de wedstrijd, 
zouden eigenlijk hele artikelen 
kunnen worden volgeschreven. 
Verreweg de meeste doelpunten 
staan op zijn conto. Zijn snelheid 
is groot, en zijn uitbraken zijn fe-
nomenaal. Met deze onovertrof-
fen koning van de counter, is het 
bijna elke uitbraak raak! 
Maar het allerbeste van dit team 
is wat deze jonge helden elke 
week laten zien. Hun teamspirit 
is onovertro�en. Met elkaar. Voor 
elkaar. Wedstrijd na wedstrijd. 
Volgende week staat de kraker te-
gen DSG op het programma. Dat 
wordt weer genieten.

Basketbal Vereniging Aalsmeer
Dames basketbalteam 
zoekt versterking!
Aalsmeer - Sinds lange tijd heeft 
Basketbal Vereniging Aalsmeer 
weer een damesteam in de jeugd 
spelen. Het vrouwen onder 16 
team bestaat uit een leuke groep 
jonge dames die hun eerste jaar 
in deze leeftijdsklasse spelen. 
Sommige dames spelen dit sei-
zoen zelfs hun eerste seizoen en 
hebben net de eerste wedstrijden 
van hun carrière gespeeld. Bin-
nen het team heerst een gezelli-
ge sfeer en de meiden hebben el-
kaar vriendschappelijk ook goed 
weten te vinden. Op het veld zijn 
ze zich ook, zoals verwacht, ont-
zettend aan het ontwikkelen. 
Er worden wedstrijden gespeeld 
tegen tegenstanders die al ja-
ren met elkaar spelen en ontzet-
tend geroutineerd zijn met el-
kaar. Ondanks dat zie je het da-
mesteam elke wedstrijd goed 
groeien. Ze weten elkaar steeds 
beter te vinden en het loopt alle-
maal steeds makkelijker. Lastig is 
dat er nog weinig meisjes in het 
team zitten en elke wedstrijd ge-
start wordt met net genoeg spe-
lers. Desondanks dat zie je het el-
ke wedstrijd beter en beter gaan. 
Zowel het team als individueel 
zitten zij in een enorme lift. Tij-
dens de trainingen wordt door de 

spelers en door de twee coaches 
hard gewerkt en veel geoefend; 
vooral op de verdediging voor tij-
dens de wedstrijden. Tijdens de 
wedstrijden zie je dan ook dat dit 
steeds meer wordt toegepast en 
zie je dat het steeds beter loopt 
in de verdediging. Ook de aanval 
wordt veel geoefend tijdens de 
trainingen en wat je ziet tijdens 
de wedstrijden is dat ze elke wed-
strijd steeds meer weten te sco-
ren en de tegenstander er steeds 
meer van weten te weerhouden 
om te scoren. Wedstrijden wor-
den nog niet gewonnen, maar de 
standen liggen steeds minder ver 
van elkaar en dat maakt het na-
tuurlijk een stuk leuker!
Al met al is het een heel leuk 
team om te zien en om in te spe-
len. Voor de Kerst zijn er nog drie 
wedstrijden waarvan twee wed-
strijden thuis. 
Lijkt het je leuk om kennis te ma-
ken met het team of om te pro-
beren of je het leuk vindt om in 
dit damesteam onder zestien jaar 
te basketballen? Kom meetrainen 
op dinsdag om 18.30 uur in sport-
centrum de Waterlelie aan de 
Dreef en op donderdag om 18.30 
uur in sporthal de Bloemhof aan 
de Hornweg.

