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Verder onderzoek naar parkeer- en verkeersmaatregelen

Waterfront: Prachtig, nog wel 
wat ‘problemen’ overwinnen
Het plan voor meer recreatie en 
een mooie wandelboulevard is 
prachtig, zo stelden de fracties 
afgelopen dinsdag 26 novem-
ber tijdens de vergadering van 
de commissie Ruimte en Econo-
mie. Maar, er zijn nog wel wat 
‘problemen’ te overwinnen. Par-
keer- en verkeersdruk zijn de 
grootste zorgen. Er wordt door de 
Stichting Leefomgeving Schiphol 
(SLS) geld gegeven om de leef-
omgeving in de gemeente op te 
waarderen. Het Waterfront gaat 
inderdaad een impuls geven aan 
de leefomgeving. De gebruikers 
zullen de extra recreatie waarde-
ren, maar blijft de leefbaarheid in 
de achterliggende wijk Hornmeer 
ook in stand? Er is nu al overlast 
en de parkeerdruk is hoog. De 
fracties waren kritisch. Wethou-
ders Robbert-Jan van Duijn en 
Robert van Rijn deden hun best 
om de zorgen weg te nemen en 
beloofden verder te gaan met het 
onderzoeken naar maatregelen 
die genomen kunnen worden om 
de druk te verkleinen. 

Geen parkeerterrein bij Fort
In ieder geval is er één grote zorg 
weggevallen voor met name be-
woners rond het Fort en de ge-
niedijk. Het hier ‘ingetekende’ 

grote parkeerterrein is de� nitief 
van de baan en wordt uit de voor-
keursvariant geschrapt. Er is geen 
overeenstemming bereikt met de 
eigenaresse en er gaat niet meer 
onderhandeld worden. Om extra 
parkeerruimte in de piekdagen 
(zo’n 25 tot 30 dagen per jaar) te 
creëren werd door René Martijn 
van Absoluut Aalsmeer voorge-
steld om tijdens drukke dagen 
de Beethovenlaan tijdelijk één-
richting te maken, zodat een par-
keerstrook ontstaat. Dit gebeurt 
ook in Zandvoort. Wethouder Van 
Rijn kon deze, zoals hij zelf zei, 
waardevolle suggestie waarde-
ren en gaf aan die mee te zullen 
nemen in het verdere verkeerson-
derzoek. Ook werd geopperd om 
bijvoorbeeld shuttlebussen in te 
zetten, het gebruik van auto’s te 
ontmoedigen, invoeren van 30 
km-zone en de route voor � etsers 
extra aantrekkelijk te maken. Ver-
der is gepraat over toiletten, dou-
ches, kleedruimten, barbecue-
plekken, meer vuilnisbakken (er 
wordt onderzocht of dit onder-
gronds gerealiseerd kan worden) 
en de trailerhelling vormde een 
discussiepuntje. 
Voordat de fracties zich mochten 
gaan uitspreken over de voor-
keursvariant Waterfront ging 

eerst de microfoon aan voor een 
viertal insprekers, die allen hun 
zorgen uitspraken over de ver-
keers- en parkeerdruk en vroegen 
om eerst te komen tot een tota-
le adequate oplossing voordat 
overgegaan zou worden tot de 
ontwikkeling van het Waterfront. 

Vaart erin houden
Toch gaf wethouder Robbert-Jan 
van Duijn aan de realisatie ervan 
en de bijkomende parkeer- en 
verkeersmaatregelen deels los te 
willen koppelen. In de voorkeurs-
variant van het Waterfront is wel 
de komst van 70 extra parkeer-
plaatsen opgenomen. Hoe de si-
tuatie zich na de realisatie van 
het Waterfront ontwikkelt, wordt 
nauwlettend in de gaten gehou-
den en natuurlijk worden de on-
derzoek naar te nemen verkeers-
maatregelen voortgezet. De wet-
houder stelde de deels loskop-
peling voor om de vaart er in te 
houden en het traject draaien-
de te houden. De fracties stem-
den hier uiteindelijk mee in, maar 
nog niet de� nitief. Het Waterfront 
wordt opnieuw in behandeling 
genomen tijdens de (openbare) 
raadsvergadering van donderdag 
12 december. De bedoeling is dat 
dan wel tot besluitvorming wordt 
overgegaan.

Door Jacqueline Kristelijn
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Burgemeester en wethouders willen graag van u als inwoner horen 
wat u belangrijk vindt in onze gemeente. Wat speelt er in uw omgeving? 
Waarom woont u hier graag? Hoe ziet u de toekomst? 
Zin in een gesprek en een kop koffi e? 
Op zaterdag 22 juni staan zij met de koffi ebus 
tussen 11.00 – 13.00 uur in Winkelcentrum Kudelstaart.

Burgemeester en wethouders
nodigen u uit voor een kop koffie

Zaterdag 30 november van 11.00 – 
13.00 uur: Winkelcentrum Ophelia

Burgemeester en wethouders willen graag van u als inwoner horen
wat u belangrijk vindt in onze gemeente. Wat speelt er in uw omgeving?
Waarom woont u hier graag? Hoe ziet u de toekomst?
Zin in een gesprek en een kop koffie?
Op zaterdag 30 november staan zij met de koffiebus
tussen 11.00 – 13.00 uur in Winkelcentrum Ophelia aan
de Ophelialaan op de plek van de bloemenstal.

Burgemeester en wethouders willen graag van u als inwoner horen 
wat u belangrijk vindt in onze gemeente. Wat speelt er in uw omgeving? 
Waarom woont u hier graag? Hoe ziet u de toekomst? 
Zin in een gesprek en een kop koffi e? 
Op zaterdag 22 juni staan zij met de koffi ebus 
tussen 11.00 – 13.00 uur in Winkelcentrum Kudelstaart.

Burgemeester en wethouders
nodigen u uit voor een kop koffi e

Zaterdag 22 juni van 11.00 – 13.00 uur 
Winkelcentrum Kudelstaart

Burgemeester en wethouders willen graag van u als inwoner horen
wat u belangrijk vindt in onze gemeente. Wat speelt er in uw omgeving?
Waarom woont u hier graag? Hoe ziet u de toekomst?
Zin in een gesprek en een kop koffie?
Op zaterdag 22 juni staan zij met de koffiebus
tussen 11.00 – 13.00 uur in Winkelcentrum Kudelstaart.

Pijnaker Aalsmeer

Deukje?
Welk deukje?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Ophelialaan 116  |  1431 HM Aalsmeer  |  0297 - 32 58 37
info@wittebolwijn.nl  |  www.wittebolwijn.nl
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Tel. 0297-59 11 22 www.h2makelaars.nl

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

Nieuwe Meerbode

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL
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Aalsmeer: Omg. Zijdstraat, Kanaalstraat 
 (300 kranten)

Actie stop geweld tegen vrouwen
Watertoren kleurt oranje 
voor ‘Orange the World’
Aalsmeer - Voor het eerst doet 
ook Aalsmeer mee aan de we-
reldwijde actie om geweld tegen 

vrouwen en meisjes te stoppen. 
Tijdens ‘Orange the World’ wor-
den wereldwijd belangrijke ge-

bouwen in een oranje licht gezet 
om aandacht te vragen voor ge-
weld tegen vrouwen. In Neder-
land van hunnebedden en brug-
gen tot stadhuizen en paleizen. 
En in Aalsmeer is nu de water-
toren in de oranje schijnwerpers 
gezet. In Europa heeft één op 
drie vrouwen te maken (gehad) 
met fysiek of seksueel geweld. In 
één op de drie gevallen in Neder-
land betreft het huiselijk geweld. 
“Het is belangrijk dat vrouwen 
hun verhaal kunnen en durven 
delen. Vrouwen die het slachtof-
fer zijn van geweld verdienen een 
veilige herstart en hoop voor de 
toekomst”, aldus burgemeester 
Gido Oude Kotte tijdens de in De 
Oude Veiling georganiseerde bij-
eenkomst afgelopen maandag 
25 november, op de internationa-
le dag tegen geweld tegen vrou-
wen. 
Het initiatief om ook in Aalsmeer 
aandacht te vragen om geweld 
tegen vrouwen te stoppen is ge-
nomen door het 19-jarige CDA-
raadslid Thirza van der Meer in sa-
menwerking met Lucie Hofman 

van de Soroptimistenclub Ron-
de Venen en Uithoorn. Alle vrou-
wen, die zich actief inzetten voor 
de actie, droegen deze avond 
oranje sjaaltjes. Oranje is de kleur 
van de dageraad die aanbreekt 
en staat voor een hoopvolle toe-
komst voor vrouwen en meisjes, 
zonder geweld. “Wij dragen de-
ze sjaals om onze saamhorigheid 
te tonen aan vrouwen en meisjes 
die geweld ondergaan”, aldus de 
dames. De groep hoopt dat nog 

veel meer gemeenten deel gaan 
nemen aan de actie, zodat deze 
zich als een oranje olievlek door 
heel Nederland verspreidt. 
Tot 10 december, de dag van de 
rechten van de mens, blijven alle 
gebouwen wereldwijd oranje ge-
kleurd en tot deze datum vormt 
in Aalsmeer de oranje waterto-
ren het middelpunt om in actie te 
komen tegen geweld tegen vrou-
wen en meisjes. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Veel schade na 
aanrijding

Aalsmeer - Op maandag 25 
november rond acht uur in de 
morgen heeft een aanrijding 
plaatsgevonden op de kruising 
Legmeerdijk met de provinciale 
weg. Een vrachtwagen en een 
auto met aanhanger zijn met 
elkaar in botsing gekomen. Bei-
de wagens liepen behoorlijke 
schade op, maar er is gelukkig 
niemand gewond geraakt.

Fietser gewond 
na aanrijding

Aalsmeer - Op vrijdag 22 no-
vember rond drie uur in de 
middag heeft een aanrijding 
plaatsgevonden op de krui-
sing Beethovenlaan met de 
Glückstraat. Een auto en een 
� ets zijn op elkaar gebotst ter 
hoogte van de voetgangers-
oversteekplaats. De automo-
biliste, een 56-jarige vrouw uit 
Kudelstaart, bleef ongedeerd. 
De 12-jarige � etser kwam 
door de klap ten val en raakte 
gewond. De politie en de am-
bulancedienst zijn ter plaatse 
gegaan. De jongen is voor on-
derzoek naar het ziekenhuis 
vervoerd. Naar de exacte toe-
dracht van het ongeval wordt 
onderzoek gedaan door de 
Verkeersdienst.

Aalsmeer - De ontwikkeling van het Waterfront bij het Surfeiland 
en de Watertoren heeft heel wat voeten in aarde. 
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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
 Zondag 1 december

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met Jaap-Harm de 
Jong.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Spreker: Freek 
van Balen. Babyoppas en kin-
derwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag Diensten om 10u. met ds. 
M. Hogenbirk en om 16.30u. 
met ds. C.M. van der Klis in Het 
Lichtbaken, Rijsenhout. Op-
pasdienst kinderen 0-3 jaar en 
zondagsschool voor jeugd ba-
sisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst ds. Paul Thimm, eer-
ste advent met avondmaal. 
Collecte: Adventsproject. Op-
pas 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 (1e 
advent) met dhr. Frits Lange-
raar.

 Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-

dag 10u. Dienst met ds. G.H. 
de Ruiter. Organist: R. Postma. 
Om 10u. Dienst in Zorgcen-
trum met dhr. E. Kramer. 

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

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Samen-
komst. Spreker: Paulien Ver-
voorn. Babyoppas en apar-
te bijeenkomsten voor kinde-
ren. Vertaling in het Engels en 
Spaans. Om 19u. Baan7 Jonge-
rendienst.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
Diensten om 10u. met ds. J. 
Weij en 16.30u. met ds. C.M. 
van der Klis uit Bunschoten, 
gez. dienst met CGK. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.  

Zaterdagdag 17u. Woordcom-
munieviering met M. van Zoe-
len in Kloosterhof. Zondag 
om 9.30u. Eucharistieviering 
m.m.v. klein koor en 14u. Pool-
se dienst met Andrzej in Kar-
melkerk.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.  Roe-

meens-orthodoxe Parochie: 
Zaterdag en zondag 9u. Utre-
nia en 1030u. Heilige Liturgie. 
Voorganger: Father Ioan. 

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst met 
ds. J. van Popering, 1e Advent. 

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

Zondag 10u. Dienst met ds. F. 
van Willegen, Uithoorn. 1e Ad-
ventszondag.

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

Zondag 11u. Eucharistievie-
ring m.m.v. cantors.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan-

dag in gebouw Mendel, Zwar-
teweg 98. Op 2 december om 
20u. met br. Freek van Balen.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

in om de twee weken in Ont-
moetingsruimte Ons Tweede 
Thuis, Jasmijnstraat 33. Op 10 
december om 20u. Peter Slag-
ter over ‘Het leven van David’.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

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

offie in De pil
Kudelstaart - Op woensdag 4 de-
cember houdt de SOW gemeente 
haar maandelijkse ko�e-inloop 
in gebouw de Spil aan de Spil-
straat 5, zijstraat van de Bilder-
dammerweg. De aanvang is 10.00 
uur. Iedereen is welkom en de 
toegang is gratis. Ko�e en thee 
staan klaar. Er zijn mogelijkheden 
om een kaartje te schrijven aan 
zieke mensen of om een gesprek 
van mens tot mens te hebben. U/
jij komt toch ook en neem gerust 
iemand mee.

d papier voor 
Con Amore

Aalsmeer - Aalsmeers Mannen-
koor Con Amore heeft op de eer-
ste maandag van de maand een 
container staan op de parkeer-
plaats van The Beach aan de Oos-
teinderweg 247a. Deze container 
kan gevuld worden met oud pa-
pier, karton en verpakkingsmate-
riaal door particulieren en bedrij-
ven. De opbrengst komt ten goe-
de aan de koorkas Maandag 2 de-
cember staat de container klaar 
tussen 10.00 en 16.00 uur. Voor 
inlichtingen kan contact opgeno-
men worden met Arie Koningen 
via 0297-323847.

Handwerken in 
het Lichtbaken

Rijsenhout - Op woensdag 4 de-
cember staan om 10.00 uur in het 
Lichtbaken ko�e en thee weer 
klaar. Neem een breiwerk, haken 
patchwork of andere hobby mee. 
Ook zonder dat, welkom hoor! 
Leuke patronen of iets gemaakt? 
Neem het mee! Naast handwer-
ken is het zeker �jn zo mensen te 
ontmoeten en te spreken. Daar-
om is iedereen uit Rijsenhout har-
telijk welkom! Voor meer inlich-
tingen kan contact opgenomen 
worden met Adrie van Limpt via 
0297-320799 of met Gre Tuinstra 
via 0297- 331545 

Ontmoeting bij 
Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdag 4 decem-
ber is er van 9.30 tot 11.30 uur in-
loop en ontmoeting onder het 
genot van een kopje ko�e of 
thee in de Oost-Inn. Ook wordt 
van 9.30 tot 11.30 uur de Taal-Inn 
gehouden. Komt u uit het buiten-
land en wilt u het Nederlands be-
ter leren spreken en schrijven? 
Dan kunt meedoen. Er zijn geen 
kosten aan verbonden. Belang-
stellenden zijn hartelijk welkom 
bij deze activiteiten van de Oost-
Inn in de Mikado aan de Catha-
rina Amalialaan 66. Voor inlich-
tingen: 0297-325636 of 0297-
321636 of kijk op de website her-
vormdaalsmeer.nl

Baan7 jongerendienst 
met haron D i er
Aalsmeerderbrug - Zondag 1 
december is er om 19.00 uur 
Baan7, de jongerendienst die 
iedere eerste zondag van de 
maand in de Levend Evange-
lie Gemeente wordt gehou-
den. Sharon Duijzer is uitgeno-
digd om deze avond te spreken. 
Duijzer is betrokken bij de jonge-
renorganisatie Soul Survivor en is 
in het dagelijks leven werkzaam 
als coach en therapeut in Rotter-
dam. Tijdens de Baan7 avond zal 
ze spreken over het thema ‘His 
Dreams? Your Dreams?’ Ze zegt 
hierover: “De woorden van Mar-
tin Luther King ‘I have a dream’ 
veranderde de maatschappij. 
Wat gebeurt er wanneer wij dur-

Aalsmeervoorelkaar Weken
Geef een beetje aandacht 
cadeau in december
Aalsmeer - De donkere decem-
bermaand staat weer bijna voor 
de deur. Veel mensen zijn al druk 
met het afvinken van verlang-
lijstjes en het uitzoeken van ge-
rechten voor het kerstdiner. Kort-
om, december is voor veel men-
sen een tijd van cadeaus, gezel-
ligheid en samenzijn. Toch zijn 
er ook veel Aalsmeerders voor 
wie zo’n knusse decembermaand 
niet vanzelfsprekend is. Denk aan 
eenzame ouderen, vluchtelingen 
en mensen die �nancieel niet of 
nauwelijks rond kunnen komen.
Aalsmeervoorelkaar gunt juist 
ook deze mensen een �jne de-
cembermaand. En bedacht daar-
om de December Voorelkaar We-
ken. In de aanloop naar Kerst 
roept Aalsmeervoorelkaar de in-
woners van Aalsmeer op om een-
malig, een paar uurtjes een beet-
je van hun aandacht cadeau te 
doen. 
Margo Rijerkerk, projectleider, 
legt uit: “We nodigen mensen 
uit om, juist in deze periode van 

het jaar, eens te kijken naar wat je 
voor een ander kunt betekenen. 
En dat kan vaak heel simpel zijn. 
Gewoon een beetje van je aan-
dacht geven, is vaak het mooi-
ste cadeau. Omdat we weten dat 
veel mensen in de decemberperi-
ode erg druk zijn, hebben we het 
zo eenvoudig mogelijk gemaakt. 
Op Aalsmeervoorelkaar.nl/aan-
dacht zie je in één oogopslag 
waar je iets waardevols voor een 
ander kunt doen voor een ander. 
Vaak is twee à drie uurtjes helpen 
al genoeg en maakt dat nou net 
het grote verschil!” 
Aalsmeervoorelkaar hoopt met 
de December Voorelkaar We-
ken, bij te dragen aan een �j-
ne decemberperiode voor al-
le inwoners van Aalsmeer. Voor 
mensen die structureel iets voor 
een ander willen doen, staan op 
aalsmeervoorelkaar.nl diverse 
hulpvragen. Aalsmeervoorelkaar 
is het platform voor vrijwillige 
hulp in Aalsmeer.
Foto: Arjen Vos, Vos Fotogra�e

Tai ebed in 
armelkapel

Aalsmeer - Op vrijdag 29 novem-
ber wordt weer het Taizégebed 
gehouden. De broeders van Tai-
zé in Frankrijk zijn met hun vierin-
gen voor velen een begrip. Zoals 
ook gebruikelijk in de oecumeni-

Pools spreek r 
bi  nfop nt

Aalsmeer - Participe Amstelland 
organiseert een Pools Spreek-
uur op donderdag 28 november 
van 15.30 tot 17.30 uur. Vragen of 
problemen die je wil bespreken? 
Kom naar het Pools spreekuur bij 
het Info-punt in Aalsmeer. Pools 
sprekende medewerkers helpen 
gratis. Wacht dus niet, maar kom 
langs! Het Pools Spreekuur is bij 
het Infopunt in de Bibliotheek 
Aalsmeer aan de Marktstraat 19.. 
Voor meer informatie kan contact 
worden opgenomen met 0297-
326670 of via team.aalsmeer@
participe.nu

Zaterdag 21 december in Het Lichtbaken
erst on ert met pianist 

en or anist ert van oef
Rijsenhout - Op zaterdagavond 
21 december vanaf 20.00 uur zal 
Gert van Hoef een prachtig kerst-
concert verzorgen in Het Lichtba-
ken in Rijsenhout. Deze jonge ge-
talenteerde organist met veel vol-
gers op youtube (64.000) zal de-
ze avond verschillende improvi-
saties verzorgen op het fraaie Jo-
hannus Monarke orgel. Als mu-
zikale aanvulling zal Gerdien Le-
guijt aan enkele nummers mee-
werken met zang en viool. Op 
youtube zijn veel �lmpjes van 
Gert van Hoef te zien om alvast in 
de stemming te komen.
Aangeraden wordt om op tijd 
kaarten te bestellen, aangezien 
de populariteit van Gert steeds 
groter wordt. Aan de deur zijn 
op de avond zelf kaarten te koop, 
mits nog voorradig.

De prijs voor een kaartje is 10 eu-
ro en kinderen tot 16 jaar betalen 
5 euro. Het entreegeld is inclusief 
ko�e of thee in de pauze. Kaar-
ten zijn te bestellen via zwaardvd-
johan@hotmail.com. Het Lichtba-
ken is te vinden aan de Aalsmeer-
derweg 751 in Rijsenhout.

sche broederschap van Taizé zul-
len vrijdag eenvoudige liederen, 
gebed, bijbeltekst en stilte elkaar 
afwisselen. Karmel Aalsmeer aan 
de Zwarteweg 36 heeft een klei-
ne kapel in huis. Zij stelt deze ka-
pel open om met elkaar een me-
ditatieve viering te houden vrij-
dag vanaf 20.30 uur. Daarna is er 
gelegenheid om elkaar te ont-
moeten. Aardig misschien om 
eens mee te vieren! Welkom.

ven te dromen, en onze dromen 
durven te doen?” Jongeren van 
12 tot 20 jaar zijn van harte uit-
genodigd om een keer te komen 
kijken op Baan7. Het is een avond 
voor en door jongeren en een ge-
weldige plek om meer over God 
te leren en leeftijdsgenoten te 
ontmoeten. Baan7 wordt gehou-
den in de Levend Evangelie Ge-
meente aan de Kruisweg 55 in 
Aalsmeerderbrug. Kijk voor meer 
informatie op Instagram of op Fa-
cebook. 

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.









de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij 
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer 
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Burggraaf E.G.E. 20-12-1990 20-11-2019
 Djordjević R. 29-10-1987 18-11-2019
 Ivanāne L. 17-09-1999 21-11-2019
 Pudāns A. 28-07-1992 21-11-2019
 Samipersad S.R. 29-09-1986 18-11-2019
 Trott S.F. 09-06-1968 18-11-2019

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

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen u 
 bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening; 
- zo mogelijk uw e-mailadres; 
- het tel. waarop u overdag te bereiken bent.

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

CONCEPT HUISVESTINGSVERORDENING 
AALSMEER 2020 TER INZAGE

Aalsmeer werkt aan een nieuwe huisvestingsverordening
De concept Huisvestingsverordening Aalsmeer 2020 wordt op 
grond van de In-spraakverordening van 28 november t/m 18 
december ter inzage gelegd voor inwoners en belanghebben-
den. De verordening is opgesteld in lijn met de wensen uit het 
Collegeprogramma en de huidige situatie op de woningmarkt. 
Er worden enkele mogelijkheden ingebouwd om Aalsmeer-
ders sneller aan een sociale huurwoning te helpen. Het hoofd-
stuk over de woonruimtevoorraad is nieuw, met daarin regels 
voor vakantieverhuur. Tevens wordt de verplichte schaarste 
analyse onderdeel van de huisvestingsverordening.

Waar te vinden
De concept Huisvestingsverordening Aalsmeer 2020 is te-
rug te vinden op de website van de gemeente Aalsmeer  
(www.aalsmeer.nl/woonregels). Iedereen die de plannen op 
papier wil inzien kan terecht bij receptie in het gemeentehuis, 
Raadhuisplein 1 te Aalsmeer. De actuele openingstijden vindt 
u op de webpagina van de gemeente. Degene die buiten de 
openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling 
zijn inspraakreactie naar voren wil brengen, kan contact opne-
men met het algemene tel. 0297-387575.

Reageren
Inspraakreacties kunt u sturen naar het college van burge-
meester en wethouders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, 
te Aalsmeer. Desgewenst kunt u uw reactie ook mailen naar 
info@aalsmeer.nl. Gelieve bij het onderwerp te vermelden “in-
spraak concept Huisvestingsverordening Aalsmeer 2020”. 

Wat gebeurt er daarna?
Na a�oop van de inzagetermijn worden alle reacties gebun-
deld en in een Nota van Beantwoording voorzien van een 
antwoord. De stukken worden vervolgens tezamen met de 
Nota van Beantwoording ter vaststelling voorgelegd aan de 
gemeenteraad. De Nota van Beantwoording wordt aan alle 
indieners van een reactie toegezonden. Tegen de vaststelling 
van beide stukken staat geen beroep open.