Wedstrijdturnen
9 Medailles voor Omnia 
bij Rayonwedstrijden
Aalsmeer - Op zaterdag 16 en 
zondag 17 november werd de 
eerste serie voorwedstrijden van 
rayon Amsterdam gehouden in 
de Turnhal in Amsterdam-Sloten. 
SV Omnia 2000 nam met 43 turn-
sters deel aan deze rayonkampi-
oenschappen onder leiding van 
trainsters Anneke Nap, Mariët Tas 
en Ilse Sandifort. In de categorie 
pupillen 1 D1 namen er zes Om-
nia-turnsters deel aan de wed-
strijd. Alle zes maakten ze hun de-
buut in de D1. Fien Bax wist de 
vrije oefening het mooiste uit te 
voeren en eindigde bij dit onder-
deel op de 4e plaats. In het eind-
klassement wist Zoë Lodder met 
de 5e plaats een medaille te win-
nen. Een mooie prestatie. Fien 
Bax werd 11e, Ellis Mulder 13e , 
Anne Meijn 14e , Roxanne Ver-
meulen 15e en Brit de Groot 16e. 
Ook Roos van Kessel debuteer-
de in de D1, maar dan in de ca-
tegorie instap. Roos presteerde 
het om bij het onderdeel Brug 
op de 3e plaats te eindigen. In to-
taal werd ze 11e. In de categorie 
jeugd 1 D1 turnden Noa Verbeek, 
Jente Tolsma, Alicia den Ouden 
en Jente Spaargaren. Noa en Ali-
cia hadden al ervaring in de D1, 
Jente en Jente debuteerden in de 
D1. Jente Spaargaren eindigde 
op de 16e plaats, Alicia den Ou-
den op de 15e plaats, Jente Tols-
ma werd 10e en Noa behaalde 
een mooie 3e plaats bij de Brug 
en in totaal eindigde ze op de 7e 
plaats. Voor Omnia kwamen in de 
categorie instap D2 tien gymnas-
ten uit. Fleur Bomert had al een 
jaar ervaring in de pre-instap en 
dit bracht haar nu naar een mooie 
4e plaats, goed voor een medail-
le. Bij haar beste toestel Brug wist 
ze de 1e plaats te behalen. De an-
dere negen meisjes debuteerden 
bij hun eerste o�ciële turnwed-
strijd. Niki Schotman werd 22e, 
Bente Pickee 21e, Wendy Kou-
wenhoven 20e , Amara van Lam-
meren 18e, Jasmin Planken 16e, 
Anna Pekelharing Taboada 14e. 
Jackie Kleerebezem wist op haar 
verjaardag bij de Sprong de 3e 
plaats te behalen in totaal werd 
ze 11e. Desi Boots maakte een 
mooie balkoefening en werd hier 
4e. In het eindklassement eindig-
de ze op de 10e plaats en Romy 
Poort op de 8e plaats. In de cate-
gorie Pupillen 1 D2 werd Omnia 
vertegenwoordigd door 8 Om-
nia-turnsters, waarvan er 3 debu-
teerden op o�ciële wedstrijden. 
Dat waren Fenna Wijnberg, Jayda 
Flinkevleugel en Evi Vlek. Zij be-
haalden resp. de 23e, 21e en 20e 
plaats. Noortje Verbeek werd 22e, 
Lotte Berbee 18e , Nori Kuipers 
17e, Arwen Rosenkrantz 14e en 
de hoogste van deze groep was 
Mila van den Heuvel, die op de 7e 
plaats eindigde. Mila behaalde de 
2e plaats op de Balk. Omnia was 
ook aanwezig met 5 turnsters in 
de categorie Pupillen 2 D1, waar-

van alleen Fenne Vogel ervaring 
had met de vrije oefening in de 
D1. Fenne werd 18e, Amy Egbe-
rink 22e, Lieke Brouwer 19e, Lot-
te Verzeilberg 13e en de hoogste 
van deze groep was Noël Tan, die 
de 7e plaats behaalde. Roosma-
rijn de Rond da Silva Futre turn-
de in de categorie Jeugd 2 in de 
5e Divisie. In deze categorie mag 
je keuze-oefenstof turnen. Roos-
marijn turnde een goede stabie-
le wedstrijd met een 1e plaats op 
Sprong en een 2e plaats met haar 
vrije oefening, waarin een hoge 
salto achterover werd uitgevoerd. 
In het eindklassement eindige ze 
op de 3e plaats, goed voor een 
bronzen medaille. In de categorie 
Junioren turnden Britt Beelen en 
Ayanna Hardjoprajitno. Britt werd 
1e op Sprong en op Balk. Britt ein-
digde ook in het eindklassement 
op de 1e plaats en won dus de 
gouden medaille. Ayanna pakte 
nog de 1e plaats bij de Brug. Zij 
werd uiteindelijk 2e en won de 
zilveren medaille. Bij de senioren 
turnde Tanya Karoui. Tanya werd 
2e op Sprong en eindigde in het 
eindklassement op de 4e plaats, 
goed voor een medaille. Junior 
Jet van Kooten werd in de 4e Di-
visie 1e op Sprong, behaalde in 
totaal de 4e plaats en werd be-
loond met een medaille. Bij de se-
nioren was Omnia vertegenwoor-
digd door 4 Omnia-turnsters. Da-
nielle Lohuis deed voor het eerst 
mee in deze divisie en eindigde 
op de 7e plaats. Fleur Snoek be-
haalde de 1e plaats bij de Sprong 
en in totaal werd ze 6e. Elaine van 
Bakel behaalde bij Sprong de 2e 
plaats en Jasmin Aileen deed dit 
bij de Balk. Samen eindigde ze 
in het eindklassement op de 3e 
plaats. Beiden kregen een bron-
zen medaille. 
De turnsters en trainsters van SV 
Omnia 2000 kunnen terugkijken 
op een geslaagd turnweekend 
met negen medailles, waarvan 
de hoogste eer naar Britt Beelen 
gaat. Zij won als enige Omnia-
turnster een gouden medaille. 
Alle turnsters gaan nu weer trai-
nen voor de 1e wedstrijd van de 
onderlinge competitie, die op 
maandag 9 december zal plaats 
vinden in Sportcentrum “De Wa-
terlelie”. De eerste wedstrijd is van 
16.00 tot 18.00 uur en de tweede 
wedstrijd vanaf 18.30 uur. Publiek 
is van harte welkom. 

Isa, Nienke, Mireille en Selina naar NK
Succesvol weekend voor 
twirlsters van Omnia
Aalsmeer - Na een jaar hard trai-
nen en plaatsingspunten halen 
op de wedstrijden was het dan 
eindelijk zover: De voorrondes 
van het NK twirlen tijdens het 
weekend van 16 en 17 november 
in Almere. Het hele weekend kwa-
men alle twirlsters vanuit het he-
le land die zich geplaatst hadden 
in actie om de top 15 te bereiken. 
Degenen die de top 15 bereiken 
gaan daarna de�nitief deelne-
men aan het NK. Namens Omnia 
waren er zes deelneemsters aan-
wezig. Op zaterdag 16 november 
hebben Rianne, Rachel en Mayke 
van SV Omnia 2000 meegedaan 
aan het onderdeel 1-baton in de 
categorie junior beginner. De drie 
twirlsters lieten een mooie routi-
ne zien, dus het vele trainen werd 
beloond. Van de 45 deelnemers 
wisten zij zich alle drie in de top 
15 te plaatsen: Mayke eindigde 
op de 2e plaats, Rianne kwam uit 
op de 5e plaats en Rachel werd 
12e. In het weekend van 14 en 15 
december zullen zij met dit on-
derdeel deelnemen aan het Run-
ner-up NK, samen met het onder-
deel ensemble. Op zondag 17 no-
vember reisden Isa, Mireille en Se-
lina af naar Topsportcentrum Al-
mere. Isa mocht samen met duo-
maatje Nienke meedoen met het 
onderdeel duo-twirling in de ca-

tegorie juvenile kampioensklas-
se. Ze lieten een no-drop routi-
ne zien en dit werd door de ju-
ry beloond met de 1e plaats. In 
januari mag dit duo op het NK 
nog eens laten zien hoe goed ze 
zijn. Mireille kwam uit in de juni-
or kampioensklasse met de on-
derdelen 1-baton, 2-baton, super 
X-strut en dance. Samen met Seli-
na kwam ze uit in de senior kam-
pioensklasse met het onderdeel 
duo-twirling. Selina kwam solis-
tisch uit in de senior kampioens-
klasse met de onderdelen 1-ba-
ton, 2-baton en dance. Ook voor 
deze twirlsters werd het harde 
werken beloond. Zij zijn met al-
le onderdelen geplaatst voor het 
NK in januari. Al met al een zeer 
succesvol weekend voor de Om-
nia twirlsters.

Handbal Heren 2 tegen Heren 3
Jonge talenten winnen 
van vedettes Greenpark
Aalsmeer - Afgelopen donder-
dag 14 november was het match-
day voor de Heren 2 en Heren 3 
van Greenpark Aalsmeer. De on-
derlinge strijd tussen het oplei-
dingsteam en de vedettes van de 
handbalvereniging stond op het 
programma. De wedstrijd werd 
gespeeld in de ‘eigen’ Bloemhof 
en is bijgewoond door vele sup-
porters.