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.
- Machineweg 293, 1432 ES, (Z19-070364), het maken van 

een nieuwe dam met duiker in sloot t.b.v. het aanleggen 
van een in- en uitrit 

-  Machineweg 147, 1432 EP, (Z19-069753), het vervangen 
van de bestaande dakkapel aan de voorzijde van de wo-
ning 

-  Mr. Jac. Takkade 24, 1432 CB, (Z19-069487), het bouwen 
van een woning 

-  Machineweg 303 A, 1432 ES, (Z19-069041), het afwijken 
van het bestemmingsplan t.b.v. het vestigen van een meu-
belmakerij in een bedrijfsloods 

-  Gloxiniastraat 29, 1431 VG, (Z19-069025), het realiseren 
van een uitbouw en het verbouwen van het interieur op 
de begane grond 

O�ciële Mededelingen
28 november 2019

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.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN EN 
VERGUNNINGEN

Op dinsdag 17 december is de Balie Bouwen en Vergunnin-
gen alleen 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

Hart S.A. 12-12-1996 21-11-2019
Martela D. 25-09-1981 20-11-2019

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.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar 
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschre-
ven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 

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

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Boomgaard 26, 1432 LA, (Z19-066606), het uitbreiden van 

de garage. Verzonden: 21 november 2019

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:
- Meervalstraat 23 en 25, 1431 WE, (Z19-059153), het kap-

pen van 12 bomen t.b.v. het slopen van 2 schoolgebouwen 
en bijgebouwen. Verzonden: 25 november 2019

-  Beethovenlaan 114, 1431 WZ, (Z19-054409), het bouwen 
van een klimtorenpark in en op de bestaande rechter ten-
nishal. Verzonden: 21 november 2019

-  Helling 19, 1431 BR, (Z19-049902), het koppelen van dak-
kapellen, het maken van een schuin dak en het plaatsen 
van zonnepanelen. Verzonden: 21 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.

ONTMOET JE NIEUWE WERKGEVER 
OP 10 DECEMBER

Heb je nog geen werkervaring en wil je die wel graag 
opdoen? Wil je een vak leren in de praktijk met een 
salaris? Dan is een leerwerktraject misschien iets voor 
jou. Je gaat direct aan het werk bij een werkgever en 
volgt een opleiding. De gemeente Aalsmeer nodigt je 
uit om op 10 december verschillende werkgevers te 
ontmoeten. Zij kunnen je informeren over leerwerkt-
rajecten, bijvoorbeeld in de zorg, techniek en diverse 
andere krapteberoepen.

Dinsdag 10 december 14.30-16.30 uur 
Werkplein, Raadhuis Amstelveen, 

Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen.

Aanmelden mag, via werkpleinAA@amstelveen.nl 
Maar ook zonder aanmelding ben je van harte welkom, 
heel graag tot dan! Kun je niet? Maak dan op een an-
dere dag een afspraak om te praten over wat we voor 
je kunnen doen.



Overname Eneco door Japanse bedrijven
‘Voordeeltje’ van zo’n 
27 miljoen voor Aalsmeer
Aalsmeer - Aalsmeer is één van de 
totaal 44 gemeenten in Nederland 
die sinds maandag 25 november 
een leuk ‘zakcentje’ achter de hand 
heeft. Eneco is akkoord gegaan 
met een overnamebod van 4,1 
miljard euro van de Japanse be-
drijven Mitsubishi en Chubu. Het 
energiebedrijf is in handen van 44 
Nederlandse gemeente. Rotter-
dam heeft de meeste aandelen en 
kan bij de verkoop zo’n 1,3 miljard 
aan de gemeentekas toevoegen. 
Ook kleinere gemeenten, waar-
onder Aalsmeer, gaan meepro�-
teren als besloten wordt tot ver-
koop over te gaan. Aalsmeer heeft 
33.789 Eneco-aandelen wat bij 
verkoop zo’n 876 euro per inwoner 
gaat opleveren ofwel een ruime 27 
miljoen euro. In 2017 is al eens ge-
sproken om Eneco te verkopen, 
maar het merendeel van de 44 ge-
meenten stemden tegen. Ze ga-

ven aan bang te zijn dat de nieuwe 
eigenaar de groene koers van het 
relatief duurzame Eneco zou la-
ten varen. Aalsmeer onthield zich 
van stemmen. Het is mogelijk dat 
nu opnieuw tegen de verkoop ge-
stemd wordt, maar Mitsubishi en 
Chubu hebben wel de toezegging 
gedaan de duurzame strategie van 
Eneco te steunen. Over de verkoop 
gaan de gemeenteraden eind dit 
of jaar of begin volgend jaar ver-
gaderen. De overname gaat door 
als een groep gemeenten met sa-
men driekwart van de aandelen 
voor verkopen is. Het is niet be-
kend of Aalsmeer zich nu wel in de 
‘discussie’ gaat mengen of, net als 
in 2017, de mening van de collega-
gemeenten afwacht. En waar ver-
volgens het ‘voordeeltje’ van ruim 
27 miljoen euro aan besteed gaat 
worden, is natuurlijk ook nog niet 
bekend. 

O�ciële Mededelingen
28 november 2019

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Aalsmeerderweg 24, 1432 CR, (Z19-058909), het maken 

van een garage en berging. Verzonden: 25 november 2019
-  Oosteinderweg 537 A, 1432 BK, (Z19-059135), het realise-

ren van een bijgebouw op het perceel met bestemming 
daarvan tot mantelzorgwoning. Verzonden: 21 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:
- Ophelialaan 201, 1431 HG, (Z19-046250), het realiseren 

van een dakopbouw. Verzonden: 25 november 2019
-  Bilderdammerweg 68, (Z19-059702), het bouwen van een 

woning. Verzonden: 20 november 2019
-  Zwarteweg tussen nummer 67 en 73, 1431 VJ, (Z19-

052499), het kappen van een dode boom en het herplan-
ten van bomen. Verzonden: 21 november 2019

-  Mijnsherenweg 28A, 1433 AS, (Z19-057814), het aanleg-
gen van een in- en uitrit. Verzonden: 21 november 2019

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Aalsmeerderweg 339, 1432 EA, (Z19-023107), het legalise-

ren van een reeds gerealiseerde paddock. Verzonden: 21 
november 2019

MELDINGEN AKKOORD 
- Beethovenlaan 114, 1431 WZ (Z19-067232), verandering 

van activiteiten bij Fun Mania Klimhal. Toelichting: de ten-
nishal wordt een klimhal. 

-  Middenweg 25 en Hornweg 187, 1432 DE (Z19-069530), 
het slopen van een kassencomplex aan de Middenweg 25 
en een schuur aan de Hornweg 187

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

- Speeltuin Copernicusstraat (Z19-070511) Sportmiddag op 
18 januari 2020, melding akkoord 26 november 2019

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

WET GELUIDHINDER***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder is 
verzocht om vaststelling van hogere waarden vanwege het 
asfaltwerkzaamheden, op het perceel Aalsmeerderweg-
Middenweg; Mozartlaan; Oosteinderweg-Machineweg. Dit 
verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt ge-
durende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op het 
gemeentehuis bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergun-
ningen. Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient 
u eerst een afspraak te maken met een medewerker van de 
afdeling. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en 
donderdagen tussen 8.30-12.00 uur. Een afspraak maken kan 
via tel. 0297-387 575. Een ieder kan met betrekking tot deze 
verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een 
zienswijze indienen bij het betre�ende bestuursorgaan. Hoe 
u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant 
van deze advertentie.

TER INZAGE

t/m 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 

Vervolg van vorige blz.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

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)

t/m 10-01-20 Verzoek om vaststelling van hogere waarden 
op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Ge-
luidhinder vanwege het asfaltwerkzaamhe-
den, op het perceel Aalsmeerderweg-Mid-
denweg; Mozartlaan; Oosteinderweg-Machi-
neweg met de daarop betrekking hebbende 
stukken.

Samen-op-Weg Gemeente Kudelstaart

Sursum Corda speelt op 
zangavond naar Kerst
Kudelstaart - De Christelijke Mu-
ziekvereniging Sursum Corda be-
geleidt de samenzang tijdens de 
zangavond ‘Samen-op-weg naar 
Kerst, die op zondag 8 december 
om 19.00 uur gehouden wordt in 
kerkelijk centrum De Spil in Ku-
delstaart. Naast Sursum Corda zal 
ook het Interkerkelijk koor Song 
of Joy haar medewerking verle-
nen. Rond de Kerstdagen zijn er 
allerlei vieringen en concerten 
waar u in de stemming kunt ra-
ken voor het Kerstfeest. Sursum 
Corda en Song of Joy wilden niet 
in deze drukke tijd ook nog eens 
met een concert komen. Daar-

om kozen zij voor een eerder mo-
ment in de Adventstijd om deze 
zangavond te organiseren onder 
de noemer ‘Samen op weg naar 
Kerst’. Het wordt een avond met 
koorzang, samenzang en instru-
mentale nummers. De heer Eppo 
Kramer verzorgt een korte medi-
tatie. De avond zal herinneringen 
bij u oproepen aan de Volkskerst-
zangavonden 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.

Speelavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Op maandag 2 decem-
ber houdt Allen Weerbaar de vol-
gende speelavond. Kaarten en jo-
keren staan op het programma 
en iedere kaartliefhebber is wel-
kom. De speelavond is in buurt-
huis Het Middelpunt aan de Wil-
helminastraat en begint om 20.00 
uur. De deur is open vanaf 19.30 

uur voor ko�e, thee en inschrij-
ving. De inleg is 1,50 euro per per-
soon. Het kaarten tijdens de vori-
ge speelavond was weer gezellig 
en is met 5204 punten gewonnen 
door de heer H. van Bemmelen. Op 
twee Paul Könst  met 5032 punten 
en hij won ook de marsenprijs. Op 
drie Martin van Wieringen met 
5003 punten. De poedelprijs was 
deze keer voor Adri Groenendijk 
met 3549 punten. Bij het jokeren is 
Marty Groenendijk eerste gewor-
den en Jopie de Vries was laatste. 

Sint Nicolaas 
wandeltocht

Aalsmeer - Zaterdag 30 novem-
ber organiseert de Aalsmeerse 
Wandelsport Vereniging de Sint 
Nicolaastocht. 
De start is vanuit buurthuis Horn-
meer aan de Dreef 1 tussen 9.00 

Lycke wint bij 
55+ Kaartsoos

Aalsmeer - Op donderdag 5 de-
cember is er weer een 55+ Kaart-
soos in het Middelpunt aan de Wil-
helminastraat 55. Klaverjassen en 
rummikuppen staan op het pro-
gramma. Vanaf 13.30 zijn kaartlief-
hebbers welkom. Het rummikup-

pen op 21 november is gewon-
nen door Lycke Valentijn met 90 
punten, gevolgd door Joke Harte 
met 109 punten. De poedelprijs is 
uitgereikt aan Jopie de Vries met 
289 punten. Bij het klaverjassen 
is de hoogste eer behaald door 
Gre Reemst met 5292 punten. Op 
twee is Tinie Amsing geëindigd 
met 4996 punten en de poedel-
prijs mocht Piet Haring met 4093 
punten in ontvangst nemen.

Doe mee en maak je club rijk
Start aanmelden voor 
Jantje Beton Collecte
Aalsmeer -  Vanaf vandaag kun-
nen clubs en verenigingen zich 
weer aanmelden voor de Jantje 
Beton Collecte. Van maandag 2 
t/m zaterdag 7 maart 2020 gaan 
ruim 40.000 vrijwilligers langs de 
deuren om geld op te halen voor 
de eigen clubkas en voor projec-
ten van Jantje Beton. 50% van de 
opbrengst is voor de eigen club en 
50% is voor Jantje Beton.

Speelprojecten
Eén keer per jaar organiseert Jan-
tje Beton een grote collecte. Sa-
men met tienduizenden vrijwilli-
gers halen deelnemende clubs en 
verenigingen geld op. De helft van 
de opbrengsten besteedt Jantje 
Beton aan speelprojecten in heel 
Nederland. De andere helft is voor 
de eigen clubkas van deelnemen-
de verenigingen en clubs. Niet al-
leen Scouting groepen, sport- en 
jeugdclubs kunnen deelnemen 
aan de collecte; ook speeltuinen 
en organisaties zoals buurtcentra, 
jongerenwerk en kinderboerderij-
en kunnen meedoen. 

Opbrengst verhogen? 
Geen klein geld in huis? Do-
neren kan contant en online. 
Staan collectanten voor een ge-
sloten deur, dan kunnen zij het 
niet-thuis-kaartje achterlaten. 
Hiermee kan er alsnog een on-
line donatie voor de club wor-
den gedaan. Bovendien kun-
nen deelnemers aan de collec-
te naast huis-aan-huis collecte-
ren ook een online collectebus 
inzetten om de opbrengsten 
te verhogen. Collecteren met 
een online collectebus kan ge-
woon thuis vanaf de bank. De 
bus is in een paar klikken aan te 
maken. Leden, vrienden en fa-
milie van collecterende leden 
kunnen ook helpen door vanaf 
10 februari een online collecte-
bus aan te maken. De collecte-
bus is makkelijk te delen via so-
cial media. Op deze manier kan 
iedereen in de buurt of verder 
weg helpen de club rijk te ma-
ken. Aanmelden en meer infor-
matie via www.jantjebeton.nl/
collecte.

Opdracht tijdens 34ste Pramenrace
170 Liter snert van SPIE 
voor Voedselbanken
Aalsmeer - Al weer een paar we-
ken geleden hebben de klanten 
van de Voedselbank in Aalsmeer 
en Rijsenhout winterse etenswa-
ren extra bij hun pakket gekre-
gen. Deze producten waren inge-
leverd door de deelnemers van de 
34ste Pramenrace. Tijdens de Pra-
menrace met als thema Winter-
wonderland, moesten de teams 
bij opdrachtpost de IJzerenbrug 
een blik/pak snert, pak choco-
melk, bus slagroom en een rook-
worst inleveren. Massaal is aan de-
ze opdracht gehoor gegeven en 
SPIE heeft nu namens alle deelne-
mers deze spullen aan de Voedsel-
bank overhandigd. Maar liefst 153 
rookworsten, 170 liter snert, 125 
pakken chocomelk en 80 bussen 
slagroom. Zowel de Voedselbank 
in Aalsmeer als in Rijsenhout wa-
ren blij met deze donatie en willen 
alle gevers, namens hun cliënten, 
hiervoor hartelijk bedanken.

Sinterklaas cadeau
SPIE heeft voor inwoners, die nog 
een Sinterklaascadeau zoeken, 
een originele SPIE Thermo beker. 
In deze beker blijft de ko�e, thee 
of chocomelk heerlijk warm. Per-
fect voor langs het voetbalveld, 
de schaatsbaan, in de auto, trein 
of gewoon op de bank. De beker 
is voor maar 5 euro bij SPIE ver-
krijgbaar. Bestellen kan via info@
pramenrace.nl. De beker past ook 
mooi onder de kerstboom.Wandeling 

door centrum 
Haarlem

Haarlem - De Gildegids nodigt 
belangstellenden uit om mee te 
wandelen op zaterdag 7 decem-
ber met een zwerftocht door het 
historische centrum van Haarlem. 
Vindt u het leuk om de Haarlem-
se binnenstad te (her)-ontdek-
ken? De oude historische gebou-

en 12.30 uur. De afstanden zijn 
5, 10, 15 en 25 kilometer. Met 
uitzondering van de 5 kilome-
ter gaan de overige afstanden in 
de richting van Kudelstaart. Kijk 
voor meer informatie kijk op awv-
aalsmeer.nl. Op de website ook 
informatie over andere wandel-
tochten die de AWV organiseert 
of bezoekt met georganiseerde 
bustochten.

wen, maar ook de smalle steeg-
jes en de knusse, vaak verbor-
gen pleintjes en enkele ho�es te 
bewonderen? Verhalen en anek-
dotes te horen uit Haarlems be-
wogen verleden? Kortom heer-
lijk genieten van al het moois 
dat deze Spaarnestad te bie-
den heeft. Vertrek om 13.30 uur 
vanaf de Vleeshal, Grote Markt. 
Aanmelden kan via een mail 
naar: gildewandelingen@gmail.
com of te bel naar 06-16410803. 
Kijk voor meer informatie op  
www.gildehaarlem.nl. 
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▲
28 NOVEMBER

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

 Damesbridgen in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 13u.

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

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

 Vergadering commissie Maat-
schappij en Bestuur in ge-
meentehuis vanaf 20u.

 Lezing over cactustuinen in 
Thailand bij Groei&Bloei in 
buurthuis Hornmeer, Dreef 1 
vanaf 20u.

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

 Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

29 NOVEMBER
 Expositie ‘A Tribute to Flo-

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

 Revue door Toneelvereniging 
Kudelstaart in Dorpshuis van-
af 20.15u. Voorstelling ook op 
zaterdag 30 november.

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

 Klaverjassen en hartenjagen 
bij FC Aalsmeer in clubhuis 
Beethovenlaan vanaf 20u.

 Darten bij Poel’s Eye in Proos-
dijhal Kudelstaart. Inschrijven 
tot 20u.

30 NOVEMBER
 Sint Wandeltocht. Start tus-

sen 9 en 12.30u. bij buurthuis 
Hornmeer, Dreef 1.

 Basketbaltoernooi voor basis-
scholen in De Bloemhof, Horn-
weg van 10 tot 17u.

 Brocante verkoop aan Ku-
delstaartseweg 36. Ook op 
zondag 1 december. Beide da-
gen van 10 tot 16u.

 Meet & Greet met Sint en Piet 
in Winkelcentrum Kudelstaart 
van 10.30 tot 12.30u.

 Winter- en Kerstfair in ‘t Kloos-
terhof, Clematisstraat van 11 
tot 15u.

 Sinterklaasfeest in de Ophelia-
laan van 13 tot 15u.

 Theater door jongeren ‘De 
Gedroomde Vreemdeling’ in 
De Oude Veiling, Marktstraat. 
Voorstellingen om 13u, 15u 
en 19u.

 Lezing over De Karel Door-
man bij Crash Museum in fort 
Aalsmeer, Aalsmeerderbrug 
vanaf 13u. Open 11 tot 16u.

 Verkoop producten uit Israël 
in Baken, Sportlaan, 13 -16u.

 Borduurwerken Rien de Ruiter 
in Boekhuis, Zijdstraat. Aan-
wezig: 14 tot 16u. Ook 7 de-
cember.

 Optreden band B-Loose in ca-
fé Joppe, Weteringstraat vanaf 
ongeveer 21.30u.

1 DECEMBER
 Poppenkast ‘Sint in de boot’ 

bij kinderboerderij Boeren-
vreugd, Hornmeer. Voorstel-
lingen om 11 en 15u.

 Concert zanger en gitarist Ri-
chard Shindell in De Oude Vei-
ling, Marktstraat vanaf 15u.

 Bob & Gon met sopraan Isa-
bella Scholte en 3Violas in De 
Oude Veiling, Marktstraat van-
af 15.30u. Zaal open: 14.45u.

 Ralph de Jongh live in The 
Shack, Schipholdijk 253b in 
Oude Meer vanaf 16u.

 Baan7 Jongerendienst bij Le-
vend Evangelie Ggemeente in 
Aalsmeerderbrug vanaf 19u.

2 DECEMBER
  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.

  Speelavond Allen Weerbaar 
in ‘t Middelpunt, Wilhelmina-
straat vanaf 20u.

3 DECEMBER
 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. 

 Sint-speelavond Ons Genoe-
gen in ‘t Kloosterhof, Clematis-
straat vanaf 19.30u.

 Dartavond in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.

4 DECEMBER
  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.

 Ko�e in De Spil, Kudelstaart 
vanaf 10u.

 Handwerken in het Lichtba-
ken, Rijsenhout vanaf 10u.

 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.

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

5 DECEMBER 
 Kaartsoos 55+ in ‘t Middel-

punt, Wilhelminastraat vanaf 
13.30u.

 Sjoelcompetitie in dorpshuis 
De Reede, Rijsenhout vanaf 
19.30u.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

SINTCADEAUTIPS:
Set gitaarsnaren
vanaf €8,60

Mondharmonica ‘Blues’ €6,80

Etui met plectrums (12 stuks) €5,95

Gitaarstatief ‘Stagg’ vanaf €10,95

SINTCADEAUTIPS:
Set gitaarsnarenSet gitaarsnarenSet gitaarsnarenSet gitaarsnaren

Mondharmonica ‘Blues’ €6,80

Zondagmiddag klassiek concert
Wereldster bij Bob & Gon: 
Sopraan Isabella Scholte
Aalsmeer - Zondag 1 decem-
ber weten Bob & Gon opnieuw 
een volle zaal te trekken met de 
komst van wereldster en sopraan 
Isabella Scholte. Vier sterren krijgt 
zij van de recensenten. Samen 
met de Engelse pianiste Eliza-
beth Ford, ook al verwend met 
een kwartet aan sterren, speelt 
en zingt zij een aantal prachtige 
stukken waardoor er weer gere-
kend kan worden op veel bijval 
van het trouwe Bob & Gon pu-
bliek. 
De KCA klassieke concerten leken 
enigszins te verslo�en. Alle reden 
voor Bob & Gon de uitdaging aan 
te gaan of zij hun publiek niet en-
thousiast konden krijgen voor 
concerten die de harten verwar-
men. Bas en Katelijne van Otter-
loo deden de suggestie de 3Vio-
las, Isabella Scholte en Elizabeth 
Ford uit te nodigen. 

Twee concerten 
En echt, voor degenen die twij-
felen, kom luisteren want zowel 
voor als na de pauze krijgt men 
iets te horen wat blij maakt. De 
3Violas; de altviolisten Floris Fa-
ber, Geerten Feller en Hessel 
Moeselaar studeerden alle drie 
op het conservatorium en deel-
den hun belangstelling voor ver-
schillende muziekstijlen. Zij kie-
zen voor een gewaagde maar in-
teressante muziekkeuze; Een mix 
van klassiek met pop en elektro-
nische klanken. Vul dat aan met 
hun vaste onderdeel improvisa-
tie. Zo wacht het publiek een mu-
zikale middag van een heerlijke 
eigenzinnigheid. 
Isabella Scholte komt uit een 
zeer muzikale familie, leidt een 
druk bestaan en reist de hele we-
reld over waar zij grote succes-

sen boekt. Zo trad zij onder ande-
re op voor Ko�- Anan en in eigen 
land voor het Koningshuis en ver-
schillende burgemeesters. Zong 
in meerdere opera’s, maar haar 
stem leent zich ook voor een lich-
ter repertoire. “Isabella maakt in-
druk door haar warme persoon-
lijkheid en weet feilloos de juis-
te snaar te raken. Zij kan toveren 
met het mooiste instrument: De 
stem!” Met de pianiste Elizabeth 
Ford (werkt al 12 jaar bij de Na-
tionale Balletacademie) vormt zij 
een gouden duo. 

Nog aantal kaarten
Nog een aantal kaarten à 21.50 
euro (contante betaling) is te 
koop bij Wijnhandel Wittebol in 
de Ophelialaan. Het concert be-
gint aanstaande zondag om 
15.30 uur. De grote zaal van De 
Oude Veiling in de Marktstraat 
gaat open om 14.45 uur. Proef de 
sfeer van theater Bob & Gon waar 
de lichtjes branden, de rozen op 
tafel liggen en een heerlijk glas 
wijn gedronken kan worden. 
Janna van Zon 

Energieke act van Ralph 
de Jongh in The Shack
Oude Meer - Op zondag 1 de-
cember is Ralph de Jongh weer 
terug in The Shack. Ralph de 
Jongh is een muzikant die de lief-
hebbers van livemuziek graag 
zien op het podium. Dit vooral 
om zijn weergaloze live-act. Ral-
ph is een klasse apart en is een 
absolute sensatie om live te zien 
en te horen. De blues stroomt rij-
kelijk door zijn aderen. In 2004 
werd Ralph opgepikt door nie-
mand minder dan Harry Muskee, 
die hem meenam op tournee als 
voorprogramma van zijn Cuby 
& The Blizzards. Ralph heeft een 
unieke stijl van spelen, schrijft 
en produceert zijn eigen muziek, 
brengt die op zijn eigen label uit 
en hij speelt de blues op houten 
schoenen. Ralph legt als in een 
trance zijn ziel bloot tijdens zijn 
concerten. In een fenomenale at-
mosfeer van geluid, kunnen be-
zoekers al dromend terug naar de 
tijden van de vooroorlogse blues 
en de jaren zestig van Keith Ri-
chards en Mick Jagger. 

The Doors en Boogie woogie
Op vrijdag 6 december staat in de 
agenda van The Shack een tribute 
to The Doors. Nog geen kaarten? 
Helaas, uitverkocht. Maar, zondag 

8 december is ook een bezoek 
meer dan waard: Mr. Boogiewoo-
gie & The Blisters verzorgen deze 
middag een optreden. Liefheb-
bers van muziekstijlen als blues, 
rock & roll en boogie woogie ko-
men volledig aan hun trekken tij-
dens dit pianofeestje op zondag-
middag 8 december in The Shack. 
Mr. Boogie Woogie Eric-Jan Over-
beek en zijn fantastische band 
trekken alles uit de kast: spette-
rende piano- en gitaarsolo’s, hart-
verscheurende duetten en prach-
tige bluesballades!

Stevie Ray Vaughan 
De band, waarmee het fantasti-
sche repertoire van de legendari-
sche Stevie Ray Vaughan gevierd 
wordt, bestaat louter uit klasse 
muzikanten met zanger Martin 
van der Starre, gitarist Rob Winter, 
toetsenist Ruben Mulder, bassist 
Rick Nieuwenhuizen en drummer 
Fokke de Jong. Een dikke aanra-
der op zondag 15 december. 
The Shack is op zondag 1 decem-
ber open vanaf 15.00 uur. Ralph 
de Jong begint rond 16.00 uur en 
de entree is 10 euro. Ga voor in-
fo en meer naar www.the-shack.
info. Adres: Schipholdijk 253b in 
Oude Meer.   