De fans kregen een pittig spek-
takel te zien, waarin beide teams 
nagenoeg niet voor elkaar on-
der deden. Er werd over een weer 
gescoord en tot zo’n vijf minu-
ten voor het eindsignaal was de 
stand gelijk of was er slechts 1 
puntje verschil. De jonge talenten 
(HS2) wonnen uiteindelijk van de 
Heren 3 handballers met 23-20.
Foto: www.kicksfotos.nlBasketbalcompetitie

Heren 2 op goede weg, 
winst op KTC: 66-28
Aalsmeer - Het tweede man-
nenteam van Basketbal Vereni-
ging Aalsmeer lijkt na een sei-
zoensstart met wisselend suc-
ces de juiste balans te hebben 
gevonden. Coach Meindert Bus-
kermolen staat voor de opdracht 
om een geheel te maken van een 
team dat vijf nieuwkomers kent 
ten opzichte van het vorig sei-
zoen. 
De jongeren Björn van den Berg, 
Dex van Klingeren en Marein 
Sprangers moeten zien aan te 
haken bij de meer ervaren spe-
lers en dat lijkt aardig te lukken. 
Bram Buskermolen, die graag een 
stapje terug deed vanuit het eer-
ste team, blijkt al een belangrij-
ke bepalende rol te kunnen spe-
len. Daarnaast is het wachten op 
Rob van der Vaart die helaas sinds 

de start van het seizoen met een 
hardnekkige blessure kampt. 
Tegen het Haarlemse KTC leken 
veel puzzelstukjes op hun plaats 
te vallen. Onder aanvoering van 
Joost Sanders en Bram Busker-
molen schoot Aalsmeer uit de 
startblokken en na het eerste 
kwart stond er een bijna niet voor 
mogelijk geachte stand van 20-8 
op het bord. In de tweede perio-
de werd de voorsprong met ge-
degen spel verder uitgebouwd 
naar een 39-13 ruststand. Behal-
ve de van een blessure terugge-
komen Dirk Buskermolen kon-
den alle spelers worden ingezet 
waarbij Aalsmeer geen moment 
aan kracht hoefde in te leveren. 
In de tweede helft kreeg ook Dirk 
speeltijd en hij bewees met twee 
driepunters meteen zijn waarde 

voor het team, hoewel het ook 
duidelijk was dat hij nog wed-
strijdritme mist. 
In de tweede helft bleef Aalsmeer 
geconcentreerd spelen en kon 
het voorkomen dat KTC alsnog 
in de wedstrijd kon terug komen. 
De 1-3-1 zoneverdediging werd 
strak gespeeld, het onnodig bal-
verlies was beperkt en aanval-
lend werden door meerdere spe-

lers driepunters raak geschoten. 
Bij elkaar opgeteld betekende dit 
dat KTC slechts sporadisch iets te-
rug kon doen en zich de gehele 
wedstrijd machteloos moet heb-
ben gevoeld. 
De eindstand van 66-28 was zeer 
verdiend en Aalsmeer mag met 
vertrouwen naar de rest van het 
seizoen kijken waarbij het doel is 
om in het ‘linker rijtje’ te eindigen. 

Maaike wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 27 novem-

ber vanaf 14.00 uur in het Parochie-
huis aan de Gerberastraat. Het kaar-
ten op 13 november is gewonnen 
door Maaike Spaargaren met 5571 
punten, gevolgd door Piet Voorn 
met 5541, Ruud Bartels met 5180 en 
Essy van Es met 5070 punten.
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Dammen: Wim Konst 
behaalt winnend punt
De Kwakel - Het kampioenschap 
van het verleden jaar blijkt een 
zware last voor Wim Konst, Wim 
verloor dit seizoen al vele par-
tijen. Nu moest hij donderdag-
avond als kopman van zijn team 
de kar trekken tegen de dammers 
uit Heerhugowaard. Dit was de 
tweede wedstrijd van K&G in de 
hoofdklasse van Noord-Holland, 
de eerste wedstrijd werd verlo-
ren van Enkhuizen. De Kwakel-
se dammers kwamen goed uit de 
startblokken, binnen een kwar-
tier kwam Adrie Voorn al gewon-
nen te staan middels een variant 
op de Franse slag. René de Jong 
zou toch als eerste uit zijn, met 
verschillende combinaties zette 
hij na twee uur dammen de 0-2 
op het scorebord. Hierna kwam 
K&G al snel op een comfortabe-
le 0-4 omdat ook Adrie de pun-
ten binnenhaalde. Op bord drie 
stonden toen nog bijna alle schij-
ven op het bord en was het wach-
ten op een klapper. Die had Wim 
Keessen kunnen uitdelen, maar 
Wim liep op de verkeerde manier 
achter een schijf waarna er geen 
houwen aan meer was, 2-4, de 
spanning terug in de wedstrijd. 
Alle ogen vervolgens gericht op 
kopman Wim Konst die een voor-

delige stand leek te hebben. Maar 
door een onnauwkeurigheid 
werkte Wim zich aardig in de nes-
ten en werd het worstelen naar 
de damlijn. Met zijn dam kon hij 
vrij snel het vierde schijf van zijn 
opponent oppeuzelen en de re-
mise veilig stellen, eindstand 3-5.

Donateur dammiddag
Hiermee kunnen de damleden 
komende week weer bij hun do-
nateurs aankloppen voor hun 
bijdrage. Deze bijdrage kan za-
terdagmiddag 7 december on-
der meer verzilverd worden op 
de donateur dammiddag. De do-
nateurs maken dan onderling de 
dienst uit in hun toernooi in ‘t Fort 
De Kwakel. Inlichtingen bij Adrie 
Voorn via 0297-568472.

Klaverjastalent 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Ook de klaverjasafde-
ling van Buurtvereniging Horn-
meer heeft een ‘jong talent’. Vori-
ge week nog een tweede plaats 
en nu triomferend op plaats één. 
Hulde voor Marja van Schip met 
5301 punten tijdens het klaverjas-
sen op 15 november. Op twee Ge-
orge Lemmerzaal met 5201 pun-

ten en plaats drie was voor Rijk 
van Egdom met 5165 punten. De 
poedelprijs is uitgereikt aan Pa-
olo Molia met 3733 punten. Ko-
mende vrijdag 22 november is 
er weer koppelkaarten bij Buurt-
vereniging Hornmeer. Natuur-
lijk is iedereen van harte welkom. 
Ook kaarters die geen maat heb-
ben, daar wordt voor gezorgd op 
de avond zelf. Aanvang is 20.00 
uur, zaal van het buurthuis aan 
de Dreef 1 open vanaf 19.30 uur 
voor ko�e, thee en inschrijving. 

Sjoelers op televisie bij 
Show van Paul de Leeuw
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
is Petra Houweling van Sjoelclub 
Aalsmeer op RTL4 te zien geweest 
in de Nummer Eén Show van Paul 
de Leeuw. Als Nederlands kam-
pioene en dus de nummer één, 
was zij hiervoor uitgenodigd. Sa-
men met moeder Marry Verhoe-
ven, tweelingzus Elisa de Jong en 
de bestuursleden Sjaak Siebeling 
en Hans van Leeuwen kwamen 
zij enige tijd in beeld en sjoelden 
met onder andere Wilfred Genee.
Voor de derde keer dit seizoen 
zorgde Wim Voorbij voor een sco-
re van 152 punten. Maar in de to-
taal uitslag stond hij niet in de 
top 3 deze avond. Tim van Tiem 
was het meest e�ectief en haalde 
27 punten voor het klassement. 
Hij gaat ook aan de leiding in de 
Hoofdklasse, met slechts 1 punt 
voorsprong op Cock Tukker. Ook 
in de andere klassen is het ver-
schil nog niet groot, maximaal 4 
punten verschil. In de hoofdklas-
se Tim van Tiem dus op één, ge-
volgd door Hans van Leeuwen en 
Patrick Haring. In de A-klasse de 
hoogste eer voor Karin Dijkstra, 

op twee Wim Wylers en op drie 
Kees Verbruggen. In de B-klasse 
wist Pim van der Meer plaats één 
te behalen, gevolgd door Mirjam 
van den Berg en Dirk Mol. In de C-
klasse was Wim van der Geest on-
verslaanbaar, eindigde Mahjan 
Yari op twee en Wim van Leeu-
wen op drie. De volgende com-
petitieavond is op donderdag 28 
november vanaf 20.00 uur in het 
Dorpshuis van Kudelstaart. Be-
langstellenden zijn welkom.

Albert en Tiny, eerste in A-klasse 
in Hillegom.

Darten bij Poel’s Eye
Moreno wint in Proosdijhal
Kudelstaart - Vorige week vrij-
dag was de vijfde speelavond van 
de dartclub Poel’s Eye op een an-
dere locatie dan gebruikelijk. Er 
werd uitgeweken naar de plaatse-
lijke sporthal de Proosdijhal. Ook 
de volgende speelavond zal weer 
op deze uitermate geschikte loca-
tie plaats vinden. De opkomst was 
met 34 deelnemers uitstekend. 
Hoewel een nieuwe locatie altijd 
even wennen is, bereikten John 
Guldemond en Tim van de Poel de 
halve �nale. De �nale ging echter 
tussen Moreno Blom en Bak. Hoe-
wel Bak al 23 speelavond overwin-
ningen op zijn naam had staan, 
was zijn laatste overwinning toch 
alweer vier seizoenen geleden. De 
eerste drie speelavonden van dit 
seizoen werden gewonnen door 
darters die ook lange tijd niet 
meer gewonnen hadden, maar he-
laas slaagde Bak niet in zijn missie. 
De overwinning ging dus uitein-
delijk knap naar Moreno, het was 
zijn derde overwinning ooit. In het 
tweede niveau bereikte Gilbert 
voor maar liefst de 26ste keer ooit 
een �nale bij de Poel’s Eye, maar 
de overwinning ging juist naar de-
gene die voor het eerst ooit in een 
�nale stond: Arno Kroon zette de 
kroon op zijn avond en won knap 
dit niveau. De hoogste uitgooi van 
de avond was de op één na hoogst 
mogelijke uitgooi; 167. Dit huza-
renstukje kwam op naam van Ti-
bor Hogervorst, een formidabe-