Zaterdagavond pop, rock en covers
B-Loose live in Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 30 november al weer een live 
band in Joppe. Na een zeer ge-
slaagd optreden van vorige week 
is het deze keer de beurt aan een 
oude bekende in het café in de 
Weteringstraat: B-Loose. B-Loo-
se is een leuke en ervaren pop 
en rock coverband bestaande uit 
vijf muzikanten. Covers van vroe-
ger én nu worden ten gehore ge-
bracht. Altijd nummers die ook 
vermeld staan in de Top 150 al-
ler tijden. Bekende hits van Rol-
ling Stones, Cold Play, Green Day, 
Elvis, Kings of Leon, Bløf, Queen, 
Jerry Lee Lewis, Status Quo, Doe 
Maar, AC/DC en André Hazes wor-
den gespeeld. De afgelopen der-

tien jaar heeft de band een be-
hoorlijk spoor van feesten ach-
ter zich gelaten. Ze speelde B-
Loose in kleine kroegen en gro-
te zalen/tenten. Op straat en op 
het strand. In Nederland, België, 
Duitsland, Oostenrijk, Bonaire 
en Curaçao. Kenmerkend voor B-
Loose is het gemak en enthousi-
asme waarmee het vijftal speelt. 
Er is altijd interactie met het pu-
bliek waardoor het niet alleen 
leuk is om naar te luisteren, maar 
het ook vermakelijk is om naar te 
kijken. Het optreden van B-Loose 
begint rond 21.30 uur en de toe-
gang tot café Joppe aan de Wete-
ringstraat is ook aanstaande za-
terdag weer gratis!

Vlammende Flamenco in 
cultureel café Bacchus
Aalsmeer - Inmiddels een win-
terse traditie in Bacchus: Flamen-
co verdrijft de decemberkou met 
gitarist Yorgos Valiris, zangeres 
Erminia Fernandez Cordoba en 
danseres Romina Toroz op zater-
dag 7 december.
In Aalsmeer woont al jaren een 
groot kunstenaar, gewoon aan 
de ‘klucht’ van de Ophelialaan: de 
virtuoze �amencogitarist Yorgos 
Valiris. Hij werd geboren in 1958 
in Athene, Griekenland, in een fa-
milie van musici. Zijn relatie met 
de gitaar begon op zijn vijftien-
de levensjaar. Bewogen door �a-
menco-muziek, ging hij in 1982 
naar Sevilla, waar hij drie jaar de 
kunst van het �amenco-gitaar-
spelen leerde van mensen, zoals 
Juan del Gastor, Carlos Herredia, 
Rafael Riqueni, en vooral Pedro 
Bacan. Van Juana Amaya en Fa-
rucco leerde hij �amencodansen 
te begeleiden.
Erminia Fernández Córdoba 
brengt al jaren ongeëvenaarde 
�amencozang in Nederland. Ge-
boren in 1980 in La Plata, Argen-
tinië met een Nederlandse moe-
der en Argentijnse vader. Ze was 

één jaar oud toen ze naar Alican-
te verhuisde. Als achttienjarige 
kwam ze naar Nederland en stu-
deerde Latin-zang aan het Rot-
terdams conservatorium. In het 
jaar 2000 begon ze met �amen-
cozang en vrijwel meteen begon 
ze met optredens in dit genre, sa-
men met haar huidige man, �a-
mencogitarist Arturo Ramón. Ze 
heeft opgetreden met onder an-
dere: Het Internationaal Dansthe-
ater, Het Brabants Orkest, Het Me-
tropole Orkest en De Uitdaging.
Romina Toroz is ‘muy �amenca’. 
Ze danst in de pure �amenco-
stijl, pittig en vol passie. Jaren-
lang heeft Romina workshops 
en privélessen gevolgd in Sevilla, 
Madrid en Parijs. Haar belangrijk-
ste leraren zijn Juana Amaya en 
maestro El Farruquito.
Vlammende Flamenco in cultu-
reel café Bacchus aan de Gerbe-
rastraat begint op zaterdag 7 de-
cember om 21.00 uur. Toegang: 
15 euro. Inlichtingen bij Reinoud 
Staps via 0297-325304.
Kaartjes reserveren is een aanra-
der en kan via www.cultureelca-
febacchus.nl  
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Komische show met allerlei Sinten
Sinterklaas Bingo 2019: 
“Een top feest!”
Aalsmeer - Al na enkele dagen 
was de Sinterklaas Bingo na de 
aankondiging in de krant uitver-
kocht. Menigeen had het super-
gezellige feestje van vorig jaar 
nog vers in het geheugen staan 
en wilde hier graag weer bij zijn. 
Dit jaar was niet The Beach, maar 
Studio’s Aalsmeer de bingo-loca-

tie. Studio 5 had de organisatie, 
stichting Sinterklaas in Aalsmeer, 
toegewezen gekregen. De zaal 
was sfeervol ingericht met diver-
se zitmogelijkheden en sta-tafels. 
Aan het plafond hingen grote 
bingo-nummers en het fraai aan-
geklede podium beloofde weer 
een (komische) show. Om half ne-

gen ging zaterdagavond 23 no-
vember de zaal open en binnen 
korte tijd was de ruimte gevuld 
met ruim 800 bezoekers. De bin-
go-spelers konden mooie prij-
zen winnen en (hier kwamen ze 
vooral voor) werden getrakteerd 
op een Sinterklaas-show waar-
over bij het bedenken hiervan 
door de makers vast al veel ge-
lachen is. Super-Sint maakte zijn 
opwachting, de band Queen-Sint 
kreeg de handen op elkaar en de 
zaal aan het meezingen, de Delfs 
blauwe Sint was hilarisch, evenals 
de Kerst(boom)-Sint.
Volgens de bezoekers was het 

feestje opnieuw in één woord: 
Geweldig! Enkele reacties: “Su-
per bedankt voor dit te gekke 
feest”, “Jullie hebben er weer su-
per veel werk van gemaakt. Be-
dankt”, “Het was een top feest” 
en “Zo vieren de groten Sinter-
klaas in Aalsmeer.” De organisatie 
laat weten zelf ook een geweldi-
ge avond te hebben gehad. “Sint-
bingo 2019. Wat heb ik genoten”, 
aldus Mike (Multi) van der Laarse 
en zijn mede-organisatoren be-
amen dit. De extra opbrengst van 
de Bingo-avond gaat naar het 
Emma Thuis Team.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

IVN Amstelveen
Winterlezing: Wiskundige 
patronen in de natuur
Amstelland - IVN Amstelveen or-
ganiseert op donderdag 12 de-
cember een winterlezing over 
wiskundige patronen in de na-
tuur. Natuurliefhebber en oud 
wiskundedocent Henk Breij gaat 
bij deze lezing in op de rol die 
de wiskunde speelt in allerlei na-
tuurlijke processen. Zo is er bij-
voorbeeld een duidelijke orde-
ning te zien in de manier waarop 
de pitten van een zonnebloem in 
het bloemhoofd zitten. De reeks 
van Fibonacci speelt een belang-
rijke rol bij het ontrafelen van 
dit soort verschijnselen. De Gul-
den Snede is een ander belang-
rijk concept dat ten grondslag 
ligt aan vele ordeningsprocessen 
in de natuur. Zo zitten er vaak 3, 
5, 8 of 13 bloemblaadjes aan een 
bloem, allemaal getallen uit de-
ze reeks. Over het ontstaan van 
allerlei vlekpatronen op de huid 
van dieren en planten heeft de 
Engelse wiskundige Alan Turing 
in 1952 een eerste aanzet gege-
ven voor een verklaring. In de le-
zing wordt hier uitgebreid op in-
gegaan. Verder komt het begrip 
symmetrie veelvuldig aan bod 
en zal aandacht worden besteed 

aan de rol die fractalen spelen in 
de natuur. Hier komt men de wis-
kundige Mandelbrot tegen die de 
mensheid begin jaren tachtig de 
fractalen schonk. Tijdens de le-
zing worden uitstapjes gemaakt 
naar de wereld van de kunst en 
de architectuur, omdat vele kun-
stenaars zich hebben laten inspi-
reren door de natuur. Talrijke kun-
stenaars waren en zijn ook in de 
ban van de Gulden Snede. Be-
langstellende kunnen zich opge-
ven door te mailen naar ivnwin-
terlezing@gmail.com. 
De entree bedraagt 5 euro en er 
zijn slechts 40 plaatsen beschik-
baar, dus wees er snel bij.

Groei draagvlak voor de natuur
Extra geld van Provincie 
voor groene vrijwilligers
Regio - Voor groene vrijwilli-
gers komt de komende vier jaar 
400.000 euro extra beschikbaar. 
Daardoor kan jaarlijks in totaal 
708.000 euro naar het belangrij-
ke werk dat deze vrijwilligers le-
veren aan het onderhouden van 
het landschap en de natuur in 
de provincie Noord-Holland. Met 
de verhoging van de subsidie in 
het programma Betrekken bij 
Groen krijgen meer inwoners van 
Noord-Holland de kans om actief 
bij te dragen aan natuur. Dat kan 
onder andere door groene bewo-
nersinitiatieven. Een voorbeeld 
daarvan is de buurtgroep Risdam 
Noord Groen uit Hoorn. Zij zet-
ten zich in voor een betere kwa-
liteit en biodiversiteit van zowel 
gemeentegroen als privétuinen 
door onder andere het organise-
ren van plantacties.
Met Betrekken bij groen groeit 
het draagvlak voor natuur, het 
behoud en de versterking van 
biodiversiteit en de toegankelijk-
heid van een gezonde en groe-
ne leefomgeving. De provincie 
werkt in dit programma samen 
met terreinbeherende organisa-
ties zoals Staatsbosbeheer en Na-
tuurmonumenten en met IVN na-

tuureducatie. “Zonder de hulp 
van de groene vrijwilligers zou-
den veel van de natuurgebieden 
en landschappen in onze provin-
cie er niet zo mooi bij liggen”, ver-
telt gedeputeerde Esther Rom-
mel (Natuur en Landschap). “En 
ze doen nog veel meer: hun ken-
nis delen met bezoekers van de 
gebieden, ze spannen zich in om 
dieren en platen te beschermen 
en leveren gegevens aan voor 
wetenschappelijk onderzoek. In 
het kort zijn zij de vertellers, her-
stellers en tellers.”

Evaluatie
Betrekken bij Groen is geëvalu-
eerd door de onafhankelijke on-
derzoeksafdeling van de provin-
cie. Daaruit kwam naar voren dat 
de samenwerking tussen de pro-
vincie, de terreinbeherende orga-
nisaties en IVN bijdraagt aan een 
meer samenhangende, e�ciën-
tere aanpak van de ondersteu-
ning van groene vrijwilligers. De 
subsidie vormt de belangrijkste 
voorwaarde voor de betrokken 
organisaties om de ondersteu-
nende activiteiten voor vrijwilli-
gers op dit niveau te kunnen uit-
voeren.

Laatste ronde in kunstprijsvraag
Welk kunstwerk houdt 
het hoofd boven water?
Regio - De Oude Hollandse Wa-
terlinie viert in 2022 haar 350-ja-
rige bestaan en dat wordt in het 
liniegebied uitbundig gevierd. 
De vestingsteden krijgen daarom 
een kunstwerk die de herinnering 
koestert, symboliseert en de linie 
een herkenbare uitstraling geeft. 
De wedstrijd ‘Verbeelding van de 
Waterlinie’ met het thema ‘Water: 
Vriend en Vijand’ zal na drie span-
nende rondes een uiteindelijke 
winnaar opleveren.
De eerste ronde is zondag 10 no-
vember afgesloten. Burgemees-
ter Frans Buijserd van de ge-
meente Nieuwkoop maakte de 
tien genomineerden voor de 
eindprijs bekend. Kunstwerk Mi-
raculous Gardener, gemaakt door 
Elly de Jong, was met 621 stem-
men de publiekfavoriet van in to-
taal 3.241 uitgebrachte stemmen.
Toch is de strijd nog niet gestre-
den, want in de tweede ronde 

tussen de tien genomineerden 
kan er nog van alles gebeuren. 
Tot en met vrijdag 29 november 
kan het publiek online stemmen 
op zijn/haar favoriete kunstwerk. 
Ga naar www.groenehartkunst.nl 
en breng uw stem uit. De kunst-
werken zijn te zien in Galerie & 
Beeldenpark Hoeve Rijlaarsdam 
in Nieuwkoop.
Na de tweede ronde zal een vak-
jury bekijken welk van de best 
scorende kunstwerken het meest 
relevant, uitvoerbaar, reprodu-
ceerbaar en �nancieel haalbaar 
is. Uiteindelijk komt hier een win-
nend ontwerp uit en dit zal in 
2022 te zien is in alle vestingste-
den. 

Beter geluid, beter zicht, nieuwe kerstgroep

‘Kerst aan de Poel’ in 
Bovenkerk nog mooier!

groep enthousiasme vrijwilligers. 
De eerste kerst in de kerktuin van 
de Bovenkerkse St. Urbanus was 
direct een groot succes maar er 
moesten dingen beter. Als eerste 
het geluid en dat is nu professi-
oneel opgelost. Het tweede pro-
bleem was het zicht op de kerst-
stal, die moest hoger staan zodat 
de achterste belangstellenden 
ook het kerstspel voor en door 
kinderen konden volgen. Ook dit 
is opgelost door de stal op een 
verhoging te plaatsen. Het afge-
lopen jaar stond de stal maar een 
paar dagen in de sfeervolle kerst-
tuin met kerstversiering, duizen-
den lichtjes, tientallen kerstbo-
men en kaarsen en dit was echt 
zonde van al werk wat verzet was 
om tot dit resultaat te komen. Op 
de Historische dag van Bovenkerk 
is met allerlei acties geld met el-
kaar bijeengebracht om een beel-
dengroep voor de kerststal te ko-
pen. Ook de oude kerstgroep is 
namelijk met de brand verwoest. 
En na een lange zoektocht is in 
België een prachtige kerstgroep 
gevonden. Deze Kerstgroep zal 
dagelijks te bezichtigen zijn van-
af 15 december tot na de kerst in 
de sfeervolle Kerst-kerktuin van 
de St. Urbanus in Bovenkerk. 

Kerstsamenzang
Op zaterdagavond 21 december 
van 18.00 tot 20.00 uur wordt 
een kerstsamenzang met een 
gelegenheidskoor en kerstver-
haal georganiseerd voor en door 
de kinderen. Kinderen kom al-
lemaal verkleed als kerst�guur. 
Met een verhoogde kerststal en 
andere geluidsinstallatie, cho-
comel, Glühwein en kerstbrood 
wordt het weer een heerlijke 
Kerst. Ook nieuw dit jaar: een 
wensboom waar kaartjes met 
een wens in gehangen kunnen 
worden of een kaarsje opsteken 
in de Kerstvijver. Op deze avond 
is ook een speciale zangbundel 
verkrijgbaar met alle kerstlied-
jes zodat bezoekers mee kun-
nen zingen. Deze bundel kost 
een euro en is om de onkosten 
te dekken. Iedereen is van harte 
welkom bij ‘Kerst aan de Poel’ in 
Bovenkerk. Kom lopend of op de 
�ets naar Bovenkerk want veel 
inwoners van de Legmeerdijk en 
Noorddammerlaan hebben ook 
hun huis of tuin in de kerstsfeer 
gebracht. De organisatie is in 
handen van Bewonersplatform 
Bovenkerk, De Vrienden van de 
Bovenkerkse Urbanus en de ve-
le vrijwilligers.

Amstel Gospel Choir 
geeft kersconcert
Amstelland - Op zondagmiddag 
15 december krijgt de Kruiskerk 
in Amstelveen een winters de-
cor.  Amstel Gospel Choir geeft 
daar dan een spetterend kerst-
concert. Dit Kerstconcert biedt de 
gelegenheid om de kerstperiode 
op een unieke manier in te luiden 
met relaties, vrienden en fami-
lie. Jong en oud zijn dus van har-
te welkom om te komen genieten 
van een concert waarbij het niet 
nodig is om stil te blijven zitten!
Het Amstel Gospel Choir kerst-
concert belooft een muzikaal 
hoogtepunt te worden, een me-
morabele wintermiddag vol 
vreugde, liefde en kracht. Uiter-

aard ontbreken de grote favorie-
ten, zoals Silent Night, Joy to the 
World en de betoverend mooie 
Oh Holy Night niet. Maar de lief-
hebbers van de Amstel Gospel 
Choir mogen zich ook verheu-
gen op een selectie nieuwe kerst-
songs. 
Een streling voor de oren. Een 
mooi begin van de kerstperio-
de in de Kruiskerk aan de Van der 
Veerelaan 30a in Amstelveen
Het concert is van 16.00 tot 18.00 
uur. Een entreekaartje kost 12,50 
euro en dit bedrag is inclusief 1 
consumptie in de pauze. Kaarten 
zijn verkrijgbaar via de website 
www.amstelgospel.nl

Bovenkerk - De eerste editie van 
Kerst aan de Poel in Bovenkerk is 
ontstaan na de fatale brand van 

15 september 2018. Een prachti-
ge Kerststal werd in de tuin opge-
bouwd uit oude pallets door een 
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“Een foto moet de kijker iets vertellen”

Fotogroep viert jubileum 
met fototentoonstelling
Aalsmeer - De komende maan-
den is er in de foyer van De Ou-
de Veiling en de bibliotheek een 
fraaie fototentoonstelling te zien 
van de leden van de Fotogroep 
Aalsmeer, die vanaf nu een jaar 
lang het zestig jarig bestaan viert. 
Op vrijdagmiddag 22 november, 
een dag voor de o�ciële ope-
ning, stapt een opa met klein-
zoon de bieb binnen. “Oh opa, 
moet je kijken wat een mooie fo-
to.” Het jongetje is er stil van, blijft 
aandachtig staan bij de foto waar 
een gigantische bultrug uit het 
water springt. De maker is Erik 
de Rijk, een specialist in het ma-
ken van inheemse - en uitheem-
se dieren. 
Er is nog veel meer moois te zien, 
zoals de foto’s van Adrie Kraan. 
De �eurige straatbeelden nemen 
je mee naar Buenos Aires waar 
de opnames zijn gemaakt. In Ne-
pal fotografeerde Anton Kuckartz 
bewoners van een ouderente-
huis. De foto’s doen bese�en hoe 
goed mensen het hebben in Ne-
derland. Marlien Smit toont het 
ware vakwerk, met een geoe-
fend oog legde zij ‘slak op weg 
naar een groen blaadje’ en ‘kleur-
rijk gezwam’ vast. Ria Scheewe 
geeft haar handen- en voeten 
werk de passende titel ‘Ontmoe-
ting’ mee. Bram van der Wie heeft 
ook zo zijn paradepaardjes met 
‘Duin’ als uitschieter. Marinus van 
‘t Hof gunt de kijker zijn prachti-
ge ‘Doorkijkje’ en Marye Maarsen 
de ‘Stilte’, waar je stil van wordt. 
Aloys Biervliet heeft zich laten in-
spireren door een kleurige ver-
scheidenheid gebouwen. Anton 
van Overveld maakt van een spin 
een levensecht monster en hij 
laat zien dat ‘opvliegers’ lang niet 
altijd lastig zijn. En wat moet De-
siree Vreken toch van Aalsmeer 
houden! Jan Kohl verstaat de 
kunst van het weglaten waardoor 
je juist beter gaat kijken. Won-
derschoon! Ton Horstman geeft 
een fraai straatbeeld weer. Prij-
zenswaardig zijn de twee foto’s 
van Margot Aartman. Petra van 
Dijk blinkt uit met haar portret 
‘Semrico’, een analoge foto. Het 
polderlandschap van Annemiek 
Schaap; zo typisch Hollands! De 
Flamingo van Jaap Aartman lijkt 

zich te verstoppen en ontpopt 
zich wanneer je langer kijkt. Henk 
Vos schenkt een prachtige blik op 
de medemens. En tot slot ‘Speel-
plezier’ van Ans Melissen. Het is 
slechts een greep uit een scala 
van alle tentoongestelde foto’s.

Zestig jaar is een lange tijd
De foyer van het Cultuurpunt 
was bijna te klein om alle (oud) 
leden van de zestig jarige foto-
groep Aalsmeer een plek te bie-
den. Voorzitter Adrie Kraan me-
moreerde het ontstaan van de 
fotogroep. De ledenlijst kende 
in 1959 slechts mannen en dat 
is gelukkig vandaag de dag heel 
anders. De leden Petra van Dijk, 
Bram van der Wie en Adrie Kraan 
– allen met een bijzondere staat 
van dienst - werden verrast met 
een bos bloemen en lovende 
woorden. 
Dat de fotogroep regelmatig 
samenwerkt met groepen uit 
Hoofddorp en Uithoorn geeft 
aan dat er serieus gewerkt wordt. 
Niet alleen het verleden werd be-
noemd, maar ook de toekomst. 
In 2020 staan een paar bijzon-
dere evenementen op de agen-
da met als sluitstuk een tentoon-
stelling waar foto’s zijn te zien die 
allemaal iets met een zestig jarig 
bestaan te maken hebben. Zes-
tig jaar getrouwd, een servies, 
een brommer of een auto, een 
kledingstuk, vereniging, gereed-
schap, een gebouw, etc.
  
Diepgang
Door verhuizing naar elders in 
dit land vertrok George van den 
Ochtend uit de fotogroep na ja-
renlang voorzitter te zijn ge-
weest. Hij was echter bereid om 
nog een keer naar Aalsmeer te 
komen om naast het ophalen 
van herinneringen ook een stich-
telijk woord te spreken. “Diep-
gang! Een foto moet de kijker 
iets te vertellen hebben.” Wat be-
treft de nu getoonde kwaliteit 
hoeft hij zich geen zorgen te ma-
ken en ook niet over het voortbe-
staan van de fotoclub. Er komen 
nog steeds nieuwe leden bij die 
het huidige leeftijdspeil behoor-
lijk omlaag halen.     
Janna van Zon    

Kaartverkoop start op 3 december
Kerstspel bij De Binding
Aalsmeer - Elk jaar organiseert 
De Binding een theatervoorstel-
ling op kerstavond in de Doops-
gezinde Kerk, die volledig door 
jongeren geschreven, gespeeld 
en geregisseerd wordt. De voor-
stelling wordt begeleid door een 
liveband en ook alle decor en kos-
tuums regelen de jongeren zelf. 
De eerste voorbereidingen voor 
deze voorstelling zijn al in augus-
tus van dit jaar begonnen. Altijd 
raar om in augustus al na te den-
ken over kerst, maar dat hield de 
jongeren niet tegen om �ink te 
brainstormen en te starten met 
het schrijfproces. Een schrijfpro-
ces dat dit jaar bemoeilijkt werd 
door het verlies van materiaal, 
omdat dit niet opgeslagen bleek! 
Grote paniek, maar de schrijvers 
hebben heel hard gewerkt om dit 
te herstellen en inmiddels wordt 
er volop geoefend door de spe-
lers. Dit jaar wederom onder lei-
ding van regisseuse Jolijn Amori-
son met ondersteuning van Peter 
van der Schilden. Beiden hebben 
een behoorlijke achtergrond in 
toneel vanuit studie en bij de to-
neelvereniging Kudelstaart. Ook 
de spelers zijn enthousiast en er 

wordt inmiddels volop geoefend! 
De kaarten voor deze (avond)
voorstelling op vrijdag 24 decem-
ber zijn, net als vorig jaar, te be-
stellen via www.debinding.nl/
agenda. 
Kaarten zijn kosteloos en kun-
nen gereserveerd worden van-
af dinsdag 3 december om 10.00 
uur. Wees er op tijd bij, want vol is 
helaas echt vol! Voor de middag-
voorstelling (ook op 24 decem-
ber) hoeven geen kaarten gere-
serveerd te worden, hier kunnen 
bezoekers gewoon binnen ko-
men lopen. 
De middagvoorstelling start om 
16.30 uur (deuren open vanaf 
16.00 uur) en de avond voorstel-
ling om 20.30 uur (deuren open 
vanaf 20.00 uur). Na beide voor-
stellingen is er gelegenheid een 
drankje te drinken met elkaar 
en de spelers te spreken over de 
voorstelling. Na a�oop van beide 
voorstellingen wordt er gecollec-
teerd voor een nog nader te be-
palen goed doel en voor het niet-
gesubsidieerde werk van de Bin-
ding, zoals bijvoorbeeld het BEAU 
(Bindings Eigen Activiteiten Unit) 
en de Kindervakantieweek. 

Veel creatieve cadeaus 
op de Wintermarkt
Aalsmeer - Wie creatieve idee-
en op wilde doen, was afgelopen 
zaterdag 23 november aan het 
goede adres bij de wintermarkt 
in zorgcentrum Aelsmeer en ver-
pleeghuis Rozenholm. Allerlei 
creatieve snuisterijen werden te 
koop aangeboden, van zelfge-
maakte sfeervolle waxinelicht-
houders en brei- en haakwerkjes 
tot plantendecoraties en handge-
maakte sieraden. 
Ook veel bekijks trokken de taart-
jes bij de ingang. Geen gebak 
voor de mens, maar lekkernij-
en voor de vogels. Er werden de-
ze dag ook boeken verkocht, ho-
ning en bijenkaartjes van de im-
ker en leuke wereldse spulletjes. 

Ook draaide met regelmaat het 
rad van avontuur, was er een op-
treden van Davanti en de bezoe-
kers konden zich te goed doen 
aan verse soep, ko�e, thee, ge-
bak en pannenkoeken. 
De wintermarkt geeft de bewo-
ners van het zorgcentrum en 
het verpleeghuis de mogelijk-
heid om cadeautjes voor de Sint 
en de Kerst in te kopen, maar ook 
vele bezoekers ‘van buiten’ ko-
men even gezellig langs. Hopelijk 
hebben ze hun geld grif uitgege-
ven. De opbrengst komt namelijk 
ten goede aan de bewoners van 
Aelsmeer (meer activiteiten orga-
niseren) en Rozenholm (jaarlijkse 
boottocht).