le prestatie. Er waren er nog twee 
niveaus, hierover volgt volgende 
week een verslag. 

Weer in Proosdijhal
Volgende week vrijdag 29 novem-
ber is volgende speelavond. Ook 
deze speelavond zal weer plaats 
vinden in de Proosdijhal; de sport-
hal in Kudelstaart aan de Edison-
straat. Zoals gewoonlijk kan elke 
darter zonder opgave vooraf mee-
doen en dankzij het vier niveau sy-
steem komt iedereen op zijn ei-
gen 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. 
Meer informatie op www.poel-
seye.nl. 

Finalist Bak naast winnaar 
Moreno Blom.

Vergadering en 
kaarten bij De 

Kleine Poel
Bovenkerk - Vrijdag 22 novem-
ber wordt de 77e jaarvergade-
ring van IJsclub De Kleine Poel 
gehouden in het Noorddamcen-
trum in Bovenkerk. De zaal van 

Wisseltrofee bij dames voor ‘Pink Panter’

Invaller Harm ‘The Rocket’ 
wint ASN-darttoernooi
Aalsmeer - Vrijdag 15 novem-
ber is het derde Aalsmeer Service 
– Nieuwkoop BV open darttoer-
nooi gespeeld op het industrie-
terrein aan de Aalsmeerderweg 
249. Rond 17.00 uur druppelden 
de eerste deelnemers binnen en 
werden de wisseltrofeeën met te-
genzin ingeleverd. Spelers meld-
den zich bij de wedstrijdleiding 
om een lootje voor de poule-in-
deling te trekken. Nieuwe deel-
nemers kregen hun stage-namen 
te horen. Zo startte de avond ook 
voor Harm ‘The Rocket’ Konin-
gen, die de donderdag ervoor 
pas hoorde dat hij in moest val-
len voor Antoon. Met geslepen 
pijlen en een t-shirt voorzien van 
een geborduurde raket gooide 
‘The Rocket’ zich met een clean 
sweep door de poulefase. Zowel 
Joke ‘Mrs. Cupido’, Brian ‘Woody 
Woodpecker’ en Corine ‘The Vir-
gin’ werden ruim binnen de 25 
minuten durende wedstrijdtijd 
met 2-0 verslagen. Mirjam, ‘Pink 
Panter’, was de volgende tegen-
stander in de achtste �nale. Ook 
zij kon geen weerstand bieden en 
moest met 2-0 haar meerdere in 
‘The Rocket’ erkennen. Organisa-
tor Danny ‘Tactical Nuke’ Kesting 
was als de verliezende �nalist van 
2018 de enige die één leg mocht 
winnen van Harm. ‘Tactical Nuke’ 
wist daarvoor in zijn eerste pou-
lewedstrijd nog een ‘One-hund-
red-and-eigthy’ te gooien waar al 
3 jaar een geldbedrag van 50 eu-
ro voor klaar lag. In de halve �na-
le was Joost ‘Captain Deck’ even-
eens geen partij voor de ‘The Roc-
ket’. De tweede �nalist was oud 
winnaar Roald Groeneveld die 
speciaal om druk op zijn tegen-
standers te zetten zijn stagena-
me had gewijzigd van ‘Mr. Green’ 
naar ‘Triple 20, How manny?!’. Dat 
werkte in de poulefase goed. Hier 
trof Roald de winnaar van 2018, 
Marcel ‘Magic’ Kesting die hij met 
2-0 versloeg. Ook de poulewed-
strijden tegen Jacqueline ‘Bambi’ 
en Anet ‘The Creator’ werden met 
2-0 gewonnen zodat Roald ook, 
met een zuivere hatrick, de kruis�-
nales in ging. Door ook daar geen 
leg weg te geven aan Tijmen ‘The 
Chef’, Coen ‘The Fireman’ en Edo 
‘The Condensator’ had ‘Triple 20, 
How manny?!’ de beste papieren 
voor de �nale. Toch was het Harm 
‘The Rocket’ die met 2–0 de �na-
le wist te winnen en de bokaal 
voor de beste darter 2019 in ont-
vangst mocht nemen. Na eerst al 
heel professioneel te zijn opge-
komen tussen Aalsmeerse Dart-

meisjes (gelukkig net als Zwarte 
Piet nog een gewenst fenomeen 
in Aalsmeer), gooide ‘The Roc-
ket’ als een echte pro, zijn �ights 
na a�oop in het publiek. De �nale 
tussen de dames ging tussen Mir-
jam ‘Pink Panter’ en Fabiënne ‘Fa-
bilicious’. Dat de spanning groot 
was bleek wel toen de dames uit 
konden gooien. Net als profs die 
wel eens een dubbel missen luk-
te het de dames niet om de juis-
te dubbels te raken. Uiteinde-
lijk was het ‘Pink Panter’ die dub-
bel 1 gooide en de wisseltrofee 
voor de beste dame in ontvangst 
mocht nemen. De prijs voor de 
gezelligste speler c.q. de speler 
die het meeste bijdraagt aan het 
voorbestaan van de intentie van 
dit gezelligheids darttoernooi 
was Roald ‘met een veel te lastige 
stagename’ Groeneveld. Terwijl 
het buiten vroor liep hij de he-
le avond in zijn Hawaïshirt, korte 
broek op blote voeten in teenslip-
pers te darten alsof het de warm-
ste dag van het jaar was. Omdat 
Harm zo blij was dat hij eindelijk 
van de wachtlijst naar de deel-
nemerslijst was verhuisd had hij 
ook nog een echte Aalsmeerse 
Zwempamper gesponsord. Deze 
gelegenheidsprijs ging naar ‘Joep 
Sloep’, die als laagst geklasseerde 
male-participant al zijn wedstrij-
den op een 9-darts-total-score na 
had verloren. Een andere nieuwe 
wisselbokaal, de ‘Oefening baart 
kunst’-trofee, voor de deelnemer 
met het minste aantal punten 
was dit jaar voor Bibi, ‘The Biep-
ster’ die vorig jaar nog als beste 
dame op het podium stond. Om 
andere een kans te geven en zelfs 
haar vriend ‘Mikey V’ te laten win-
nen bleek zij dit jaar de meest ge-
schikte winnaar van deze ludie-
ke trofee. Alle deelnemers ontvin-
gen een gedenktrofeetje waarna 
het o�ciële gedeelte werd afge-
sloten. De deelnemers en wed-
strijdleiding kijken alweer uit 
naar de volgende editie van het 
ASN-darttoernooi. 

Jeugdhockey bij Qui Vive
Feestelijke afsluiting 
voor de stokstaartjes
De Kwakel - Het zonnetje deed 
afgelopen zondag goed zijn best 
tijdens de laatste training van 
de stokstaartjes bij Qui Vive. Het 
was best koud, maar daar waren 
de kinderen goed op gekleed 
en hier hadden ze dus helemaal 
geen last van. Sommigen hadden 
zelfs hun pietenpak aangetrok-
ken waarmee ze ook prima kon-
den hockeyen. Deze laatste trai-
ning stond in het teken van wed-
strijdjes spelen. De afgelopen we-
ken hebben ze hard geoefend 
en alles wat de stokstaartjes ge-
leerd hadden, konden ze tijdens 
het spelen van de wedstrijdjes in 
de praktijk brengen. Halverwe-
ge de wedstrijdjes was het voor 
de stokstaartjes alleen best lastig 
om de aandacht erbij te houden, 
omdat er plotseling twee Pieten 
op het veld verschenen. Zij reden 
langs Qui Vive en zagen dat er op 
veld 2 gehockeyd werd waardoor 

zij even een tussenstop bij de 
hockey gingen houden.
De Pieten probeerden lekker mee 
te hockeyen, maar de stokstaart-
jes maakten wel al snel duidelijk 
dat hockeyen met een paraplu of 
met de achterkant van een stick 
echt niet gaat. Na wat hulp van 
een aantal kinderen leerden de 
Pieten toch aardig snel hockeyen.
Na het hockeyen en een groeps-
foto was het tijd om met zijn allen 
richting het clubhuis te gaan. Hier 
wachtte een verrassing: de kinde-
ren kregen van de Pieten een wel-
verdiend diploma. Na wat foto’s 
en lekkere pepernoten was het 
tijd om bijna naar huis te gaan, 
maar niet voordat de jeugdtrai-
ners (Madeleine, Esmee, Ties, 
Moos, Stijn, Thije, Timo, Marten, 
Storm en Jessie) en de hoofdtrai-
ner (Mark) in het zonnetje gezet 
werden. Het was een super gezel-
lige afsluiting van dit najaarsblok!