Sieraden, kaarten, zeepjes en erwtensoep

Winter- en Kerstfair in 
‘t Kloosterhof zaterdag
Aalsmeer - Zaterdag 30 novem-
ber wordt er weer een Winter- en 
Kerstfair gehouden in zorgcen-
trum ’t Kloosterhof aan de Cle-
matisstraat. Belangstellenden 
zijn van harte welkom om tussen 
11.00 en 15.00 uur een kijkje te 
komen nemen en leuke cadeau-
tjes te ‘scoren’. Er zijn verschillen-
de kramen met Sint- en Kerstca-
deautjes, sieraden, kaarten, plan-
ten, houten kerkjes met verlich-
ting, mooie kerstkransen, (kin-
der)cadeautjes en de watertoren 
van Aalsmeer, kant en klaar of als 
bouwpakket. Verder een kraam 
met allerlei verschillende artike-
len, zelfgemaakte zeepjes en ook 
de handwerkgroep is aanwezig 
met mooie, door de bewoners, 

gemaakte handwerken. Uiter-
aard is er huisgemaakte erwten-
soep te koop, per kop of per bak 
van een liter, die door de kok vers 
bereid is. Ook worden er po�er-
tjes gebakken en kunnen bezoe-
kers lunchen in de brasserie van 
‘t Kloosterhof. Tijdens het bezoek 
kan ook genoten worden van 
een kopje ko�e of thee met wat 
lekkers erbij en er is warme cho-
colademelk met slagroom. Ge-
noeg te zien en te genieten dus 
op de Winter- en Kerstfair. De op-
brengst komt geheel ten goede 
aan  activiteiten die voor de be-
woners van ‘t Kloosterhof georga-
niseerd worden. Voor vragen kan 
contact opgenomen worden met 
’t Kloosterhof via 0297-229500

Tentoonstelling ‘Uilen van 
de wereld’ in Boswinkel
Amstelland - Kom naar de nieu-
we tentoonstelling ‘Nachtbrakers, 
uilen van de wereld’ op de boven-
verdieping van De Boswinkel in 
het Amsterdamse Bos. De expo-
sitie is gratis te bezoeken tot en 
met 9 maart. Aan veel uilen zit 
een bijzonder verhaal. Wist je dat 
er één uil in een holletje onder de 
grond leeft? Heb je weleens oog 
in oog gestaan met een Laplan-
duil? En doe de speurtocht ‘Kraak 
de Code van de uil’. Schrijf vervol-
gens vast in voor de uilenwande-
ling met de boswachter op zon-
dagavond 26 januari om 19.00 
uur. Start is bij de grote parkeer-
plaats van de geitenboerderij aan 
de Nieuwe Meerlaan 3. De Bos-

winkel is geopend van dinsdag 
tot en met zondag van 10.00 tot 
17.00 uur. Meer informatie? Kijk 
op www.amsterdamsebos.nl of 
bel 020-5456100.

Bergeend
Aalsmeer - Een mooie eend 
die regelmatig gezien en ge-
spot wordt is de bergeend. Van 
ver herkenbaar door zijn zwart/ 
wit kleurstelling met een bruine 
ring om de borst en een fel rode 
snavel. Het bijzondere van deze 
eend is het vrijwel identieke ui-
terlijk van beide geslachten. Voor 
de meeste eenden geldt juist dat 
er een erg groot kleurverschil is 
in man en vrouw. Vooral in het 
voorjaar, als ze met hun zwart 
witte pulletjes rond peddelen, is 
het een lust om deze eend een 
poosje gade te slaan. Een eend 
van vooral de Noordzeekust ge-
bieden, maar te vinden tot aan 
de Oostzee toe. Plassen en rivie-
ren met slikgebied, al dan niet 
droogvallen door eb en vloed, 
is hun habitat. Ze grondelen en 
slobberen door het laag staande 
water of zelfs zo in het slik naar 
kleine waterdiertjes, maar ook 
alg en grasachtig voedsel. Neste-
len doen deze eenden maar eens 
per jaar, in een holle plek, zo op 
de grond. Een vrij groot legsel 
van 8 tot 10 eieren wordt door 
beide ouders bebroed. Er wordt 
ongeveer 7 weken voor de jon-
gen gezorgd, waarna deze zelf-
standig zijn. Na het aansterken 
van de broed, volgt de rui-trek. Er 
wordt naar een geschikte plek ge-
zocht met voldoende voedsel om 
wat langere tijd te kunnen verblij-
ven. Net als bij veel eenden- en 
ganzensoorten vallen alle vleu-
gelpennen gelijktijdig uit. Hier-

VOGELS IN DE NATUUR
door zijn ze dus vleugellam en 
kunnen eigenlijk hun gebied niet 
verlaten. Dit duurt 3 tot 5 weken. 
Is deze plek verkeerd ingeschat, 
omdat er door bijvoorbeeld re-
creatie teveel storing optreedt of 
de ruiplaats biedt toch te weinig 
voedsel, dan kunnen ze het best 
zwaar krijgen. Wees daarom alert 
in de nazomer en benader deze 
mooie eenden niet al te dichtbij. 
Rui-plekken zijn goed te herken-
nen. Het deel van droogvallend 
slik of oever waar de wind het 
meest naar toe waait, ligt vol met 
dons veertjes. 

Naast de bergeenden die lokaal 
hun ruigebied opzoeken gaat 
het grootste deel echter naar 
het Waddengebied. Uit tellin-
gen is gebleken dat daar 150 tot 
200 duizend bergeenden ver-rui-
en in de nazomer. Een mooi ge-
bied waar ze vrijwel het hele jaar 
door zitten is de Groen Jonker bij 
Meidrecht. Maar in heel het groe-
ne hart zijn ze wel te vinden. Dus, 
ga er weer lekker op uit!
Henk Vogelaar

Diverse programma’s bij Radio Aalsmeer

‘Blikopener Radio’ met 
Erwin van der Zande
Aalsmeer - De komende week 
biedt weer een verscheidenheid 
aan interessante gasten en on-
derwerpen op de lokale radio 
omroep. Deze week in ‘Vrijdag-
avondcafé’ tussen 18.00 en 20.00 
uur met Ron Leegwater onder 
andere een interview met Wijk-
agent Aalsmeer Centrum Erik van 
den Brun. Hoe gaat het met hem 
nu zijn voet uit het gips is? Kun-
nen inwoners hem binnenkort 
weer verwachten op de �ets in 
zijn wijk? Ook een leuk gesprek 
met de band ‘Veenstra en de 
Wenteltee�es’ met een hilarisch 
lied over mandarijntjes. Verder 
natuurlijk de muzikale items en 
uitgaanstips.

Technieuws
Erwin is de bedenker en hoofdre-
dacteur van techplatform Bright, 
dat dagelijks technieuws op 
Bright.nl brengt en het grootste 
techkanaal op Youtube in Neder-
land is. In ‘Blikopener Radio’ praat 
met hem over het ontstaan van 
Bright, van in 2005 als papieren 
tijdschrift tot het platform dat 
het nu is. Het enthousiasme van 
Erwin is aanstekelijk, dus genoeg 
redenen om maandag 2 decem-
ber te luisteren tussen 18.00 en 
19.00 uur!

Ontwikkeling smartphone
Afgelopen maandag ont-
ving de Aalsmeerse talkshow 

‘Door de Mangel’ weer een leu-
ke Aalsmeerder. Deze keer was 
Roy Baarse de 274e gast bij zus 
en broer Mylène en Elbert Huijts. 
Na het plotselinge overlijden van 
zijn vader, nam hij het autobedrijf 
JC Baarse over. “Daar hoefde ik ei-
genlijk niet over na te denken”, 
vertelde de jonge ondernemer. 
Ook Baarse heeft een volgen-
de gast aangedragen. De 275e 
plaatsgenoot die achter de mi-
crofoon zal kruipen is Carlo Eve-
leens. Hij is ook een jonge onder-
nemer waar Roy regelmatig mee 
kan sparren. Hij is benieuwd naar 
de toekomst van de telefonica, 
de branche waar Eveleens actief 
in is. Luister mee maandag 2 de-
cember vanaf 19.00 uur. Als luis-
teraar een vraag voor Carlo? Mail 
deze dan naar: studio@radio-
aalsmeer.nl of bel tijdens de uit-
zending naar: 0297-325858.

IJsbaan en ‘Young Ones’
De avond voor pakjesavond kan 
er weer een uurtje geluisterd 
worden naar Jonas Ponsen en 
Laurens Niezen, de ‘Young Ones’. 
In hun jeugdprogramma komt 
altijd leuke muziek voorbij en 

vaak hebben ze gasten in de stu-
dio. Woensdag besteden ze tus-
sen zeven en acht uur onder an-
dere aandacht aan de ijsbaan die 
bij de Westplas Mavo komt, de 
nieuwste �lm Project Gio en nog 
heel veel meer. Radio Aalsmeer is 
de lokale omroep van Aalsmeer 
en omgeving en is te beluisteren 
via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM 
op de kabel, digitaal radiokanaal 
868 (Caiway) en via de website 
www.radioaalsmeer.nl. 

Bright hoofdredacteur Erwin van 
der Zande is maandag om 18.00 te 
gast in ‘Blikopener Radio’ 
(eigen foto).



Deelnemer 

WINACTIE 
Meer Aalsmeer 

Centrum

Kijk voor meer informatie + deelnemende winkels op www.meeraalsmeer.nl

WIN SHOPTEGOED 
1x €500 + 5x €100 
of één van de andere leuke prijzen

Event facebook.com/AHJosvdBerg

HET FEEST 
VAN OME JAN!VAN OME JAN!
7 februari 2020 
studio’s Aalsmeer

TICKETS: HETFEESTVANOMEJAN.NL

Samantha Steenwijk   -    Tino Martin         -         Lange Frans

  YVES BERENDSE        -      Sven versteeg        -         DJ JUSTIN

HET FEEST IS TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN VANAF 18 JAAR EN OUDER. 

TICKETS: HETFEESTVANOMEJAN.NL

van der Zwaard
Zijdstraat 16
Aalsmeer

KOOP UW RITUALS 
PRODUCTEN BIJ

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Te koop:
Visboot met bun, staal €150,-. Tel. 
06-51782478
Te koop:
Beeldje Yorkshire terrier nw. in doos, 
Engels, J. Beswick €17,50. Wedgwood 
vaas h.28 cm €32,50. Tel. 0172-508291
Te koop:
Prachtige antieke staart bankschroef 
van 35 kg, veer moet gesteld worden 
€50,-. Tel. 06-53346064

Te koop:
Hr. broeken, damesskipak, jack, leren 
jack, p.st. €20,-. Tel. 0297-342760
Te koop:
4 Gestoffeerde rieten stoelen, 2 heren 
en 2 dames i.z.g.st. €75,-. Tel. 0297-
323692
Te koop:
Gourmetstel, 4-6 pers. rond model, 
nw €5,-. Spel quiz marathon (soort 
triviant) €5,-. Tel. 023-5615450

Te koop:
Toilet overzetstoel met armleu-
ningen €25,-. Douchestoel z.g.a.n. 
€50,-. Bedsteunen voor 1-pers. 
bed €25,-. Set senioren dect tele-
foons met 4 keuzetoetsen €40,-. 
Rollator €25,-. Wandelstok €5,-. Tel. 
06-13500218
Te koop:
Stevige kerstboomstandaard €5,-. 
Zwarte lakschoentjes maat 19 €5,-. 
Warme kinderslaapzakjes, lengte van 
± 50 -104 cm p.st. €5,-. Skipakken mt 
80+86 p.st. €5,-. Tel. 0297-323485
Gevraagd:
Fiets kind, zitje voor achterop baga-
gedrager vanaf 4 jr of ouder. Tel. 
0297-268958
Te koop:
Carrera skibril nooit gebruikt €10,-. 
Humax harddiskdecoder geschikt 
voor opnemen uitzending pauzeren 
€35,-. Tel. 06-14547808
Te koop:
Houten speelgoed, 2 zakken iku 
blokken, treintjes, wagentjes, 
viaduct, pompstation en ophaalbrug. 
€10,-. Tel. 0297-327715
Te koop:
Vaste wastafel €25,-. Mooi ant. 
hoekstoeltje + rieten zitting €50,-. 
H.houten voordeur dubbel fig. glas 4 
sleutels €75,-. Tel. 06-22834077
Te koop:
Verwaarloosde flinke Olifantspoot 
(plant) zonder pot zoekt weer een 
liefdevol huisje €35,-. Tel. 0297-
326545/06-2366799
Te koop:
Gegarandeerd nwe, dus niet 
gedragen, wollen dames winterjas, 
zwart, mt. 38 €130,-. Tel. 06-10372114
Te koop:
Werkbankslijpmachine, merk 
Mixpower max vermogen: 150 w., 
slijpsteen ø 150 mm.(nw in doos) 
€45,-. Tel. 06-18134163
Te koop:
Jip en Janneke van Annie M.G. 
Schmidt €10,-. Otje van Annie 
M.G. Schmidt. €5,-. Houten slede, 
merk Davos €20,-. Rode kunststof 
slede met handvatten €7,50. Tel. 
06-55576750
Aangeboden:
Stalling bij onze pony 29j voor rustige 
pensioen pony 20+ v/a 1.30m op doe 
het zelf basis voeren in overleg. Tel. 
06-51662893
Te koop:
Krause zwarte hoogglans piano 
€500,-. Tel. 06-51451254
Te koop:
Jvc home cinema set 5.1 th-r3 voor 
de liefhebber, compleet €75,-. Tel. 
0297-325410
Te koop:
6 Eetkamerstoelen van teakhout 
€15,- p.st. i.z.g.st. Tel. 06-23127606
Gevraagd:
Gouden tanden, heeft u tanden terug 
gekregen bij de tandarts en u doet er 
verder niets mee, ik koop ze van u. Tel. 
0297-560920
Gratis afhalen:
1 Pers. bed met matrassen. Tel. 0297-
329180

Het 10e Groot 
Aalsmeers Dictee 

zondag 24 november
was heel geslaagd!

Stichting GAD dankt de volgende sponsoren: 

Albert Heijn Praamplein
Bertram & Brood

Boekhuis Aalsmeer
Dio Mooi - Parfumerie~Drogisterij Van der Zwaard

Etos Praamplein
Flower Art Museum Aalsmeer - Amsterdam

G & W GezondheidsWinkel
Historische Tuin Aalsmeer

Korenmolen De Leeuw
Martinez Chocolatier

Mitra
Nieuwe Meerbode

Stijl & Meer - haar en interieur
Vooges - brood & banketbakkerij

Tevens bedanken wij voor hun bijdrage:
Hermen de Graaf en Anton Temme

Bestuur Stichting Groot Aalsmeers Dictee
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Eerste expositie in Het Boekhuis
Bijzondere borduurwerken 
van Rien de Ruiter
Aalsmeer - Rien de Ruiter is le-
raar trampolinespringen én hij 
kan goed borduren. Zaterdag 23 
november opende hij zijn eerste 
expositie. Met zijn deelname aan 
de Amazing Amateurs trad de 
Ruiter voor het eerst naar buiten 
met zijn bijzondere borduurwer-
ken. En nu zijn onder andere de 
Nachtwacht, Madame de Pompa-
dour en het zelfportret van Rem-
brandt te bezichtigen. Bij laatst-
genoemde gaan er geluiden op 
dat de achterkant misschien nog 
wel mooier is dan de voorkant. 
De Ruiter werkt met de petit-
points-steek, wat inhoudt dat het 
patroon verkleint wordt tot één 
vierde van het origineel. Dit geeft 
zeer gedetailleerde werken.

Onder luid applaus van vrienden, 
familie en belangstellenden werd 
de expositie o�cieel geopend. 
Het initiatief en de uitvoering lag 
in handen van Mandy van der 
Zwaard en Boekhuis Aalsmeer 
stelt de ruimte ter beschikking.

De kunstenaar zal in de boekwin-
kel in de Zijdstraat aanwezig zijn 
op zaterdag 30 november en 7 
december van 14.00 tot 16.00 
uur. Hij laat dan zien hoe hij werkt 
en geeft antwoord op alle vragen. 
De collectie in deze vorm, zal tot 
na de feestdagen blijven hangen 
en is gratis toegankelijk tijdens 
openingsuren van de winkel. Ook 
is er gelegenheid om een bood-
schap achter te laten. 

Tiende editie van lokale taalevenement

Dictee prooi voor Bert, 
Marga en team JAM
Aalsmeer - Zondag 24 november 
vond de tiende editie plaats van 
het lokale taalevenement bij uit-
stek: het Groot Aalsmeers Dictee. 
Veertig deelnemers maakten een 
dictee met zestig invulwoorden, 
van fuikers en ratsmodee tot het 
altijd lastige kruidje-roer-mij-niet. 
Het dictee werd dit jaar geschre-
ven door Hermen de Graaf, een 
van de trouwe en enthousiaste 
deelnemers aan het evenement 
dat wordt georganiseerd door de 
Stichting Groot Aalsmeers Dictee. 
Hij schreef een knappe tekst vol 
verwijzingen naar heden en ver-
leden van Aalsmeer en de tuin-
bouw. Bijzondere aandacht was 
er voor vergeetwoorden: woor-
den die vroeger gebruikelijk wa-
ren maar in de loop der tijd in de 
vergetelheid zijn geraakt. 
Pareltjes die voorbijkwamen wa-
ren onder andere aardbezie 
(aardbei), vlouwers (vissers met 
vlouwnetten), nieveranst (ner-
gens), hijen (huwen) en kloken 
(zoeken). Natuurlijk ontbraken 
ook de typische dicteewoorden 
niet, zoals patjepeeërige, �oris-
sante en ledverlichting. Je kon de 
hersens van de deelnemers bij-
na horen kraken, terwijl zij zich in 
de veilingzaal van de Historische 
Tuin over de tekst bogen, die op 
heldere wijze werd voorgedragen 
door Anton Temme.
Het gemiddelde aantal fouten 
per deelnemer lag dit jaar op vijf-
tien. Bij de liefhebbers ging de 

eerste prijs naar Marga Nieuwen-
dijk, die vanuit de Bollenstreek 
naar Aalsmeer kwam om mee te 
doen. Zij maakte slechts 4 fouten. 
Voor de tweede plaats was een 
shoot-out nodig, omdat Eva Ei-
sing en Annigje Leighton allebei 
op 8 fouten uitkwamen. Annig-
je struikelde hierin over ‘truken-
doos’, waardoor zij derde werd en 
Eva tweede.
In de categorie specialisten, be-
doeld voor ervaren dicteema-
kers, was de winst voor de in Bus-
sum woonachtige Bert Jansen. Hij 
versloeg in een shoot-out Randy 
van Halen (Dordrecht) door ‘for-
sythia’ correct te spellen. Beide 
heren maakten 4 fouten in hun 
dictee met extra moeilijke woor-
den. Als derde eindigde Jeroen 
van Heemskerck Düker (Naar-
den) met slechts één fout meer. 
De teamwedstrijd was een prooi 
voor team JAM, bestaande uit 
Joost en Miekje Ho�scholte en 
Anna-Marie Blommestein. Ge-
zamenlijk maakten zij slechts 35 
fouten. Op de tweede plaats ein-
dige team Philippa (38 fouten) en 
derde werd team Aalsmeer Van-
daag (41 fouten).
Terwijl de dictees werden nage-
keken, onderhield veilingmeester 
Coos Buis de deelnemers met een 
geestige en informatieve veiling 
oude stijl en in Aalsmeerse taal. 
Ook dat droeg bij aan het welsla-
gen van deze jubileumeditie van 
het Groot Aalsmeers Dictee.

Record opbrengst ludieke veiling
Jan van Maanen wint na 
19 jaar weer de Tuinknop
Aalsmeer - Afgelopen woensdag 
20 november werd op de bom-
volle tribunes van de veilingzaal 
op de Historische Tuin voor de 
19de keer gestreden om de fel-
begeerde Historische Tuinknop. 
Een record aantal inkopers van 
exporteurs en ook veel andere 
belangstellenden waren van de 
partij. Veilingmeester Luus Hooy-
man leidde zoals altijd met strak-
ke hand de wedstrijd. De deelne-
mers hadden even tijd nodig om 
warm te lopen en ook deze keer 
bleek weer dat het drukken van 
het juiste nummer echt niet zo 
gemakkelijk is. Uit acht halve �-
nalisten bleven uiteindelijk Jan 
van Maanen en Krush Kooij van 
Florink Nederland over. In de �-
nale bleken deze twee behoor-
lijk aan elkaar gewaagd, maar uit-
eindelijk kwam Jan van Maanen 
toch als winnaar uit de strijd. De 
naam van Jan staat al sinds het 
jaar 2000 op het bord in de vei-
lingzaal waarop alle winnaars ver-
meld staan. Hij was de eerste win-
naar ooit. En nu na 19 jaar is het 
hem weer gelukt.

Ludieke veiling 
Traditiegetrouw werden tussen 
de voorronden en �nale door on-
der de vertrouwde leiding van 
Coos Buis nog een tweetal zoge-
naamde ludieke veilronden ge-
houden. Vele Aalsmeerse bedrij-
ven hadden prachtige produc-
ten/kavels ter beschikking ge-
steld, die Coos op zijn eigen hu-
morvolle wijze voor de klok 
bracht. Hij wist het publiek goed 

te bewerken want met een op-
brengst van bijna 10.000 euro 
werd deze keer een nieuw record 
gerealiseerd. De bestuursleden 
van de Tuin waren er even sprake-
loos van. Wat een enorm bedrag! 
Uiteraard werden alle kopers heel 
hartelijk bedankt voor hun gulle 
aankopen.

Sinterklaas en Kerstman
Tussendoor werden de aanwe-
zigen plotseling verrast door de 
komst van Sinterklaas die spon-
taan een huisbezoek als kavel in-
bracht! Dat bleek een gouden 
greep want die kavel bracht goud 
geld op. En alsof dat nog niet ge-
noeg was, kwam tegen het eind 
van de veiling ook nog eens de 
Kerstman langs. Die volgde het 
voorbeeld van Sinterklaas en dat 
bracht ook weer een mooi be-
drag op.

Instandhouding
Het geld komt de Historische 
Tuin zeer goed van pas, want de 
instandhouding van dit leven-
de Tuinbouwmuseum – en dan 
met name het onderhoud - vergt 
elk jaar weer grote investeringen. 
Gelukkig stijgen nog elk jaar de 
bezoekcijfers en blijkt de Tuin een 
steeds belangrijker plaats in te 
nemen binnen de Aalsmeerse sa-
menleving. Na a�oop werd er on-
der het genot van een drankje en 
hapjes van het Tuinhuis nog heel 
lang nagepraat over deze bijzon-
der geslaagde avond. Volgend 
jaar november de 20ste jubileum 
editie!

Verjaardag gevierd met Magic Diner Show

Damesvereniging 65 jaar 
Kudelstaart - Tot voor een paar 
jaar was 65 jaar de AOW leeftijd. 
Niet voor de Damesvereniging. 
Met ongeveer 80 leden hebben 
de dames hun verjaardag groots 
kunnen vieren en de vereniging 
gaat nog lang niet met pensioen. 
De Damesvereniging is voort-
gekomen uit een viertal dames-
clubs in Kudelstaart. Begonnen in 
de oude Antoniusschool in 1954 
en later als locatie de Paardenstal 
naast de kerk. Uiteindelijk in het 
Dorpshuis een zeer goed onder-
komen gevonden. Hier houdt de 
Damesvereniging avonden voor 
de leden met een zeer gevarieerd 
programma waar telkens onge-
veer 60 dames aan deelnemen. 
De jaarlijkse dag uit is voor vele 
dames een hoogtepunt.
Tijdens de feestavond voor het 
65-jarig bestaan hebben de da-
mes genoten van een Magic Di-
ner Show met daarbij vijf optre-
dens van de Nederlandse Kam-
pioenen Roy en Justin Huiskens 
uit Aalsmeer. Fantastisch om tij-
dens een heerlijk zes gangen di-
ner van hun kunsten te mogen 

genieten. En of je nu de jongste 
bent of de oudste van 96 jaar het 
blijft een spektakel om dit mee te 
maken. Natuurlijk hoort bij een 
verjaardag een presentje, alle da-
mes kregen een roos en een klein 
cadeautje mee na a�oop. Dat de 
feestavond gewaardeerd werd 
bleek wel uit de vele positieve re-
acties na a�oop en de foto’s spre-
ken voor zich. 
Uit de afgelopen 65 jaar zijn heel 
veel mooie verhalen en leuke 
herinneringen op te halen. Het 
is echter niet te doen om hier nu 
een opsomming van te geven. 
Dat het een hechte vereniging 
is, blijkt ook uit de enthousiaste 
bestuursleden. In de afgelopen 
65 jaar heeft de Damesvereni-
ging maar vier voorzitsters gehad 
waarvan mevrouw Jopie Mark-
wat met 30 jaar de langstzitten-
de is geweest. Het bestuur van de 
Damesvereniging Kudelstaart wil 
al haar leden en oud-leden heel 
erg bedanken. Zonder jullie had 
dit 65-jarig jubileum niet gevierd 
kunnen worden.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

‘Fake (old) News’ in nieuwe Oud Nuus
Aalsmeer, Spaanse troepen 
en de Tachtigjarige Oorlog

dat een dergelijke actie (zelfs in 
het Spaansgezinde Amsterdam) 
de wenkbrauwen deed fronsen. 
De volgende dag werden in de 
berichtgeving de rollen omge-
draaid. Nu hadden de vluchtende 
geuzen de kerk in de �k gestoken 
en hadden de Spaanse helden het 
vuurtje geblust. Nogmaals Fake 
(old) News na zo’n 450 jaar in Oud 
Nuus.

Oude Raadhuis en bruggen
Dionijs Brugman geeft in Oud 
Nuus een update over restauratie 
aan het Oude Raadhuisje. Daar-
bij wordt het proces beschreven 
hoe de gevelsteen uit 1619 is her-
steld, evenals het onopvallende 
leeuwenkopje bovenin de rech-
ter zijgevel. Dat kreeg zijn origine-
le kalstenen kleur terug. Ook werd 
een scheur in een muur gerestau-
reerd. Rudolf Tulp verhaalt over 
punterwedstrijden op de West-
einderplas, terwijl Hans Alderden 
en Henk van Leeuwen ontwikke-
lingen rond de Aardbeienbrug 
en de Barendebrug volgen. Dirk 

Jongkind schrijft over Maus van 
Staaveren, het leven van een pi-
onier in de bloemen- en planten-
teelt. 

Canadezen in Zijdstraat
Jan Uithol toont een onbeken-
de foto van Canadezen in de Zijd-
straat in 1945, een minuut later 
genomen dan een bekende fo-
to. Vraag is welke Aalsmeerders er 
op de foto staan. De oorlog speelt 
ook een rol in een vraag van Mag-
da Harting-van der Schilden. Zij 
toont een foto van haar moeder 
die met vriendinnen voor inge-
kwartierde Duitsers aardappels 
moesten schillen in Bloemenlust. 
Hier is de vraag wie dat nog meer 
deden. Nog een link naar de actu-
aliteit in Oud Nuus. Ruim 200 jaar 
geleden sprong Aalsmeer te hulp 
toen het Amstelveense weeshuis 
was afgebrand. Bovendien was 
dat voor beide municipaliteiten 
�nancieel voordelig. Maar de ge-
schiedenis herhaalt zich niet al-
tijd, weten we inmiddels anno 
2019.

Aalsmeer - In tijden van oor-
log is de waarheid vaak het eer-
ste slachto�er. Dat was ook zo in 
Aalsmeer in 1573, aan het begin 
van de Tachtigjarige Oorlog. Dat 
blijkt uit het nieuwe Oud Nuus 
magazine van de stichting Oud 
Aalsmeer dat dit weekend ver-
schijnt. Zo zouden ‘Aalsmeerders 
Spaanse soldaten hebben dood-
geslagen’. Maar, zo ontdekte Jan 
Willem de Wijn, die Spanjaarden 
werden niet gedood, maar gevan-
gen genomen en overgebracht 
naar het tijdelijk hoofdkwartier 
van Willem van Oranje in Leiden. 
En daar werden ze door de geu-
zen opgehangen. 

Strafexpeditie
De gruwelen van een oorlog en 
hun gevolgen deden zich ook in 
Aalsmeer voelen. Want (schuldig 
of onschuldig) de Spaanse troe-
pen begonnen twee weken later 

een strafexpeditie vanuit Amster-
dam. Ze plunderden Aalsmeer, 
roofden 400 koeien, dreigden al-
le vluchtende boeren om te bren-
gen en staken het dorp in brand. 
Alle lokale historische documen-
ten gingen verloren. (Daar ligt dan 
meteen de reden waarom van-
daag de dag de oudste stukken 
in het Aalsmeerse archief dateren 
van na 1573). Een paar maanden 
na de plundering kwamen Spaan-
se schepen uit Amsterdam via 
het IJ op het Haarlemmermeer. In 
Aalsmeer hadden de geuzen zich 
verschanst, maar de kant van het 
meer lag open. De geuzen vlucht-
ten in paniek de nog intact zijnde 
dorpskerk binnen. Die werd toen 
door de Spanjaarden in brand ge-
stoken, waarna ze koers zetten 
naar Oude Wetering. Dat bericht 
werd in Amsterdam opgevangen 
door Wouter Jacobsz die een dag-
boek bijhield. Hij schrijft daarin 
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‘Winter Wonderland’ bij 
het Westeinder Paviljoen
Aalsmeer - In de koude winter-
maanden december en januari 
kunt u genieten van ‘Winter Won-
derland’ bij het Westeinder Pa-
viljoen. Tijdens Winter Wonder-
land wordt het Westeinder Pavil-
joen omgetoverd tot een prach-
tig winters paradijs met een ver-
warmd terras.
 Winter Wonderland is er om de 
kerstborrels dit jaar unieker en 
specialer te maken. Samen met 
uw collega’s kunt u komen ge-
nieten van de op maat gemaak-
te kerst- en/of nieuwjaararrange-
menten, in een winterse ambian-
ce.
 
‘Celebrating together’
Ook organiseert het Westeinder 
Paviljoen een Winter Wonder-
land arrangement voor bedrij-
ven die minder dan 30 medewer-

kers hebben. Op 11 december 
wordt speciaal voor deze groe-
pen het ‘Winter Wonderland Ce-
lebrating Together’ georgani-
seerd. Een winters vorkjesdiner 
om samen met uw collega’s het 
jaar nog eens met elkaar te vieren 
en te proosten. En met een speci-
ale verrassing, in de vorm van een 
kerstmarkt: het zelf samenstellen 
van uw eigen kerstpakket.
Winter Wonderland is er niet al-
leen voor de kerst, maar ook voor 
de gezellige nieuwjaarsrecep-
tie. Wilt u uw kerstborrel of uw 
nieuwjaarsuitje dit jaar bij het 
Westeinder Paviljoen organise-
ren en wilt u graag weten wat de 
opties zijn? Stuur dan een e-mail 
naar info@westeinderpaviljoen.nl 
voor een vrijblijvende o�erte of 
kijk op de website: www.westein-
derpaviljoen.nl.

Producten uit 
Israël

Aalsmeer - Zaterdag 30 novem-
ber worden weer producten uit 
Israël verkocht in ‘t Baken aan 
de Sportlaan 86. De december-
maand is toch de cadeautjes-
maand bij uitstek en juist pre-
sentjes uit Israël zijn dan echt 
iets bijzonders. De verkoop is van 
13.00 tot 16.00 uur. Iedereen die 
voor 25 euro of meer koopt krijgt 
een lekkere handcrème cadeau. 
Consulente Diny Wichers heet be-
zoekers hartelijk welkom.

Presentatie laatste deel van trilogie
Boek ‘De Bandoneon van 
de Dood’ door Mister Jack
Rijsenhout - Na zijn debuutro-
man ‘De Cellodrager’ en diens op-
volger ‘De Flamenco dans’ pre-
senteert Mister Jack nu het laat-
ste deel van de trilogie: ‘De Ban-
doneon van de Dood’. 
Als twee lesbische dames een 
�ink geldbedrag achterover heb-
ben gedrukt en hiermee op reis 
gaan, stranden ze in Zuid-Frank-
rijk met autopech. Bij een verla-
ten kerkhof, waar Cas de Baron op 
zijn bandoneon voor de doden 
speelt, komt de auto tot stilstand. 
De Baron, berooid van alles en 
iedereen, vertelt de dames zijn 
trieste levensverhaal en eigenlijk 
vertelt hij teveel. Kan hij de da-
mes nog wel laten gaan?
Een meeslepend verhaal dat via 
de Hollandse duinen en de Vinke-
veense Plassen naar het duistere 
kerkhof in Frankrijk en het mooie 
Denia in Spanje leidt, waar alles 
uiteindelijk een hoogtepunt be-
reikt.

Wijn, muziek en erotiek. Span-
ning en ontroering. Al deze ingre-
diënten slepen de lezer op onge-
nuanceerde wijze mee. Een wijze 
zoals alleen Mister Jack dit kan.
Boek bestellen? Kijk op facebook 
bij Mister Jack.

Op 30 november en 1 december
Gezellige brocantemarkt 
aan Kudelstaartseweg
Aalsmeer - Wat ooit heel klein 
is begonnen, is inmiddels uitge-
groeid tot een bekende jaarlijk-
se traditie in Aalsmeer. In de we-
ken voor kerst zijn Paula, Linda, 
Ida en Jolanda druk in de weer 
om tijdens een sfeervolle en ge-
zellige markt hun mooie en lu-
dieke vondsten uit te stallen en 
te verkopen. Het hele jaar zijn de 
dames op pad om in binnen- en 
buitenland leuke brocante, curio-
sa, vintage en kerst items te ver-

zamelen. Ook dit jaar is er weer 
volop keus! Dit alles is te bewon-
deren in de ruime huiskamer, de 
tent op het terras en in de prachti-
ge tuinkamer aan de Kudelstaart-
seweg 36 in Aalsmeer.
Mis het niet en kom langs op za-
terdag 30 november en zondag 1 
december, beide dagen van 10.00 
tot 16.00 uur. De ko�e en thee 
staan klaar. Parkeren kan gratis in 
de omgeving of op het nabij ge-
legen Surfeiland. 

Ingrid van Mourik: “Zaai is 
sterke bruggenbouwer”
Aalsmeer - Ingrid van Mou-
rik heeft altijd voor grote bedrij-
ven gewerkt. In principe deed zij 
daar het zelfde werk wat zij nu 
doet als zelfstandig ondernemer 
en dat is websites- en shops be-
heren. Ingrid richt zich vooral op 
MKB‘ers. “Bij mijn MKB vrienden 
merkte ik dat zij vaak niet toe-
komen aan het actualiseren van 
hun webshop of website, omdat 
zij daar de tijd of de kennis niet 
voor hebben. De basis klopt wel 
maar een site moet vervolgens 
ook goed onderhouden wor-
den om er voordeel uit te halen. 
Ik geloof sterk in een persoonlijk 
contact en voel dat binnen deze 
groep voor mij toch mijn grootste 
kracht en uitdaging ligt. Met hen 
heb ik de meeste a�niteit. Gezien 
mijn jarenlange ervaring kan ik 
de ondernemers echt helpen bij 
de promotie van een goed zicht-
bare site. Ik kan hen met mijn be-
drijf Im eCommerce een afgerond 
van A tot Z verhaal bieden. Ten-
slotte gaat het toch om ervoor te 
zorgen dat je een mooie etalage 
hebt die uitnodigt tot kopen. In 
principe ben ik de etaleur van de 
on-line winkel. Ik zorg voor een 
inspirerende pagina waar de pro-
ducten tot de verbeelding van de 
koper spreken. In een fysieke win-
kel maakt de koper gebruik van al 
zijn zintuigen, het is mijn taak er 
voor te zorgen dat diezelfde bele-
ving ook on-line ontstaat.”

Inzicht en vertrouwen
Ingrid heeft er bijna een jaar over 
gedaan om de stap van loon-
dienst naar eigen onderneming 

te nemen. “Ik had wel de behoef-
te om het roer om te gooien, 
maar hoe was nog niet echt hel-
der voor mij. Tot ik op een avond 
met een vriend aan het brainstor-
men was hoe ik aan meer naams-
bekendheid kon komen. Hij gaf 
mij de raad om eens met Kirsten 
Verhoef (projectorganisator Zaai) 
te gaan praten. Dat gesprek gaf 
mij zoveel inzicht en vertrouwen 
dat ik mij meteen heb aange-
meld. Ondanks dat ik nog maar 
net begonnen ben, merk ik nu 
al dat er in de afgelopen twee 
maanden zoveel meer gebeurd 
is. Er zoveel meer stappen zijn ge-
nomen dan in het hele jaar daar-
voor. Zaai denkt toekomstgericht, 
helpt ons met onze eigen onder-
neming, maar laat ook zien wat 
wij voor elkaar kunnen gaan be-
tekenen. Alleen al op LinkedIn 
heb ik er zoveel juiste contacten 
bij gekregen. Daarom zie ik Zaai 
als een goede bruggenbouwer.”
Voor meer informatie: Kirsten Ver-
hoef via 0299-366182 of mail naar 
kirsten@syltsupport.nl 
Janna van Zon 

Maak kennis met nieuwe Renault Captur

Geen Black, maar Orange 
Friday bij Nieuwendijk
Aalsmeer - Op vrijdag 29 novem-
ber is het Black Friday, maar de 
Nieuwendijk-showrooms kleu-
ren die dag juist oranje. Vanaf de-
ze feestelijke dag staat de nieuwe 
Renault Captur in de showrooms 
en Renault-dealer Nieuwen-
dijk geeft u als eerste een voor-
proe�e! Met 1,2 miljoen verkoch-
te exemplaren sinds de introduc-
tie in 2013 is de Renault Captur 
de bestverkochte stads-SUV. De 
volledig nieuwe generatie heeft 
zichzelf opnieuw uitgevonden en 
oogt atletischer en dynamischer. 
Daarbij is de Captur net zo veel-
zijdig als ooit, terwijl in het interi-
eur een revolutie ten aanzien van 
technologie en kwaliteit heeft 
plaatsgevonden. 
Tijdens Orange Friday zal Nieu-
wendijk de Captur feestelijk lan-

ceren. Alleen tijdens het intro-
ductieweekend op vrijdag 29 no-
vember van 9.00 tot 21.00 uur en 
zaterdag 30 november van 9.00 
tot 17.00 uur) kunt u rekenen op 
een Black Friday Deal tot 3.500 
euro op de laatste exemplaren 
van de huidige Renault Captur en 
een Orange Friday Deal van 1.800 
euro op de nieuwste Renault Cap-
tur. De medewerkers van Nieu-
wendijk zorgen voor warme cho-
co met slagroom of een kop over-
heerlijke winterse soep en niet te 
vergeten: de nieuwe Renault Cap-
tur. Onthult u straks het nieuwste 
model van Renault? Aanmelden 
kan via de website!
De vestigingen Amsterdam ZO en 
Uithoorn zijn overigens niet extra 
geopend aanstaande vrijdag en 
zaterdag.

‘Alles mag je worden, behalve ongelukkig’

VMBO On Stage helpt bij 
maken beroepskeuze
Aalsmeer - Waar veel scholen 
hun leerlingen voornamelijk the-
oretisch begeleiden in hun be-
roepskeuze, doet Wellant West-
plas Mavo het anders. De school 
sluit zich aan bij Veen & Amstel-
land On Stage; een groots loop-
baanoriëntatieproject met een 
Beroepenfeest en een Doe Dag. 
Zo maken leerlingen kennis met 
vakmensen uit álle sectoren. 
Het Beroepenfeest is onderdeel 
van het project VMBO On Stage; 
een periode van lessen in het ka-
der van beroepsoriëntatie. Leer-
lingen ontmoeten allerlei verte-
genwoordigers en medewerkers 
van bedrijven uit de regio en op 
de Doe Dag gaan zij op werkbe-
zoek bij de lokale bedrijven. Al 
deze activiteiten hebben tot doel 
om leerlingen te laten kennisma-
ken met een grote diversiteit aan 
sectoren: het onderwijs, de zorg, 
de techniek, sport, ICT, �nanci-
eel, dienstverlening, tuinbouw, et 
cetera. Het motto van VMBO On 
Stage luidt dan ook: Alles mag je 
worden, behalve ongelukkig! Be-
loofd?’’
Frank Beijnvoort, decaan bij Wel-
lant Westplas Mavo, kijkt uit naar 
VMBO On Stage: “Onze school is 
een theoretische school waarbij 
we voornamelijk leren via metho-
des en boeken. Voor loopbaan-
oriëntatie wordt dat lastiger; dat 
kun je niet leren uit de boeken. 
Dat moet je gewoon ervaren in 
de praktijk. Daarom sluiten wij 
aan bij VMBO On Stage; daar kun-
nen de leerlingen ontdekken hoe 
het er in de beroepspraktijk aan 
toe gaat. Soms zal dat een beves-
tiging zijn van hun vermoedens; 

soms is de werkelijkheid heel an-
ders. Hoe hun ervaring ook is; het 
helpt hen om een betere keuze te 
maken.’’ 
Om zich voor te bereiden op het 
Beroepenfeest en de Doe Dag, 
krijgen de scholieren een leerling 
training junior Networking, stel-
len een top vijf van leukste be-
roepen op en ontwerpen een vi-
sitekaartje. “Ze onderzoeken heel 
belangrijke vragen’’, vervolgt de 
decaan. “Wie ben ik? Wat kan 
ik? En wat wil ik? Dat is ook een 
heel belangrijke meerwaarde van 
dit project. Ze moeten deze vra-
gen niet alleen onderzoeken als 
schoolopdracht, maar brengen 
de antwoorden daarvan direct in 
de praktijk als ze in gesprek gaan 
met het bedrijfsleven.’’ 
De decaan ziet in VMBO On Stage 
zowel kansen voor de leerlingen, 
als voor de ondernemers uit de 
regio. “We weten niet altijd welke 
bedrijven in de buurt gevestigd 
zijn en welke werkzaamheden 
daar worden uitgevoerd. Voor lo-
kale bedrijven is VMBO On Stage 
dus ook een uitgelezen kans om 
hun beroepsgroep of bedrijf on-
der de aandacht te brengen. Ik 
heb al gehoord uit andere regio’s 
dat er mogelijk ook weer stage-
plaatsen of zaterdagbaantjes uit 
voortkomen. Dat zijn heel posi-
tieve geluiden.’’ 
Het beroepenfeest gaat plaats-
vinden op 3 maart 2020. Meer in-
formatie en aanmelden als be-
roepsbeoefenaar, sponsor of aan-
bieder van praktische hulp kan 
via www.veenenamstellandon-
stage.nl.
Foto: VisionQuest 

Opknappen gezamenlijke ruimte
Cheque voor Rozenholm 
van Lions Ophelia
Aalsmeer - Op maandag 18 no-
vember hebben Gerda van der 
Klauw en Paula van Harskamp na-
mens Lionsclub Aalsmeer Ophe-
lia een cheque van 18.138,60 eu-
ro uitgereikt aan Rita Braam, loca-

tiemanager van Verpleeghuis Ro-
zenholm. Zij was blij verrast met 
dit prachtige bedrag.
Het geld zal worden besteed aan 
het opknappen van de gezamen-
lijk ruimte, de Violier, zodat het 

een gezelliger en prettiger om-
geving wordt voor de bewoners 
om te vertoeven met hun fami-
lie en vrienden. De leden van Li-
onsclub Aalsmeer Ophelia heb-
ben dit bedrag afgelopen seizoen 
bijeengebracht tijdens verschil-
lende fondswervingsacties, zoals 
wijnverkoop, kerstmarkt, paas-
brodenverkoop en een Asper-
gediner. Alle sponsors die heb-

ben bijgedragen in de vorm van 
een donatie of artikelen voor de 
loterij en/of veiling en alle men-
sen die hebben meegedaan aan 
de evenementen, worden hier-
bij hartelijk bedankt. “Het zijn de 
extraatjes die het verschil maken 
voor de bewoners van Rozen-
holm. Hoe mooi is het om hieraan 
bij te dragen”, aldus de dames van 
Lionsclub Aalsmeer Ophelia.

Sint-speelavond 
Ons Genoegen

Aalsmeer - Kaartclub Ons Genoe-
gen organiseert op dinsdag 3 de-
cember een speciale Sint Nicolaas 
speelavond. Klaverjassen en rum-
mikuppen staan op het program-
ma. Plaats van samenkomst is In 
de zaal van het Kloosterhof aan 
de Clematisstraat. Aanvang 19.30 
uur, zaal open vanaf 19.00 uur. 
Deelname kost 3 euro persoon 
en dit is inclusief een kop ko�e of 
thee bij binnenkomst.
De vorige avond van het seizoen 
was weer gezellig met een groot 
aantal deelnemers. Het klaverjas-
sen is met 5341 punten gewon-
nen door Adi Bergkamp, op twee 
met 5275 punten Wim Reuling en 
plaats drie was met 5080 punten 
voor Reit Hoekman. De poedel-
prijs is uitgereikt aan Toon Kunst 
met 3604 punten. Bij het rummi-
kuppen was met 6 punten Ali Ho-
ving de beste en de poedelprijs 
ging naar Jo van Soest  met 168 
punten.
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Veel 
gereedschap 

weg na inbraak
Aalsmeer - In de nacht van 
zondag 24 op maandag 25 no-
vember is ingebroken in een 
woning aan de Oosteinder-
weg (onder 120 nummering). 
De dieven zij geruime tijd in 
het huis gebleven. Zeker is dat 
er een douche genomen is en 
dat er een maaltijd genuttigd 
is. Er zijn heel veel goederen 
gestolen, waaronder gereed-
schappen en motoren. Ook 
zijn sleutels meegenomen. De 
politie vermoedt dat de die-
ven per boot via de Ringvaart 
naar het perceel zijn gegaan. 
Het onderzoek is nog in volle 
gang. Mogelijk zijn er inwoners 
die meer informatie over de in-
braak hebben. Zij worden ver-
zocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844. De in-
braak heeft tussen twaalf uur 
‘s nachts en maandagmorgen 
half elf plaats gevonden.

Inbraak hal 
via nooddeur

Aalsmeer - In de nacht of vroe-
ge ochtend van zaterdag 23 
november is ingebroken in 
het sportcomplex aan de Beet-
hovenlaan. De dieven heb-
ben zich toegang tot de hal 
verschaft door een nooddeur 
open te breken. In het com-
plex vonden werkzaamheden 
plaats. Er zijn veel goederen, 
waaronder heel veel stukken 
kleinere gereedschappen ge-
stolen, totaal voor zo’n 13.000 
euro. Het onderzoek naar de 
inbraak, die tussen 04.10 en 
04.40 uur heeft plaats gevon-
den, is in volle gang.

Fiets gestolen
Aalsmeer - Op donderdag 21 
november is tussen zeven uur 
‘s morgens en zeven uur in de 
avond een �ets gestolen bij de 
bushalte aan de Legmeerdijk, 
einde van de Hornweg. Het be-
treft een dames�ets van het 
merk Cortina, type transport, 
zwart van kleur en het serie-
nummer eindigt op 254.

Weer botsing 
op kruising 

Legmeerdijk
Aalsmeer - Op zaterdag 23 
november om half zes in de 
avond zijn op de beruchte krui-
sing Legmeerdijk met de N201 
een vrachtwagen en een per-
sonenauto op elkaar gebotst. 
De vrachtwagen werd be-
stuurd door een 24-jarige man 
en achter het stuur van de auto 
zat een 70-jarige vrouw uit Uit-
hoorn. Beide voertuigen liepen 
schade op, de bestuurders zijn 
met de schrik vrij gekomen. 
Naar de oorzaak van de aan-
rijding doet de Verkeersdienst 
onderzoek.

Auto belandt op z’n kant 
na inke aanri din
Aalsmeer - Op zaterdag 23 no-
vember rond half drie in de mid-
dag heeft op de Legmeerdijk een 
aanrijding plaatsgevonden waar-
bij één van de auto’s op z’n kant 
in de berm belandde. Deze auto 
reed in de richting van Amstel-

veen en werd geschept door een 
auto die vanaf een inrit plots de 
Legmeerdijk opdraaide. Een bot-
sing kon niet meer voorkomen 
worden. 
De politie, brandweer en ambu-
lancedienst zijn ter plaatse ge-

Meer groen, bouwen voor doelgroepen

Fracties tevreden over 
plan Westeinderhage
Aalsmeer - De startnotitie West-
einderhage mag van de frac-
ties door het proces, oftewel er is 
groen licht gegeven voor de ver-
dere behandeling in de gemeen-
teraad op donderdag 12 decem-
ber. De realisatie van de woon-
wijk op de tuinbouwgronden 
achter de Bilderdammerweg en 
de Herenweg in Kudelstaart met 
totaal zo’n 250 woningen kwam 
afgelopen dinsdag 26 november 
aan de orde in de vergadering 
van de commissie Ruimte en Eco-
nomie. De fracties toonden zich 
tevreden over de nieuwe invul-
ling met meer groen en de keus 
om vooral woningen en apparte-
menten te realiseren voor starters 
en jongeren. De woonbehoefte 
bij deze doelgroepen is groot. 

Fietspad Bilderdammerweg
Voor het CDA is het wel van es-
sentieel belang dat op de Bilder-
dammerweg, zoals afgesproken, 
een vrijliggend �etspad wordt 
gerealiseerd. Hierover was eni-
ge twijfel. Eppo Buskermolen 
had te horen gekregen dat nog 
niet alle gronden hiervoor in ei-
gendom van de gemeente waren 
en dat de aanleg mogelijk geen 
doorgang zou kunnen gaan vin-
den. Wethouder Robbert-Jan van 
Duijn stelde hem gerust. “Nog 
niet alle gronden zijn in eigen-
dom, maar het vrijliggende �ets-
pad komt er zeker.” 

Sessie verkeer
Over de verdere verkeerscircula-
tie in Kudelstaart gaan de fracties 
een sessie beleggen. Naar oplos-
singen zoeken om de nu al druk-
ke verkeersstroom in goede ba-
nen te leiden is onontbeerlijk. Als 
de startnotitie in de raadsverga-
dering goedgekeurd wordt, kan 
de planologische-juridische pro-
cedure gestart worden om wo-
ningbouw in Westeinderhage 
mogelijk te maken. 