Hockey jeugd
Qui Vive MD2 verliest met 
ruime cijfers van Pinoké
De Kwakel - In alle vroegte en 
kou speelde de MD2 afgelopen 
zaterdag thuis tegen de MD3 van 
Pinoké. De MD2 heeft het zwaar 
in hun poule, maar laat regelma-
tig goed spel zien en verliest niet 
met grote cijfers. Pinoké liet in het 
eerste kwart al duidelijk goed op-
gebouwd spel zien en de 0-1 viel 
snel na een prachtige voorzet van 
de rechtsvoor van Pinoké. Er werd 
hard gewerkt door Qui Vive, en 
dat werd beloond met een straf-
corner, het lukte jammer genoeg 
niet de bal in de goal te krijgen. 
Pinoké speelde met hoge druk 
en zorgde ervoor dat het uitver-
dedigen lastig was en teveel bal-
len door het midden werden in-
geleverd. In het tweede kwart 
gaat het snel een mooie strafcor-
ner en een counter aanval en het 
staat 0-3, maar toch blijft Qui Vi-
ve wel kansen creëren. Een goed 
opgezette aanval vanuit het mid-
denveld waarin de Qui Vive spits 
een mooie voorzet geeft blijft on-
benut. De doelvrouw staat in de-
ze fase ondanks dat de stand an-
ders doet vermoeden haar man-
netje en stopt een aantal lastige 
ballen! Een gedeelte van de eer-

ste helft heeft Liesbeth, hoofd-
trainster, staan kijken en besluit in 
de rust wat extra tips aan de mei-
den mee te geven en hun men-
taal te resetten. Een snelle tegen 
goal net na rust zorgt voor de 0-4, 
maar dan herpakken de meiden 
zich. De peptalk heeft geholpen 
en in het derde kwart staat het 
team er weer! De meiden komen 
veel vaker in de cirkel van Pinoké, 
creëren kansen en winnen vaker 
het duel. Ondanks het betere spel 
lukt het Qui Vive wederom niet 
om te scoren. In het begin van het 
vierde kwart worden er gelukkig 
nog een paar strafcorners onbe-
nut gelaten door de tegenstan-
der, er wordt goed uitgelopen 
maar dan lijkt het vaatje leeg. Er 
wordt niet goed aangesloten en 
meeverdedigd waardoor er een 
enorm gat valt tussen de aanval 
en de verdediging, spitsen bewe-
gen alleen nog maar vooruit en 
niet achteruit en ook de keepster 
is klaar met alle ballen die zij om 
haar oren krijgt. Kortom, Qui Vive 
verliest uiteindelijk dik door goed 
combinatie en positie spel van Pi-
noké, de de�nitieve uitslag is een 
zeer teleurstellende 0-9. 

Bets wint bij 
Ouderensoos

het Noorddamcentrum gaat om 
19.30 uur open ieder kan zich dan 
inschrijven voor het kaarten. Om 
20.00 uur begint de vergadering. 
Ook dit jaar zal dit naar verwach-
ting een korte vergadering zijn, 
zodat er rond 20.15 uur met het 
kaarten begonnen kan worden. 
Er kan deze avond geklaverjast 
en bij voldoende belangstelling 
gebokst worden. De avond wordt 
besloten met een verloting.

Kudelstaart - Iedere donder-
dagmiddag is er voor 55+ers 
een gezellige kaartmiddag in het 
Dorpshuis ’van Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30 uur. Klaverjas-

sen en jokeren staan op het pro-
gramma en nieuwe kaarters zijn 
altijd welkom. Op donderdag 14 
november is het jokeren gewon-
nen door Bets Teunen met 344 
punten, op twee Jopie de Grauw 
met 368 punten en op drie Nico 
de Ron met 541 punten. Bij het 

klaverjassen was deze week Jan 
Weij met 5361 punten de aller-
beste, gevolgd door Rita Moeke 
met 5260 punten en Marga da Sil-
va met 5032 punten. Voor inlich-
tingen kan contact opgenomen 
worden met mevrouw R. Pothui-
zen via 0297-340776.