Motie straatnamen
Tijdens de raad van 12 december 

gaat het CDA een motie indienen 
om straten in Aalsmeer en Ku-
delstaart te vernoemen naar per-
sonen die zich verdienstelijk heb-
ben gemaakt voor de gemeen-
te. In Nieuw-Oosteinde is reeds 
de schoolmeesterswijk. West-
einderhage kan de eerste wijk in 
Kudelstaart worden met ‘groot-
heden’ en weldoeners. De motie 
werd aangekondigd door Eppo 
Buskermolen (CDA), Kudelstaar-
ter in hart en nieren. Er kwam 
daarop een reactie van Jelle Buis-
ma van de PvdA. Zijn opmer-
king bracht vrolijkheid tijdens 
het al late tijdstip (23.00 uur). Hij 
zei heel benieuwd te zijn naar de 
namen van deze personen, me-
de omdat in Kudelstaart volgens 
hem Buskermolen en Vreken de 
meest voorkomende achterna-
men zijn. Hij werd gecorrigeerd: 
Vreken is Aalsmeers. De meest 
voorkomende Kudelstaartse ach-
ternamen zijn naast Buskermolen 
ook Springintveld en Rekelhof. 
Dick Kuin van Absoluut Aalsmeer 
wilde wel een voorzetje horen 
qua naamgeving, maar Eppo Bus-
kermolen gaf aan “geen namen te 
zullen noemen.” De motie wordt 
met smart afgewacht in de raad 
en gezien de eerste reacties lijkt 
de motie een gesprek op te gaan 
leveren met de commissie naam-
geving. 
Vanwege het late uur werd be-
sloten alleen nog de Woonagen-
da te behandelen en de nog 
openstaande onderwerpen op te 
schuiven voor behandeling in de 
commissie van donderdag (van-
avond). Dick Kuin (AA) bracht hier 
verandering in. Hij stelde voor 
de Economische, Recreatie en 
Toerisme Agenda en de onttrek-
king van openbaarheid van stro-
ken grond bij Winkelcentrum Ku-
delstaart niet meer in commissie-
verband te behandelen, maar di-
rect in de raad te bespreken. Hij 
kreeg bijval en hiermee kwam er 
einde aan een lang avondje ver-
gaderen. 
Door Jacqueline Kristelijn

Weer bestelwagen klem 
onder viaduct Hornweg
Aalsmeer - Maandag 25 novem-
ber omstreeks half zeven in de 
avond heeft een bezorger van 
boodschappen op de Hornweg 
zijn wagen klem gereden onder 
het viaduct. De kleine vrachtwa-
gen kwam vast te zitten onder 
het viaduct van de N201 door-
dat de chau�eur niet oplette. Bij 
dit viaduct, met een doorrijhoog-
te tot 2,5 meter, gebeuren vaker 
dit soort incidenten. 
De bestuurder was geschrokken, 
maar is niet gewond geraakt. De 

bestelwagen daarentegen heeft 
behoorlijk veel schade opgelo-
pen. Om het busje los te krijgen 
heeft de brandweer de bak rond-
om weggezaagd en met de elek-
trische schaar de deuren verwij-
derd. Daarna was het mogelijk 
om de nog bijna nieuwe bestel-
wagen (slechts 2 weken oud) on-
der het viaduct vandaan te trek-
ken. Of alle boodschappen als-
nog op tijd bezorgd zijn, is niet 
bekend.
Foto: VTF / Laurens Niezen

Wijziging Wmo en Bestuursrapportage
Commissie Maatschappij 
en Bestuur in vergadering
Aalsmeer -  Op donderdag 28 no-
vember komen de leden van de 
commissie Maatschappij en Be-
stuur bijeen voor de maandelijk-
se, openbare vergadering. Voor-
zitter is Jelle Buisma en als eer-
ste wordt gepraat over de wijzi-
ging in de Verordening Wmo. De 
behandeling is gericht op het 
vaststellen van de wijzigingsver-
ordening Maatschappelijke on-
dersteuning gemeente Aalsmeer 
2017 inhoudende de volgende 
wijzigingen: het vrijstellen van 
het betalen voor alleenstaande 
ouders van een eigen bijdrage 
voor woningaanpassingen voor 
hun minderjarige kind en het be-
talen van een eigen bijdrage per 
rit door inwoners met een Wmo-
vervoerpas naar gelang het aan-

tal afgelegde kilometers in plaats 
van het hanteren van het abon-
nementstarief. Portefeuillehou-
der voor dit onderwerp is wet-
houder Wilma Alink-Scheltema.
Ook wordt gesproken over de 
tweede Bestuursrapportage 2019 
en de nota Reserves, voorzienin-
gen en risicobeleid 2020. De rap-
portage en de nota zitten in de 
portefeuille van burgemeester 
Gido Oude-Kotte. Besluitvorming 
over alle onderwerpen staat ge-
pland voor in de raadsvergade-
ring van donderdag 12 decem-
ber. De commissievergadering 
vanavond begint om 20.00 uur 
en publiek is welkom om plaats 
te nemen op de publieke tribune 
in de raadzaal van het gemeente-
huis. 

Combinatie gezin, gezondheid en hoge werkdruk

Jobke Vonk legt ambt van 
burgemeester weer neer
Aalsmeer - Per direct stopt bur-
gemeester Jobke Vonk-Vedder in 
Harderberge, zo is dinsdag 26 no-
vember in de loop van de dag be-
kend gemaakt. Het bericht wekt 
verwondering en medeleven 
op, ook in Aalsmeer. “Bijna drie 
jaar ben ik met hart en ziel bur-
gemeester van deze mooie ge-
meente. Echter heb ik tot mijn 
verdriet moeten besluiten van-
wege mijn gezondheid en gezin 
in combinatie met de hoge werk-
druk het ambt als burgemees-
ter per direct neer te leggen. Ik 
heb in overleg met de Commissa-
ris van de Koning gevraagd Zijne 
Majesteit de Koning mij eervol te 
onthe�en uit het ambt van bur-
gemeester van Halderberge.”
Voordat Jobke Vonk deze ‘job’ in 
Halderberge startte, was zij een 
kleine twee jaar burgemeester 
van Aalsmeer. De toen ‘boze’ po-
litiek kon zij niet de baas. Een 
strenge eerste man of vrouw was 
nodig om de vertroebelde ver-
houdingen binnen de politiek 
weer in het gareel te krijgen. Bas 
Eenhoorn kwam en stelde Je-
roen Nobel als waarnemer aan 
en dankzij zijn inzet en natuurlijk 
de positieve wil van de gemeen-
teraad om elkaar niet meer in de 
haren te zullen vliegen, maar juist 
samen te gaan werken, is de rust 

teruggekeerd en heeft Aalsmeer 
nu een solide politiek bestuur. 
Het nieuws, bijna drie jaar gele-
den, dat Jobke Vonk een nieuwe 
uitdaging had gevonden in Hal-
derberge was dat extra kersje op 
de taart: Eind goed, al goed. Ie-
dereen blij. 
Jobke Vonk laat verder in de ver-
klaring weten direct vanaf het be-
gin van haar burgemeesterschap 
in Halderberge door veel inwo-
ners en organisaties hartelijk ont-
vangen te zijn. “Dat gevoel heb ik 
tot op deze dag nog steeds. Hier 
ontleen ik veel energie aan. Hal-
derberge verdient een burge-
meester die zich vol overgave 
blijft inzetten voor de vijf kernen 
en de mooie initiatieven die deze 
mooie landelijke gemeente rijk is. 
Ik kan dat helaas persoonlijk niet 
meer waarmaken.”
Jobke Vonk-Vedder was burge-
meester van Aalsmeer van 4 juni 
2013 tot 1 mei 2015. Het is nu de 
tweede keer dat zij haar voortij-
dig aftreden aankondigt. 

Vanuit Aalsmeer heeft zij al di-
verse reacties gekregen van zo-
wel inwoners als raadsleden. Al-
len tonen respect voor haar be-
slissing en wensen Jobke en haar 
gezin het allerbeste toe in goede 
gezondheid. 

gaan. De ravage was groot. De 
weg is geruime tijd afgesloten 
geweest om weer rijklaar te ma-
ken. Betrokken bij de aanrijding 
waren een 73-jarige vrouw uit 
Aalsmeer en een 34-jarige man 
uit Amstelveen. Er wordt verder 

onderzoek gedaan door de Ver-
keersdienst van de politie. De au-
to die op z’n kant in de berm te-
recht kwam, raakte zwaar bescha-
digd en moest weggesleept wor-
den. 
Foto: Davey Photography

Herkennen en aanpakken probleem
Wethouder in gesprek 
over kindermishandeling
Aalsmeer - Voetbalvereniging 
RKDES in Kudelstaart werd als 
eerste door wethouder Robbert-
Jan van Duijn bezocht tijdens 
de ‘Week tegen Kindermishan-
deling’. De wethouder jeugd en 
sport wil van de club weten wat 
de gemeente kan doen om hen 
bij te staan in het herkennen en 
aanpakken van het complexe en 
hardnekkige probleem. Het ging 
dit jaar in de ‘Week’ om leren van 
elkaar. Daarom ging wethouder 
Van Duijn met diverse scholen en 
sportclubs in gesprek over wat zij 
meemaken. 

Voetbalvereniging RKDES is al 
�ink actief met jeugdwerk, maar 
kan in de praktijk nog hulp ge-
bruiken. Zo wil de club graag 
training voor hun trainers, zodat 
ze signalen van kindermishan-
deling beter kunnen herkennen 
en weten hoe ze daarop moeten 
handelen. Ook zouden ze graag 
handvatten krijgen om gesprek-
ken aan te gaan en lijsten met 
contactpersonen. 

Concrete resultaten
“Het is mooi om te zien dat de 
voetbalclub hier nu al op inzet 
en het een belangrijk onderwerp 
vindt”, zegt de wethouder. “Als 
college vinden wij het belang-
rijk om in contact te blijven met 
clubs, verenigingen en scholen, 
zodat we weten wat wij voor ze 
kunnen betekenen. Dan kunnen 
ze goede bedoelingen ook om-

zetten in concrete resultaten.” 
De ‘Week tegen Kindermishande-
ling’ is een initiatief van de minis-
teries van Justitie en Veiligheid, 
Welzijn en Sport en Volksgezond-
heid. Door de ‘Week’ is er elk jaar 
extra veel aandacht voor het on-
derwerp kindermishandeling en 
huiselijk geweld. Het is een extra 
stimulans om iedereen (opnieuw) 
te laten inzien dat ze een verschil 
kunnen maken voor een kind dat 
in de knel zit.

Belangrijke nummers en sites
Iedereen die zich zorgen maakt 
over een kind kan (anoniem) ad-
vies vragen en melden bij Veilig 
Thuis (0800-2000, gratis en 24 uur 
bereikbaar). Kinderen en jonge-
ren kunnen ook om raad vragen 
bij de Kindertelefoon (0800-0432, 
elke dag van 11.00 tot 21.00 uur).
Voor professionals is de ‘Meldco-
de kindermishandeling en huise-
lijk geweld’ de leidraad voor het 
omgaan met vermoedens van 
kindermishandeling. De meldco-
de geeft aan wanneer je advies 
vraagt of meldt bij Veilig Thuis. 
Kijk voor informatie ook op www.
ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/

Riet en Rudolf 
winnen bij soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Klaverjassen 
en jokeren staan op het program-

Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Op vrijdag 29 novem-
ber is er weer gewoon kaarten bij 
buurtvereniging Hornmeer. Ie-
dere kaartliefhebber is natuur-
lijk weer van harte welkom in het 
buurthuis aan de Dreef 1. Aan-
vang is 20.00 uur, zaal open vanaf 
19.30 uur voor ko�e, thee en in-
schrijving. Met weer een volle bak 
was het afgelopen vrijdag 22 no-
vember goed toefen in de Horn-
meer. Het kaarten bracht geen 
monsterscores, maar het koppel 
met de meeste inhoud ging met 
de eerste prijs vandoor en dit wa-
ren Frits de Jong en Kees Noord-
hoek met 5166 punten. Op twee 
Corrie Balder en Paul Schouten 
met 5139 punten en plaats drie 

Bijzonder fraaie tiende editie
Dylan Groenewegen wint 
Ouderkerker Cross weer
Amstelland - De tiende Ouder-
kerker Cross kende afgelopen 
zondag is een bijzonder fraaie ju-
bileumeditie geworden met op-
nieuw Dylan Groenewegen als 
waardige winnaar. In het hoofd-
nummer liet de sprinter van 
Jumbo-Visma zien niet alleen 
Touretappes te kunnen winnen, 
maar ook op de cross�ets goed 
uit de voeten te kunnen. Op-
nieuw rekende hij af met thuisrij-
der Victor Broex. Naast deze win-
naar van het slotnummer waren 
er alleen maar sterke winnaars 
te noteren: de vele zandpassages 
langs de Ouderkerker Plas maak-
ten de koers zwaar en technisch. 
Opnieuw stonden heel veel deel-
nemers aan de start Ouderkerker-
plasgebied. Het weer was heer-
lijk: mooi droog en veel zand, heel 
veel zand. Dat leverde wel specta-
culaire beelden op: het doorkrui-
sen van het zand vergt veel stuur-
manskunst. 
In acht categorieën - van jong 
tot oud -  werd er gekoerst en 
de thuisrijders van Wielervereni-
ging De Amstel deden het op-
nieuw erg goed. In alle wedstrij-
den stonden er één of meer thuis-
rijders op het podium. Rosan Ko-
per was de snelste dame, ter-
wijl de jonge talentvolle sport-
man Jelle Boonstra  uit Ouder-
kerk de Nieuwelingenwedstrijd 
naar zijn hand zette. Hij had eerst 
nog wat te duchten van zijn club-
genoot Michiel Mouris, maar uit-
eindelijk wist hij ruim te winnen. 
In de Mastersklasse (45+) moes-
ten de Amstelrenners opnieuw 
het hoofd buigen voor ande-
re: John Behrens was de winnaar 
voor Haarlemmer Ron Vroom. De 
Amstelrenners moesten het doen 

met de derde plaats van Caspar 
Hermans. Er was ook een Funklas-
se wedstrijd voor senioren. De-
ze werd gewonnen door de ster-
ke Jeroen van Maanen, voor Tim 
Schreurs, Guido Coers en Gijs de 
Nooij, waarbij Julia Evers de snel-
ste dame was.
Het hoofdnummer van de Juni-
oren en Eliterenners is altijd het 
slotstuk. Een sterk en groot deel-
nemersveld van 80 mannen met 
daarbij dus ook een paar profs als 
Dylan Groenewegen en Nils Eek-
ho� van Sunweb. Allemaal ren-
ners die de veldrit als prima over-
wintering zien. Net als vorig jaar 
was Groenewegen de sterkste. 
Vooral op het strand wist Groe-
newegen beter door te ploegen 
waardoor zijn naaste concurren-
ten, de Noordhollander Wesley 
Damiaans en de Ouderkerkers 
Victor Broex en Niek Voogt, op 
achterstand kwamen. Groenewe-
gen maakte geen fouten en reed 
onverstoorbaar naar de zesde ze-
ge in de Ouderkerker Cross. Broex 
moest nog twee keer van �ets 
wisselen, maar wist toch nog de 
tweede plaats (net als vorig jaar) 
te bemachtigen. Damiaans werd 
derde, Niek Voogt vierde en Am-
stelvener Koos Jeroen Kers vijfde.. 
In de top tien eindigden ook nog 
Amstelrenners Sander Boerkamp 
en Wessel Mouris. 
Het was weer een geslaagde Ou-
derkerker Cross en met opnieuw 
een recordaantal deelnemers kan 
de organisatie met trots terugkij-
ken op een prachtig evenement, 
met een snel een technisch par-
cours. Alle deelnemers genoten 
van het mooie Ouderkerkerplas-
gebied, met dank aan Groenge-
bied Amstelland.

Supermarkt, Gezondheidscentrum en Westeinderhage

Veel belangstelling voor 
vergadering Dorpsraad
Kudelstaart - De laatste Dorps-
raadvergadering van dit jaar 
vond maandagavond 25 no-
vember plaats in het vernieuwde 
Dorpshuis van Kudelstaart. Niet 
alleen een volle zaal, maar ook 
een vol programma dat strak ge-
leid werd door de voorzitter van 
de Dorpsraad, Jaap Overbeek. 
Blijkbaar was de agenda zo uit-
nodigend dat velen op de op-
roep waren afgekomen. Het was 
zelfs zo druk dat enkele bezoe-
kers de vergadering staande bij 
moesten wonen. Voor de pauze 
stonden de bouwkundige onder-
werpen op de agenda: de uitbrei-
ding van de AH-supermarkt, het 
te realiseren gezondheidscen-
trum en de woonwijk Westein-
derhage in wording. 

Supermarkt
André Albers, eigenaar van het 
onroerend goed tot voor kort de 
franchiser van de AH-vestiging 
was samen met de woordvoer-
der van de huidige franchiser 
Weernekers en de supermarkt-
manager Stephan Scholten naar 
het Dorpshuis gekomen om een 
toelichting te geven op de ver-
bouwingsplannen. Ook zij had-

den zich vergist in het grote aan-
tal toehoorders. Met een teke-
ning in de hand dachten ze uit-
leg te kunnen geven over de ver-
bouwing. De winkel wordt ver-
groot van 1.250 naar 2.000 vier-
kante meter door de locatie van 
de voormalige Rabobank (inmid-
dels gesloopt) de apotheek en de 
groenteboer bij de winkel te be-
trekken. Daarmee wordt de ge-
hele hoek tot aan de bloemen-
winkel van Van Leeuwen super-
markt met een ingang aan de 
pleinkant en een ingang bij de 
parkeerplaatsen. Extra parkeer-
plaatsen zijn niet nodig, ook na 
de uitbreiding voldoet het win-
kelcentrum Kudelstaart aan de 
parkeernorm van de Gemeente. 
Nadat de apotheek begin 2020 
is verhuisd naar het pand van ‘de 
Chinese Muur’, die gaat stoppen, 
kan de verbouwing beginnen. Na 
de zomer hoopt men klaar te zijn 
met de verbouwing en de ver-
nieuwde winkel te kunnen ope-
nen. Tijdens de verbouwing gaat 
de verkoop gewoon door.  Op 
de bouwhekken zal Weernekers 
een infobord hangen om de in-
woners van Kudelstaart te infor-
meren.

Gezondheidscentrum
Kudelstaarter en projectontwik-
kelaar Laurens Poesiat lichtte de 
plannen voor de bouw van een 
Gezondheidscentrum toe op de 
locatie van de voormalige Bibli-
otheek, waar nu het Jongeren-
centrum Place2bieb zit. Twee art-
senpraktijken, de apotheek en 
een fysiotherapeut willen geza-
menlijk optrekken in dit nieu-
we gezondheidscentrum aan de 
Graaf Willemlaan. Ook het jonge-
rencentrum zal een nieuwe plek 
krijgen in dit pand. De plannen 
voor het gebouw zijn nog in de 
ontwerpfase. Zodra er tekenin-
gen zijn gemaakt zal Poesiat als 
eerste met de jongeren en om-
wonenden in gesprek gaan. Het 
groene grasveld blijft voor het 
grootste gedeelte bewaard. Aan-
wezige omwonenden zijn daar 
niet helemaal gerust op.

Westeinderhage
De Startnotitie Westeinderhage 
is deze zomer niet door de Ge-
meenteraad vastgesteld, omdat 
raadsleden zich inhoudelijk wil-
den bemoeien met de inrichting 
van het gebied en het bouwpro-
gramma. Normaliter is dat een 

Proef met vaste bocht bij Leimuiden wordt definitief

Extra vliegtuigoverlast 
in Kudelstaart blijft
Aalsmeer - In de Omgevingsraad 
Schiphol (ORS) hebben regionale 
bestuurders, omwonenden en de 
luchtvaartsector afgelopen vrijdag 
22 november met elkaar afspraken 
gemaakt over het uitvoeren van 
twee concrete hinderbeperkende 
maatregelen. Aan de zuidkant van 
de luchthaven wordt er tussen Rij-
senhout en Leimuiden de�nitief via 
een vaste bocht gevlogen, zodat 
minder verkeer Leimuiden raakt 
(gemeente Kaag en Braassem). Aan 
de noordkant van de luchthaven 
komt er een vaste naderingsroute 
in de nacht naar de Zwanenburg-
baan, zodat er minder verkeer uit-
waaiert over de regio. Deze maatre-
gelen leiden tot zo’n 600 à 700 min-
der ernstig gehinderden.

Niet positief voor Kudelstaart
De proef met het toepassen van de 

techniek van een vaste bochtstraal 
tussen Rijsenhout en Leimuiden 
loopt al enige tijd. KLM en Transa-
via hebben hieraan actief mede-
werking verleend. De proef is uit-
voerig geëvalueerd en de besluit-
vorming daarover is nu in positieve 
zin afgerond. Hiermee wordt invul-
ling gegeven aan een afspraak in 
de ORS op verzoek van de gemeen-
te Kaag en Braassem. Voor met na-
me Leimuiden betekent dit minder 
uitwaaierend verkeer en minder 
hinder in het dorp. Onbegrijpelijk, 
vindt menig inwoner van Aalsmeer. 
Minder overlast voor zo’n 600 à 
700 huishoudens is niet in verhou-
ding met de ruim 10.000 mensen 
in Aalsmeer, die nu blijvend te ma-
ken houden met (nog) meer vlieg-
tuigoverlast.  Doordat dit experi-
ment nu de�nitief blijft, houdt Ku-
delstaart overlast van startend ver-

keer vanaf de Kaagbaan. De vlieg-
tuigen komen lager en dichterbij 
over. 

Roep Aalsmeer genegeerd
Tel daarbij op dat ook de Zwanen-
burgbaan en de Aalsmeerbaan 
(ernstige) geluidshinder in de ge-
meente Aalsmeer veroorzaken 
en de conclusie is dat de roep uit 
Aalsmeer om geluidshinder bo-
ven haar gemeente te verminde-
ren genegeerd ofwel niet serieus 
genomen is. Wethouder Robbert-
Jan van Duijn heeft wel iets be-
reikt: “Omdat de maatregel voor de 
woonkern Kudelstaart niet positief 
uitpakt en er daar sprake is van een 
optelsom van hinder wordt, op ver-
zoek van de wethouder Robbert-
Jan van Duijn van Aalsmeer, door 
de ORS bij de minister aangedron-
gen op aandacht voor de gehele 

taak van het College in samen-
spraak met de ontwikkelaar. Na 
een aantal aanpassingen met na-
me op het gebied van verkeers-
veiligheid, onder andere vrijlig-
gend �etspad langs de hele Bil-
derdammerweg en snelheidsbe-
perkende maatregelen, en het 
bouwprogramma, meer appar-
tementen voor jongeren en star-
ters, is de Startnotie klaar voor 
besluitvorming in de december-
vergadering van de Gemeente-
raad.

Participatiefonds 
Na de pauze was Sharon Snoek 
aanwezig om een toelichting te 
geven op het Participatiefonds 
waarin inwoners ideeën hebben 
kunnen plaatsen om hun woon-
omgeving aantrekkelijker en 
leefbaarder te maken. Diverse 
ideeën zijn als gehonoreerd, an-
dere wachten nog op besluitvor-
ming. Eén van de ideeën was het 
plaatsen van een pierenbadje bij 
de speelplaats Anne Frankstraat. 
Het idee is technisch onderzocht 
en er vindt nu een draagvlakme-
ting plaats. Tot i december kan 
er nog op het idee gereageerd 
worden. Hoewel niet hardop uit-
gesproken was er onder de toe-
hoorders wel scepsis aanwezig of 
het wel een verstandige investe-
ring was voor die paar weken per 
jaar dat er warm weer is. Stem-
men op dit plan kan nog tot 1 de-
cember op de site https://partici-
patie.aalsmeer.nl Op dezelfde si-
te kan er vanaf 15 december ge-
stemd worden over de initiatie-
ven voor de inrichting van een 
parkje bij het Corry Vonkpad. 

Fort en Waterfront
Verder kwam aan bod; het Fort 
Kudelstaart. Deze week begint 
de gemeente met het afschrapen 
van het zand om het dak te kun-
nen herstellen. Daarna kwam de 
parkeerplaats voor 200 tot 300 
auto’s in Vrouwentroost ter spra-
ke ten behoeve van het Water-
front. Hierover hoeven inwoners 
zijn niet meer druk te maken. In 
de commissievergadering de vol-
gende dag, dinsdag 26 novem-
ber, is de komst van dit terrein 
uit de planvorming gehaald. Er is 
geen overeenstemming bereikt 
met de eigenaresse en er gaan 
geen pogingen meer onderno-
men worden om het betre�ende 
land in eigendom te krijgen. Om 
22.10 uur kon Jaap Overbeek de 
vergadering sluiten en werd er 
ruim gebruik gemaakt van de uit-
nodiging om aan de bar nog wat 
na te praten.

zuidoosthoek in het door Schiphol 
nog te presenteren plan voor hin-
derreductie in de toekomst.”

Interim-voorzitter
Per 1 juli 2019 is de heer Pieter van 
Geel door de minister aangesteld 
als interim-voorzitter van de ORS. 
Hij heeft als interim-voorzitter de 
opdracht meegekregen leiding te 
geven aan de evaluatie van de ORS 
en intussen de continuïteit van de 
ORS als overlegorgaan in het uit-
voeren van de wettelijke taken te 
borgen. Dat overleg leidde afge-
lopen vrijdag 22 november tot be-
sluitvorming over diverse hinder-
beperkende voorstellen, met de 
genoemde concrete maatregelen 
als resultaat. 

ma van 13.30 tot 16.30 uur. Kaart-
liefhebbers zijn welkom. Het be-
stuur hoopt dat enkele nieuwe 
kaarters zich melden. Op donder-
dag 21 november is het jokeren 
gewonnen door Riet Pothuizen 
met 592 punten, gevolgd door 
Trudy Knol met 635 punten en Jo-
pie de Grauw met 691 punten. Bij 
het klaverjassen was deze week 

Rudolf Häussler de beste met 
5317 punten. Nico de Ron eindig-
de met 4985 punten op twee en 
plaats drie was voor Tiny Buwal-
da met 4968 punten. Belangstel-
ling voor deze gezellige kaart-
middag? Kom gerust eens kijken, 
meespelen of neem voor inlich-
tingen contact op met mevrouw 
R. Pothuizen via 0297-340776.

was voor Rob en Corrie Feenstra 
met 5005 punten. De poedelprijs 
is uitgereikt aan Rijk van Egdom 
en Wim Springint Veld met 3238 
punten. 

Jason Waterfalls en Gunyama
Frisse Duyck in Duycker
Hoofddorp - De nieuwste namen 
uit de Nederlandse muziekscene 
staan klaar op donderdag 28 no-
vember om 19.30 uur bij Poppo-
dium Duycker in Hoofddorp. Voor 
Frisse Duyck wordt maandelijks 
stad en land afgespeurd op zoek 
naar talent van eigen bodem. 
Neem een Frisse Duyck en dom-
pel jezelf onder in Jason Waterf-
alls en Gunyama. Jason Waterfalls 
is een Utrechtse band die alter-
natieve rock en poppunk maakt. 
De band haalt haar inspiratie uit 
bands als Don Broco en Nothing 
But Thieves. Wat resulteert in cat-
chy refreinen, stevige coupletten 
en energieke live concerten. Als 
relatief onbekend talent op Noor-
derslag 2019 viel Jason Waterfalls 
op bij muziekkenners. 3 voor 12 
omschrijft: “Jason Waterfalls,  een 
verwijzing naar het nummer van 
TLC,  heeft catchy hooks die blij-
ven hangen, zoals de refreintjes 
van ‘Promises’ en ‘Pick Up The Pie-
ces’. Ze doen het met volle over-
tuiging.”  Het tweede optreden 
wordt verzorgd door Gunyama , 
bestaande uit een groep van vijf 
mannen, die kicken op het con-

stant experimenteren met nieu-
we combinaties van stijlen en 
live-audiobewerking. Het resul-
taat is een inventieve mix van 
electropop. Inspiratie komt onder 
andere van Death Cab for Cutie, 
Everything Everything, Son Lux 
en Tycho. Neem een Frisse Duyck 
op donderdag 28 november en 
ontdek Jason Waterfalls en Guny-
ama. Kijk voor meer informatie en 
ticketverkoop op www.duycker.nl









krantk i n d e r -   e n   j e u g d
26 28 november 2019

Gezellig dansen tijdens 
het Pietenfeest
Aalsmeer - Er is afgelopen zater-
dag 23 november een gezellig Pie-
tenfeestje gevierd in het Centrum. 
Op muziek van de DJ Pieten werd 
er volop gedanst in de Zijdstraat 
door de Pieten en heel veel kinde-
ren dansten met hen mee. Sinter-
klaas liet zich ook zien, maar dan-
sen deed de Goedheiligman na-
tuurlijk niet. “Dat laat ik aan de 
jonkies over”, aldus de Sint. Hij 
stapte wel diverse winkels binnen 
om te groeten en rustte een uur-
tje uit bij Foto De Boer, waar hij het 
overigens toch nog druk kreeg. 
Een groot aantal jongens en meis-
jes wilde graag met Sinterklaas op 
de foto en hier werd alle tijd voor 
genomen. Van de dans-Pieten en 
de kinderen zijn eveneens veel fo-

to’s gemaakt. Maar, de jongens en 
meisjes hadden nog meer te doen. 
Er was ook een speurtocht voor 
hen uitgezet door ‘Meer Aalsmeer’ 
en hier waren leuke prijsjes mee 
te winnen. Al met al een heel vro-
lijke middag waar jong (maar ook 
oud) volop van genoten heeft. Ge-
slaagd, dit vrolijke Pietenfeestje in 
het Centrum!

Sinterklaasfeest in Ophelialaan
Aanstaande zaterdag 30 novem-
ber wordt Sinterklaasfeest gevierd 
in de Ophelialaan. Van 13.00 tot 
15.00 uur zijn diverse Pieten aan-
wezig en zal ook de Sint zijn op-
wachting maken. Sinterklaas en 
de Pieten hopen verwelkomd te 
worden door vele kinderen.

Kudelstaart - Sinterklaas arriveerde zaterdag 23 november in 
Kudelstaart bij de Loswal. De Goedheiligman werd welkom ge-
heten door burgemeester Gido Oude Kotte met naast zich kin-
derburgemeester Berber en om hen heen heel veel kinderen 
met hun (groot)ouders. Sinterklaas had een diversiteit aan Pie-
ten meegenomen. Zo was er de kok-Piet, de dj Piet en natuurlijk 
de pakjes-Piet. Het was een gezellig en vrolijk tre�en. Er werden 
pepernoten uitgedeeld en zowel de Sint als de Pieten namen 
ruim de tijd om op de foto te gaan met de jongens en meisjes 
en er is echt een groot aantal foto’s gemaakt! Vervolgens ging 
de stoet richting het Dorpshuis waar met de jongste jeugd (4 
tot 8 jaar) een leuk Sinterklaas-feest is gevierd. De Sint werd ge-
trakteerd op veel tekeningen en knutsels. Volgens Sinterklaas 
en de Pieten mogen alle kinderen vanavond (zaterdagavond) 
hun schoentjes zetten. Wat zal de verrassing zondag zijn?

Warm welkom 
voor Sint en Pieten 
in Kudelstaart
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Jozefschool Groep 8B winnaar
Wethouder Van Duijn 
daagt milieubende uit
Regio - Kom maar op met goe-
de oplossingen voor milieu- 
en klimaatproblemen! Dat was 
de uitdaging die de Milieuben-
de Aalsmeer meekreeg bij het 
bezoeken van zes scholen in 
Aalsmeer. De Milieubende daag-
de op hun beurt de kinderen uit 
om Milieuhelden te worden.
De afgelopen maanden heeft de 
Milieubende diverse basisscho-
len bezocht in Aalsmeer, waarna 
de leerlingen aan de slag moch-
ten en hun eigen ideeën voor een 
betere toekomst vorm konden 
gaan geven. 
De beste drie ‘boeken’ werden 
woensdag 10 november voorge-
legd aan de jury: wethouder Rob-
bert-Jan van Duijn, Daniëla Cizko-
va en Louise Braakhuis van Meer-
landen en Mirella Vierveijzer en 
Moniek Bouwman van Natuur- en 
Duurzaamheidseducatie Amstel-
land en Meerlanden.

Filmpjes en presentaties
Het was een spannende ochtend 
voor groep 7C van de Antonius-
school en de groepen 8A en 8B 
van de Jozefschool. De klassen 
presenteerden hun ideeën en ac-
ties met �lmpjes, presentaties en 
zelfs door te rappen. Alle klassen 
hadden goed bruikbare tips over 
het verminderen van wegwerp-
plastic en zwerfafval of herge-
bruik van spullen en waren hier 
ook al mee aan de slag gegaan. 
Art-Jan de Vries en Tijs Huys van 

de Milieubende hielden de kinde-
ren bezig tijdens het juryberaad

Ballonnen en confetti
Wethouder van Duijn maakte het 
nog even spannend voor de kin-
deren, maar uiteindelijk vertel-
de hij dat groep 8B van de Jozef-
school uitgekozen was tot win-
naar. Deze groep had concrete 
acties uitgevoerd, zoals het mai-
len van de organisatie van de Pra-
menrace over het gebruik van 
ballonnen en confetti, het maken 
van mooie stickers en het schrij-
ven van diverse brieven. 
“Het maakt hier vanochtend na-
tuurlijk eigenlijk niet zoveel uit 
wie er wint. Jullie hebben alle-
maal erg jullie best gedaan met 
alle plannen en ideeën voor een 
beter milieu. Jullie zijn echte Mi-
lieuhelden. Eigenlijk zou je kun-
nen zeggen dat wij allemaal win-
nen door jullie bijdragen. Dus ie-
dereen hier is een winnaar”, aldus 
de enthousiaste wethouder.
Alle aanwezige klassen wonnen 
mooie prijzen, van een cursus 
vloggen tot plastic vissen uit de 
Amsterdamse grachten. 
Wat opvallend was, is dat veel 
kinderen hun gedrag hebben 
aangepast na de lessen van de 
Milieubende. Zij gooien bijvoor-
beeld allemaal niets meer op 
straat en scheiden hun afval be-
ter. Een goed voorbeeld en mooi 
resultaat voor de toekomst van 
Aalsmeer!

Bouwwerken, robot en instrumenten
Creatieve maak-workshop 
voor kinderen en jeugd
Aalsmeer - De Maakplaats is de 
plek waar kinderen creatief le-
ren te zijn in de wereld van mor-
gen. Na het succes op de woens-
dagmiddag in Bibliotheek Am-
stelveen Stadplein toert de 
Maakplaats nu ook op zaterda-
gen langs Uithoorn, Aalsmeer en 
Westwijk.
Op zaterdag 30 november is de 
Maakplaats in Amstelveen West-
wijk en gaan kinderen van 4 tot 6 
jaar aan slag met het maken van 
prachtige bouwwerken van gere-
cycled karton. Met veilige karton-
zagen van MakeDo gaan ze het 
karton te lijf om vervolgens hun 
onderdelen in elkaar te schroe-
ven. Bouw bijvoorbeeld een be-
wegend reuze fantasie dier of een 
�itsend ruimteschip!
Op zaterdag 7 december bou-
wen kinderen in Uithoorn een ro-

bot van Lego die ze kunnen pro-
grammeren om hun rommel op 
te ruimen of de krant te bezor-
gen. Deze kennismaking met ro-
botica en programmeren is speci-
aal ontwikkeld voor kinderen van 
7 tot 9 jaar.
Op zaterdag 21 december gaan 
kinderen van 10 tot 12 jaar in Bi-
bliotheek Aalsmeer aan de slag 
met het maken van hun eigen 
muziekinstrument. Met Makey 
Makey is het mogelijk om knop-
pen op papier te tekenen en de-
ze vervolgens tot leven te laten 
komen door verbindingen aan 
te leggen. Op die manier kun je 
jouw getekende muziekinstru-
ment echt bespelen! Ga voor de 
kaartverkoop en een compleet 
overzicht van de Maakplaatsac-
tiviteiten in alle vestigingen naar 
www.debibliotheekamstelland.nl

Samenwerken, overleggen en helpen
Grote en kleine Kanjers 
op basisschool De Brug
Aalsmeer - Het was een gezelli-
ge drukte afgelopen woensdag 
op basisschool De Brug. Zo’n 60 
ouders deden deze ochtend mee 
aan een open ouder-Kanjerles in 
de klas van hun kinderen. De ou-
ders werden uitgenodigd om zélf 
actief mee te doen met de oefe-
ningen om zo te ervaren wat de 
Kanjertraining inhoudt. Tijdens 
de Kanjertraining leren kinderen 
respectvol met zichzelf, elkaar 
en de school om te gaan, zodat 
de school een veilige plek is. Een 
plek waar je jezelf kunt zijn zon-
der gepest of uitgelachen te wor-
den. Omdat de Kanjerregels gel-
den voor iedereen die betrok-

ken is bij de school, waren de ou-
ders deze ochtend van harte wel-
kom! In elke groep waren leer-
krachten, kinderen en ouders en-
thousiast bezig. De oefeningen 
waren vooral gericht op onder-
ling vertrouwen, een belangrijke 
voorwaarde om op een �jne ma-
nier met elkaar om te gaan. Sa-
menwerkingsoefeningen werden 
volop gedaan, want alleen als je 
goed samenwerkt, overlegt en el-
kaar helpt, kom je tot een goed 
resultaat! Ouders kregen ook de 
gelegenheid om in Kanjerkringen 
met kinderen in gesprek te gaan. 
Mooi om op deze manier samen 
met ouders een les te beleven. 

erkenners van Ti o op 
najaarsweekend
Aalsmeer - In het weekend van 
15 tot 17 november zijn de ver-
kenners (jongens van 11 tot 16 
jaar) op najaarsweekend ge-
weest. Tijdens dit weekend heb-
ben de mannen overnacht op 
de d’Artagan bij het eigen eiland 
van Ti�o. Op vrijdagavond zijn de 
mannen al zeilend naar het ei-
land gegaan en al snel bleek dat 
het wel fris zou worden. Op het 
eiland werd en brief aan getrof-
fen waarin stond dat de verken-
ners op een locatie een pakketje 
moesten ophalen voor de brief-
schrijver Jan. Nadat ze het pak-
ketje naar Jan hadden gebracht 
gingen ze lekker bij het kamp-
vuur zitten om op te warmen. 

Midden in de nacht werden de 
jongens wakker van een hels ka-
baal. Het pakketje bleek te zijn 
gestolen. De volgende morgen 
ontving iemand van de leiding 
van Jan diverse locaties gemeld-
waar de pakketjes zouden liggen. 
Aan het einde van de dag had-
den de verkenners alle pakketjes 
gevonden en hebben ze heerlijk 
op de scoutinglocatie Onder de 
Kerk gegeten en �lm gekeken. Op 
zondag werd alles opgeruimd en 
hebben ze nog een rondje op de 
Poel gevaren met de d’Artagnan. 
Ook nieuwsgierig geworden of 
wil je leiding worden bij scou-
tinggroep Ti�o? Kijk weer meer 
info op www.scoutingti�o.nl.

Bezoek schrijver Ted van Lieshout
Poëzie op de Jozefschool
Aalsmeer - De afgelopen weken 
stond poëzie centraal op de Jo-
zefschool. De start van het the-
ma was extra bijzonder door het 
bezoek van de schrijver Ted van 
Lieshout aan de school in de Ger-
berastraat. Ted van Lieshout is 
de schrijver van onder andere 
de boeken van Boer Boris. In de 
Kinderboekenweek is zijn boek 
‘ze gaan er met je neus vandoor’ 
zelfs bekroond met de Boeken-
sleutel. Deze prijs wordt door zo-
wel de Gri�el- als de Penseeljury 
toegekend. Het was al 7 jaar gele-
den dat deze prijs uitgereikt werd 

en nog maar voor de tweede keer 
aan een Nederlandse schrijver. De 
leerlingen en leerkrachten waren 
dan ook zeer vereerd dat Ted op 
school langskwam. Hij gaf drie 
presentaties aan de verschillende 
leeftijdsgroepen. Hij tekende bij 
de gedichten die hij voordroeg 
en de bovenbouw tekende met 
hem mee. De grote tekeningen, 
die hij gemaakt heeft, zijn ver-
spreid door de school opgehan-
gen. Met de vakleerkracht beel-
dende vorming hebben de kin-
deren op creatief vlak allerlei bij-
zondere dichtstijlen verwerkt. Zo 
zijn er bijvoorbeeld ‘lieve woord-
jes’ geschreven met dropveters 
en teksten op de ramen getam-
ponneerd. 
De andere workshops werden ge-
geven door de vakdocenten van 
de School der Poëzie. Van kleu-
ters tot en met groep 8 zijn er 
mooie gedichten uit voortgeko-
men. Ieder op z’n eigen niveau 
en met een fantastisch resultaat. 
Het project werd afgesloten met 
een kijkmoment voor de ouders, 
grootouders en andere belang-
stellenden. Het was heel druk en 
het was bijzonder leuk hoe trots 
de kinderen vertelden over hun 
eigen werk en de ervaringen van 
die week. Al met al een groot suc-
ces het poëzieproject!

Activiteit voor jeugd 6 tot 12 jaar
Natuur in beeld in het 
Amsterdamse Bos
Amstelland - Ga mee het Am-
sterdamse bos in op zondagmid-
dag 8 december om 13.00 uur of 
om 14.30 uur en maak bijzonde-
re foto’s van het Bos in de winter. 
Misschien de onderkant van een 
paddenstoel of de bomen die 
weerspiegelen in het water? 
Deze activiteit staat onder leiding 
van Natuur is een Feest en is be-
doeld voor kinderen van 6 tot 12 

jaar en (groot)ouders of begelei-
ders. De kosten zijn 5 euro per 
kind en 2,50 euro per volwassene. 
Duur: 1 uur buiten. 

De start is bij De Boswinkel. Aan-
melden via 020-5456100, via 
www.amsterdamsebos.nl of in De 
Boswinkel aan de Bosbaanweg 5, 
iedere dinsdag tot en met zondag 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Livemuziek bij Babycafé
Amstelland - Op woensdag 4 de-
cember genieten baby’s samen 
met hun ouders van live muziek 
in het Babycafé in Bibliotheek Am-
stelveen Westwijk. Kinderen heb-
ben van nature begrip voor mu-
ziek en het is heel leuk om te zien 
hoe ze op de muzikanten reage-
ren. Van 9.30 tot 10.00 uur is er 
muziek speciaal voor de allerklein-
sten van 0 tot 2 jaar en van 10.00 
tot 10.30 uur voor kinderen van 
2 tot 4 jaar. Als je benieuwd bent 
hoe jouw kindje op live muziek 
reageert kun je je gratis aanmel-
den via www.debibliotheekam-
stelland.nl. Naast de muziek zijn er 
in het Babycafé altijd leuke voor-
leesboekjes aanwezig en heb je 

de kans om andere ouders te ont-
moeten en leuke voorleestips uit 
te wisselen. De toegang is gratis.

Twee voorstellingen op 1 december
Poppenkast ‘Sint in de 
boot’ bij Boerenvreugd
Aalsmeer - Zondag 1 december 
komt poppentheater Zelen naar 
kinderboerderij Boerenvreugd 
met de voorstelling: Sint in de 
boot! Dit leuke Sinterklaas-ver-
haal gaat over Kees. Kees zet net 
als alle kinderen in Nederland ie-
dere avond zijn schoen bij de 
schoorsteen. Hij droomt er zelfs 
van! Hij droomt van veel cadeaus, 
maar dan moeten Sinterklaas en 
zijn Pieten wel eerst aankomen 
met de stoomboot uit Spanje. En 
dat is nu net het probleem. De ou-
de stoomboot van Sinterklaas is 
hier en daar een beetje lek en nu 
moet er iets op verzonnen wor-
den, maar wat? Er gaan spannen-
de dingen gebeuren. Ben je ook 
benieuwd hoe het a�oopt? Kom 
dan zondag gezellig luisteren en 
kijken naar de poppenkastvoor-

stelling in de stolp. Er zijn twee 
voorstellingen, om 11.00 en om 
15.00 uur. Het bezoeken van de 
poppenkastvoorstelling is gra-
tis, maar varken Beer staat op het 
erf van de kinderboerderij aan de 
Beethovenlaan klaar om donaties 
in ontvangst te nemen.

Voetbalclinic 
voor 5-7 jaar

Kudelstaart - RKDES organiseert 
op zaterdag 7 december een 
voetbalclinic voor meisjes en jon-

ballen bij RKDES. De clinic is gra-
tis en je kan je op de dag zelf aan-
melden. Vanaf 9.15 uur is hiervoor 
de kantine aan de Wim Kan Dreef 
4 open.. Van 9.30 tot 10.30 uur 

wordt er lekker getraind en deel-
name is gratis. Dus, wil jij eens ko-
men kijken of voetballen dé sport 
voor jou is? Kom dan op 7 decem-
ber naar RKDES Kudelstaart.

gens van 5, 6 en 7 jaar oud. Tijdens 
deze clinic komen alle facetten 
van het voetballen aan het bod: 
partijvorm, dribbelen, schieten 
op doel en nog veel meer. Onder 
leiding van Ton Nisters, de hoofd-
trainer van de mini’s, kunnen de 
kinderen kennismaken met voet-
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Voetbalwedstrijd tegen Kennemers
Ondanks verlies sterke 
wedstrijd FCA zondag
Regio - Gezien de 0-3 nederlaag 
van FC Aalsmeer zondag tegen 
Kennemers zou je denken dat er 
slecht gevoetbald is, maar afge-
lopen zondag 24 november was 
juist de beste wedstrijd van het 
seizoen. Kennemers staat stijf bo-
venaan, alles nog ruim gewon-
nen en wat in Aalsmeer ook te 
zien was: met goed voetbal. Geen 
wonder dat er scouts van ande-
re clubs aanwezig waren voor 
spelers die in aanmerking ko-
men voor enkele stapjes hoger 
te voetballen. In de eerste 20 mi-
nuten gaf FC Aalsmeer goed par-
tij met enkele prima kansjes en 
dat ondanks dat er weer vier eer-
ste elftal spelers niet in de basis 
stonden, Kevin Hoorneman (lies-
blessure), Patrick Melman (ham-
string), Rem Pasternack (wegens 
familieomstandigheden) en op 
de bank Nick Sluijs, donderdag 
teruggekeerd van een prima va-
kantie aan de kleur te zien. Maar 
in de basis wel Michal Kocon, oud 
speler van de zaterdag en zich be-
schikbaar heeft gesteld voor het 
zondag-elftal na een vraag van 
trainer Bragonje. Met nog drie 
man van de JO19-1 was de bank 
gelukkig goed gevuld .Er waren 
kansjes voor Michal Kocon (wat is 
hij nog snel) net naast en een pri-
ma actie van broer Pawel Kocon 
na een schitterende pass van Joe-
ri v/d Schraaf , helaas werd diens 
voorzet net naast gekopt. Kort-
om, er gebeurde genoeg en het 
was het aankijken zeker waard. 
Het team van FC Aalsmeer speel-
de zeer geconcentreerd en met 
een hoofdrol voor keeper Pim 
Doeswijk die op een zeer goe-
de wedstrijd kon terugkijken. Na 
weer een aanval over de rechter-
kant kon keeper Davidson de bal 
onderscheppen en liep een vlot 
lopende aanval op de rechter-
kant van de Kennemers naar spits 
Rijssel die op penaltystip met een 
halve omhaal keper Pim Doeswijk 

kansloos liet: 0-1. Het applaus 
van het publiek was zeer terecht. 
Even later was hij weer bijna tref-
zeker, maar nu was Pim Does-
wijk wederom zeer attent en red-
de fraai. Kortom een prima eerste 
helft, waarin de snelle spitsen van 
FC Aalsmeer goede ballen aange-
speeld kregen van Sten Piet  en 
Joeri v/d Schraaf. Ook de achter-
hoede was prima op dreef, geen 
risico maar blijven voetballen. De 
tweede helft ging de Kennemers 
voor de volle winst en schoven 
een mannetje meer naar voren 
om zo nog meer druk op de ver-
dediging van FC Aalsmeer te zet-
ten. In de 60e minuut kwam Nick 
Sluijs er in voor de moegestreden 
Dennis van Leeuwen. Alexander 
Goes meer naar voren en Nick op 
zijn vertrouwde plek achterin en 
dat ging gelijk bijna mis. Gelukkig 
werd dat gecorrigeerd door Mo 
Alaswad en anders was Tim Mil-
lenaar er ook nog (speelde ook 
een prima wedstrijd). De Kenne-
mers werden steeds sterker en FC 
Aalsmeer moest alle zeilen bijzet-
ten om in de pas te blijven. Pawel 
Kocon er uit voor A-junior Dan-
ny Könst en dat zelfde gebeur-
de even later met de moegestre-
den Michal Kocun voor A-juni-
or speler Nick Blijleven. Kansen 
voor FC Aalsmeer kwamen er niet 
echt meer, wel voor spits Rijssen: 
Eerst de bal tegen de paal, maar  
in de 88e minuut was het toch 
weer Rijssen die zelf de bal ver-
overde en van dichtbij Pim Does-
wijk passeerde: 0-2. Dat het in de 
laatste minuut nog 0-3 werd, was 
wat ge�atteerd, maar de verdien-
de overwinning voor de Kenne-
mers was terecht. Kortom, veel 
positieve voetbal gezien van FC 
Aalsmeer en dat geeft hoop voor 
de komende drie wedstrijden die 
nog gespeeld gaan worden voor 
de winterstop. Man O� The Match 
deze week: Pim Doeswijk.
Foto: www.kicksfotos.nl

Rabobankteam uiteindelijk winnaar
Financials Beachvolley-
toernooi een succes
Aalsmeer - Afgelopen donder-
dag 21 november vond er weer 
een editie plaats van het Finan-
cials Beachvolley-toernooi in The 
Beach in Aalsmeer. Banken, Ac-
countants en Administratiekan-
toren uit de regio Aalsmeer stre-
den om de jaarlijkse trofee. Deel-
nemende teams waren Van Lu-
ling BOG, Alfa Accounts, De Meer-
se, MJK, Westeinder Adviesgroep, 
Zicht Adviseurs, Rabobank Regio 
Schiphol en Signum Notariaat. 
Laatstgenoemde was dit jaar te-
vens de organisator, omdat zij vo-

rig jaar de winnaars waren. Alle 
deelnemers kijken terug op een 
mooi en sportief toernooi waarbij 
de Rabobank, na steeds �ink op 
achterstand te raken maar steeds 
weer goed terugkwam, uiteinde-
lijk de winnaar van dit jaar wer-
den. Deelnemer Peter laat na-
mens het Rabobankteam we-
ten er weer goed van genoten 
te hebben en de Rabobank gaat 
met veel enthousiasme de edi-
tie van 2020 oppakken. Uiteraard 
veel dank aan Signum Notariaat 
voor de organisatie van dit jaar.

Rabobank team wint het Financials Beach Volleytoernooi

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 30 november:
F.C.AALSMEER
F.C.Zaandam 1 - F.C.A. 1 14.30 u 
Sv.De Meer 2 - F.C.A. 2 12.30 u 
Kockengen 2 - F.C.A. 3 12.15 u
SV Pancratius 3 - F.C.A. 4 14.30 u
Jong Hercules 5 - F.C.A. 5 15.30 u
F.C.A. 6 - Zandvoort 6 14.30 u
F.C.A.35+1 - A.F.C. 35+2 14.30 u
Pancratius - FCA 45+1 15.15 u
Vrouwen
FCA V1 - WV H.E.D.W. V2 12.00 u
F.C.A. V2 - Zuidvogels V2 12.00 u
F.C.A. V3 - WVH.D.E.W. V4 14.30 u
S.C.W. 
S.C.W. 1 - SV Pancratius 1 14.30 u
SCW2 - Zuidoost United2 12.00 u

Sv.Hoofddorp 4 - S.C.W. 3 15.00 u 
S.C.W. 4 - sv.Zandvoort 5 14.30 u
Diemen 45+1 - SCW 45+1 14.30 u

Zondag 1 december:
F.C.AALSMEER
Velserbroek 1 - F.C.A. 1 14.00 u
Z.S.G.O./W.M.S.2 - F.C.A. 2 11.30 u
Heemstede 2 - F.C.A. 3 11.30 u
SV Pancratius 5 - F.C.A. 4 13.00 u 
Sv.Hillegom 11 - F.C.A. 5 13.00 u 

R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 - Alliance’22 1 14.00 u
W.V.C. 2 - R.K.D.E.S 2 10.30 u 
R.K.D.E.S. 3 - U.N.O. 2 12.00 u
Geel Wit ’20 -  RKDES 5 11.00 u

Handbal BeNe League
Winst voor Heren 1 van 
Greenpark Aalsmeer
Aalsmeer - De handballers van 
Greenpark Aalsmeer hebben wis-
selend gepresteerd afgelopen 
weekend. Op zaterdag 23 novem-
ber speelde Heren 2 thuis in De 
Bloemhof tegen Hellas 1. Er is vol-
op gestreden en de beide teams 
waren aan elkaar gewaagd, maar 
helaas voor Aalsmeer wist Hellas 
net iets vaker te scoren. “Het zat 
er niet in. Verloren tegen Hellas 
met 20-23”, aldus het team in een 
reactie. Maar, de mannen blijven 
strijdlustig en gaan aankomende 
zaterdag 30 november naar Lim-
burg om het vanaf 19.30 uur op 
te nemen tegen OCI Lions.
De Meiden B van Greenpark 
Aalsmeer speelden zondag 24 
november ook thuis in De Bloem-
hof. Tegenstander waren de mei-
den van Hellas. Aalsmeer heeft 
het verlies van Heren 2 tegen 
de ploeg uit Den Haag goed ge-
maakt. Er is met liefst 25-15 (rust 
11-7) gewonnen.

Plaatsje gestegen
Greenpark Aalsmeer Heren 1 was 
afgelopen zondag afgereisd naar 
Houten om het in de BeNe League 
op te nemen tegen Handbal Hou-
ten. Aalsmeer startte sterk en wist 
al snel op een 1-6 voorsprong te 

komen. Bij een stand van 1-10 
werd Houten ‘wakker’ en nam het 
heft enigszins over. De rust gingen 
de teams in met 12-18. De tweede 
helft liet twee fanatieke ploegen 
zien, die om en om het net wis-
ten te vinden. Houten kwam te-
rug, maar wist het tij van de vroeg 
opgelopen achterstand niet meer 
te keren. Greenpark Aalsmeer 
bleef geconcentreerd strijden tot 
de laatste minuut en bepaalde de 
eindstand op 26-37. Met winst te-
rug naar Aalsmeer. “Een heerlij-
ke overwinning”, aldus de ploeg 
én weer een plaatsje gestegen in 
de ranking. Greenpark Aalsmeer 
staat nu achtste. Topscorer was 
Donny Vink met 9 doelpunten, ge-
volgd door Samir Benghanem (7) 
en Niels de Jong (5).

Thuiswedstrijd
Aanstaande zaterdag 30 novem-
ber ronde 13 van de BeNe League. 
Greenpark Aalsmeer speelt thuis 
in De Bloemhof de wedstrijd te-
gen de nummer drie, HC Visé BM. 
Het startschot klinkt om 19.15 uur. 
Heren 1 hoopt op veel support 
van handbal-liefhebbers. Reken 
maar weer op een spannende en 
fanatieke ‘pot’ handbal.
Foto: Collage Greenpark Heren 2

Voetbalwedstrijd tegen Purmersteijn
Middagje om te smullen 
bij FCA zaterdag
Aalsmeer - Wat een wedstrijd 
speelde FC Aalsmeer (zat.) op 
de kille zaterdagmiddag 23 no-
vember aan de Beethovenlaan. 
Slechts 150 toeschouwers heb-
ben deze wedstrijd mogen uit-
kijken. Het moet een lust voor 
het oog zijn geweest wat de FC 
liet zien. Doelpunten, de één nog 
mooier dan de andere, een strijd-
lust die er vanaf afspatte en voor-
al voetballend troefde het, zeker 
in de tweede helft, Purmersteijn 
totaal af. In de eerste helft kon 
Purmersteijn het nog bijbenen. 
Twee keer kwam Aalsmeer op 
voorsprong maar met twee vlijm-
scherpe counters was de stand na 
45 minuten 2-2 en lag de pot nog 
open. De tweede helft was een 
voetbalshow aan Aalsmeer zij-
de en Purmersteijn kwam er niet 
meer aan te pas. Vier beauty’s van 
goals bepaalde de eindstand op 
6-2. Het hadden er nog meer kun-
nen zijn.
Aalsmeer startte in dezelfde op-
stelling als twee weken geleden 
tegen D.V.V.A.. Van het begin af 
aan werd Purmersteijn aanval-
lend vastgezet en alleen de lin-
kerspits Raphaelleo Baal en spits 
Niels Eijkenaar waren de handen-
binders waar Aalsmeer defensie 
op moest letten. Al in de 10de mi-
nuut na een scherpe uittrap van 
Nick van der Wiel was het de goed 
doorlopende Giliano Eijken die 
keeper Tim Elmers verschalkte, 
1-0. Een snelle counter inde 20ste 
minuut van Lorenzo Rijmers die 
op de achterlijn de bal perfect op 
het hoofd legde van Niels Eijke-
naar, de lange spits, had hier geen 
moeite mee, 1-1. Tot aan de 28ste 
minuut kreeg Aalsmeer ruimte 
genoeg om de score te verhogen, 
maar achtereen volgens Berry 
Kramer Giliano Eijken, Mike Dam 
en Daan Vaneman konden het 
‘net’ niet vinden. Een gave voor-
zet van Daan van Hu�el werd in 
de 29ste minuut door Mike Dam 
knap afgemaakt, 2-1. In dezelfde 
minuut scoorde Aalsmeer weer, 
maar deze werd (ten onrechte) 
afgekeurd op schreeuwen van de 
keeper, een lachertje.
Aalsmeer speelde zijn beste wed-
strijd van dit seizoen en bleef 
aanvallen en ja, dan kan het ook 
een keertje fout gaan. Een ra-
zendsnelle counter via Raphael-
leo Baar en Dick Bos werd door 
Lorenzo Rijmers in de korte hoek 
afgemaakt, 2-2. Dit kan gebeu-

ren met een team als Purmer-
steijn dat ook wil voetballen. Wis-
sel 40ste minuut: Nassim Zohair 
voor de geblesseerde Barak Si-
til. Aalsmeer kreeg nog drie grote 
kansen in de laatste minuten van 
de eerste helft, maar of de keeper 
of te zacht inschieten bepaalde 
de stand op 2-2 na 45 minuten. 
Aalsmeer kwam na de rust ge-
motiveerd uit de kleedkamer. Al 
in de 46ste minuut schoot Mike 
Dam via de lat over. Purmersteijn 
wist het niet meer en werd over-
klast. De FC achterhoede gaf niets 
meer weg en het spel werd beter 
en beter. Een aanval uit het boek-
je kwam in de 55ste minuut toen 
Eder Medina Delagado het mid-
denveld overstak en een diepte-
pass gaf op Giliano Eijken. Deze 
maakte zijn tweede doelpunt de-
ze middag, 3-2. Twee kansen voor 
Berry Kramer en Mike Dam in de 
57ste minuut werden in paniek 
tot corner verwerkt. Maar een mi-
nuut later was het wel weer raak. 
Junior Tiller (beste van de wed-
strijd) zag op links Mike Dam vrij 
staan en met een knappe voet-
beweging kwam de bal strak in 
de rechter benedenhoek, 4-2, 
zijn tweede tre�er. Wat een weel-
de, wat een voetbal. Wissel 60ste 
minuut: Thomas Steinhart voor 
Daan Vaneman. Het kon niet op 
deze middag. Een dieptepass van 
Mark Ruessink werd door Giliano 
Eijken met een weergaloze lob 
over doelman Tim Elmers in het 
dak van het doel geschoten, 5-2, 
zijn derde. De ingebrachte Tho-
mas Steinhart liet zich ook gel-
den. In de 74ste minuut knalde 
hij de bal via de vuisten van Tim 
Elmers tot corner. FC Aalsmeer 
liet Purmersteijn alle hoeken van 
het veld zien. het was over en uit 
voor deze jongens. Wissel 79ste 
minuut: Jordy de Groot voor Mike 
Dam. Berry Kramer bepaalde in 
de 80ste minuut de eindstand op 
6-2 uit een steekbal van Giliano 
Eijken.
Het was al met al een Aalsmeer-
middag  om van te smullen. 
Scheidsrechter Gert van den Broel 
mag ook een compliment krijgen 
voor zijn goedgeleide wedstrijd. 
Komende zaterdag 30 novem-
ber speelt FC Aalsmeer (zat.) een 
uitwedstrijd tegen FC Zaandam. 
Aanvang wedstrijd 14.30 uur. Lo-
catie FC Zaandam, Sportlaan 4, 
1508 DZ Zaandam. 
Jack van Muijden

Zondag wedstrijden in Proosdijhal
Eerste nederlaag voor de 
handbalsters van RKDES
Kudelstaart - De dames van 
handbalvereniging RKDES heb-
ben afgelopen zondag 24 novem-
ber hun eerste nederlaag moeten 
slikken. In Amsterdam-Zuid bleek 
AHC ’31 met 21-18 te sterk. Er was 
met enige spanning uit gekeken 
naar het duel. Kon RKDES omgaan 
met een harsloze bal in een uit-
wedstrijd om de koppositie? Het 
antwoord was snel gegeven; dat 
kon de ploeg niet. Voor rust lukte 
weinig tot niets. Verdedigend was 
de ploeg zwak. Met name de Am-
sterdamse cirkelspeelster werd 
keer op keer vrijgespeeld. Helaas 
kon de normaal zo goed op dreef 
aanval, ditmaal het geheel niet 
compenseren, waardoor er bij 
rust een alleszeggende 13-6 ach-
terstand op het scorebord stond. 
In de tweede helft speelde RKDES 
een stuk beter, maar het was niet 
goed genoeg om nog gelijk te ko-
men. Eindstand 21-18. Door deze 
nederlaag staan de Kudelstaart-
se dames nu samen met AHC ’31 
en Volendam 2 op een gedeelde 
eerste plaats. Komende zondag 1 
december speelt RKDES om 12.00 

uur thuis in de Proosdijhal tegen 
het Amsterdamse US 3. Om dan te 
winnen, zal er in ieder geval beter 
gespeeld moeten worden dan af-
gelopen zondag.

Geen prettig weekend
De heren van RKDES beleefden 
ook al geen prettig weekend. Op 
zaterdagavond speelde de ploeg 
uit tegen Voice in Nijkerk en 
werd met een alleszeggende 23-
8 nederlaag terug naar huis ge-
stuurd. Excuses waren er wel aan 
te dragen. Enerzijds blijft hand-
ballen zonder hars op de bal een 
hele uitdaging, anderzijds was 
de ploeg verre van compleet en 
raakten er ook nog twee spelers 
tijdens de wedstrijd geblesseerd, 
waardoor al snel duidelijk was dat 
de punten in Nijkerk zouden blij-
ven. Door de nederlaag zakken de 
Kudelstaartse heren terug in de 
middenmoot. Komende zondag 1 
december is er kans op revanche. 
Om 15.20 uur speelt de ploeg in 
de Proosdijhal thuis tegen Fortis-
simo dat ook in de middenmoot 
staat. 

Marry Verhoeven wint in 
hoofdklasse Sjoelclub
Rijsenhout - Op donderdag 21 
november is de zesde sjoelavond 
gespeeld van sjoelclub Rijsen-
hout. In de Hoofdklasse is Mar-
ry Verhoeven deze avond op de 
eerste plaats geëindigd met 1907 
punten. Tweede is geworden Eli-
sa de Jong met 1895 punten. Tho-
mas van Brakel moest deze keer, 
met een score van 1847 punten, 
genoegen nemen met een derde 
plaats. Nel Joore is deze avond de 
nummer één in de klasse A met 
1714 punten. Til Vermeer heeft 
1683 punten gehaald, wat goed 
is voor een tweede plaats en der-
de is geworden Elly Lanser met 
1679 punten. Net als twee we-
ken geleden is het Jan Joore we-
derom gelukt om eerste te wor-
den in de B-klasse. Deze keer be-
haalde hij de fantastische score 
van 1804 punten. Hiermee neemt 
hij een �inke voorsprong op de 
nummer twee. Deze plek wordt 

namelijk ingenomen door Bertus 
Baas met 1569 punten. Brigitte 
Hoogeboom heeft 1554 punten 
gehaald en wordt hiermee der-
de. De top 3 van de C-klasse ligt 
deze keer heel dicht bij elkaar. De 
eerste plek is voor Frank Tegelaar 
met 1487 punten. Met 1486 pun-
ten is Mahjan Yari tweede gewor-
den en Simone Groen staat de-
ze avond op plaats drie met 1482 
punten. De volgende sjoelavond 
is op donderdag 5 december. Dit 
is de laatste competitieavond 
van 2019. Op donderdag 9 janu-
ari 2020 zal de achtste sjoelavond 
plaatsvinden. Zoals altijd wordt 
er gesjoeld van 19.30 uur tot on-
geveer 22.30 uur in dorpshuis 
De Reede aan de Schouwstraat. 
Voor meer informatie over de 
vereniging kan contact opgeno-
men worden via 06-25214082 of 
neem een kijkje nemen op de Fa-
cebookpagina van de Sjoelclub.
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Atletiek, opening crosseizoen
Mooie resultaten voor 
AVA bij Warandeloop
Aalsmeer- Traditioneel vindt de 
eerste wedstrijd van het nationa-
le crossseizoen in Tilburg plaats. 
De afgelopen twee jaar werd het 
parcours verhuisd naar safaripark 
Beekse Bergen om nu weer te-
rug te keren naar het oude ver-
trouwde terrein De Oude Waran-
de, een 18e eeuws park met lan-
ge onverharde lanen en bochtige 
heuvelachtige stukken in Tilburg. 
Op zaterdag 23 november waren 
het de broers Justin en Colin en 
hun zus Gwen van AV Aalsmeer, 
die aan de start verschenen. Jus-
tin mocht als tweede jaars D-ju-
nior de spits afbijten en in een 
mooi gelopen race �nishte Justin 
op een goede 17e plaats. Kort na 
Justin mocht Gwen bij de meis-
jes C tweedejaars van start gaan. 

Gwen, die de laatste twee weken 
wordt gehinderd door een hard-
nekkige verkoudheid, kon niet de 
optimale wedstrijd lopen zoals 
men van haar gewend is, de 18e 
plaats is niet de top 10 klassering 
die zonder verkoudheid er zeker 
in had gezeten. Tot slot was het 
Colin die de dag mocht afsluiten 
met een 22e plaats bij de jongens 
C tweedejaars. Op zondag 24 no-
vember ging A-junior Nienke van 
Dok, die zich door knieproble-
men niet optimaal heeft kunnen 
voorbereiden, van start in een 
sterk internationaal veld. Op het 
4300 meter lange parcours wist 
ze een goede stabiele race neer 
te zetten, die resulteerde in een 
12e plaats in haar leeftijdsgroep.
Foto: Erik Witpeerd

Nienke van Dok op 4.300 meter 
parcours.

Gwen Alewijnse in actie. 

Tafeltenniscompetitie
Fraaie overwinningen 
voor Bloemenlust 1 en 2
Regio - Bloemenlust 1 ontving 
Het Nootwheer 5 uit Purmerend. 
Dat team stond met 3 punten 
voorsprong op de derde plaats in 
de poule. Werd er in de uitwed-
strijd nog met 3-7 verloren, toch 
waren Dirk Biesheuvel, David 
Klaassen en Bart Spaargaren op-
timistisch over de uitslag. David 
beet het spits af tegen de sterkste 
tegenstander Thuan Trieu en won 
in vier games. Dirk moest vervol-
gens alle zeilen bijzetten om de 
invaller bij Nootwheer de baas te 
worden. Dat lukte uiteindelijk na 
lange rally’s met 9-11, 12-10, 13-
15, 11-9 en 11-8. Daarna zette Bart 
in drie games de 3-0 op het score-
bord. De stand van de vorige keer 
was al geëvenaard. David en Bart 
leken daarna redelijk makkelijk 
het dubbelspel te gaan winnen, 
maar in de derde game spartelde 
het Nootwheer duo toch nog wat 
tegen met een spannende 10-
12. De vierde game bracht toen 
toch nog overtuigend de beslis-
sing. Dirk verloor vervolgens in 
vier games van Thuan. David was 
daarna oppermachtig en won 
makkelijk in drieën en bracht de 
stand op 5-1. Bart had ook geen 
moeite met de invaller en had 
ook slechts drie games nodig 
en bracht de overwinning vei-
lig. Dirk maakte vervolgens weer 
overuren. De eerste twee games 
verloor hij ruimschoots, maar ver-
volgens leek het tij te keren en 
met 11-8 en 11-3 moest de vijfde  
game de beslissing brengen. Met 
10-8 leek dat toch te lukken, maar 
helaas, uiteindelijk kwam er toch 
11-13 op het telbord. Bart kreeg 
het moeilijk tegen de sterke Thu-
an Trieu. Na aanvankelijk twee 
games te verliezen gloor er even 
hoop met een ruime 11-4 over-

winning in game drie. Maar Thu-
an kwam toch weer terug en met 
10-12 dolf Bart uiteindelijk als-
nog het onderspit. Stand 6-3. Da-
vid maakte de wedstrijd mooi af 
door de invaller met ruime cijfers 
in te maken, zodat de einduitslag 
7-3 werd! Dus een omgekeerde 
uitslag! Met deze uitslag kroop 
Bloemenlust één punt boven Het 
Nootwheer uit en komt daarmee 
op een derde plaats. Met nog één 
wedstrijd in deze najaarscompe-
titie te gaan, zal team 1 er alles 
aan doen  om deze plaats behou-
den.
Bloemenlust 2 ging met een 4-6 
overwinning langs tegenstander 
JOVO 6 en rukte op naar de twee-
de plaats, maar met slechts één 
punt voorsprong op JOVO en vier 
punten op Tempo Team. Horst 
Krassen, Philippe Monnier en Jo-
han Berk wonnen alle drie 2 en-
kelspelen en verloren van dezelf-
de sterkste tegenstander. Horst 
en Johan dwongen in het span-
nende dubbelspel een beslissen-
de vijfde game af, maar deze ging 
zeer nipt verloren. Het duo team 
bestond dit keer uit Dirk Biesheu-
vel en Bart Spaargaren, met een 
uitwedstrijd in Weesp tegen The 
Victory. Dirk kwam deze avond in 
goede vorm en pakte z’n eerste 
pot in vijf games met een bijzon-
dere uitschieter van 11-1 verlies, 
10-12, 11-6, 15-17 en uiteindelijk 
7-11. Bart Spaargaren had ken-
nelijk de avond ervoor z’n kruit 
verschoten en moest twee keer 
de tegenstander feliciteren na 
twee keer verlies in vijf games. In 
het dubbelspel wonnen Dirk en 
Bart uiteindelijk overtuigend in 
drie games. Omdat Dirk ook zijn 
tweede enkelspel wist te winnen 
kwam de uitslag op 2-3.

Tennistoernooi jeugd
Zandersbeker definitief 
voor TV De Kegel
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
avond 23 november is het jaar-
lijkse Zandersbeker toernooi ge-
speeld in de tennishal van All 
Out in Aalsmeer. Tijdens dit toer-
nooi spelen de beste vier jongens 
en vier meisjes (tot en met 18 
jaar) van de tennisverenigingen 
All Out Aalsmeer, TCU Uithoorn, 
VLTV Vinkeveen en ALTC De Aem-
stelburgh en TV De Kegel uit Am-
stelveen om de beker die Han 
Zanders 49 jaar geleden in de 
strijd gegooid heeft om uit te ma-
ken wie van deze verenigingen 
op dat moment het beste was/is. 
Het wedstrijden concept is in de 
loop van de jaren iets aangepast 

en nu worden er (alleen) dubbel- 
en mix-partijen gespeeld. Twee 
sets die ieder een punt opleveren 
voor de totale puntentelling.
De indeling hiervoor was op ran-
king, zodat de speelsterkte in ver-
houding was. Er werd op iedere 
baan hard en op hoog niveau ge-
knokt om de sets te winnen. De 
strijd om de eerste plaats ging dit 
jaar tussen de twee verenigingen 
uit Amstelveen waarbij De Kegel, 
met één punt meer, de winst naar 
zich toe wist te halen. Omdat de 
Kegel voor de derde keer op rij 
gewonnen heeft, gaat de Zan-
dersbeker mee naar het (nieuwe) 
clubhuis.

Lorena Wiebes krijgt voorkeur
Geen talententitel voor 
wielrenner Nils Eefhoff
Rijsenhout - Na het mislopen 
van de wereldtitel bij de belof-
ten door diskwali�catie, greep 
wielrenner Nils Eekho� vorige 
week woensdag ook naast de ti-
tel ‘Nederlands wielertalent van 
het jaar’. Club ‘48, een gezelschap 
van wielercoryfeeën, journalisten 
en  beroepsrenners gaf op een 
gala in Den Bosch de voorkeur 
aan Lorena Wiebes uit Mijdrecht. 
De meeste bezoekers van de si-
te Wieler�its noemden vorige 
maand in een peiling Nils Eekho� 
nog de grootste kanshebber op 
de prijs. Hij kreeg toen 36% van 
de 2.600 stemmen tegen 29% 
voor veldrijdster Ceylin del Car-
men Alverado en 20% voor Lore-
na Wiebes. Wegrenster Demi Vol-
lering en veldrijdster Inge van der 
Heijden waren de overige geno-
mineerden. Voelde de diskwali�-
catie op het WK voor Eekho� in 
september nog als een groot on-
recht, met de voorkeur voor Lore-
na Wiebes als talent van het jaar 
kan hij wel leven. De pas 20-jarige 
renster van de Uithoornse wieler-
club UWTC boekte dit jaar vijftien 
zeges, is nationaal kampioen en 
staat als nummer één op de we-
reldranglijst bij de professionele 

dames, nog voor Marianne Vos en 
Annemiek van Vleuten - een in-
drukwekkende staat van dienst.

Beachbattle
Strandracer Jordy Buskermolen 
uit Kudelstaart is afgelopen zon-
dag twaalfde geworden in de 
Beach Battle op het strand tussen 
Wijk aan Zee en IJmuiden. Door 
het hoge tempo scheurde een 
eerste peloton van aanvankelijk 
twintig specialisten in brokken 
uiteen. Buskermolen bevond zich 
in een derde groepje en moest na 
veertig kilometer bijna twee mi-
nuten toegeven op winnaar Lars 
Boom. Johnny Hoogerland werd 
tweede, Rick van Breda derde. 

Nils Eekho�. 
Foto: @Team Sunweb

Schietsport discipline
Kai Manders Nederlands 
kampioen HFT
Aalsmeer - Op zaterdag 23 no-
vember is Aalsmeer een Neder-
lands kampioen rijker geworden. 
De 15-jarige Kai Manders is Neder-
lands jeugd kampioen HFT gewor-
den. HFT is de afkorting voor Hun-
ter Field Target. Het is een schiet-
sport discipline overgewaaid uit 
Engeland. De bedoeling is om met 
een luchtdrukgeweer doelen te ra-
ken op afstanden van 7 tot 42 me-
ter. Het is een nog vrij onbekende 
sport in Nederland. Kai beoefent 

deze sport nu een jaar en met heel 
veel plezier.  Hij blijkt een talent. Na 
een zinderende wedstrijdserie van 
18 wedstrijden dit jaar was afgelo-
pen zaterdag in Schalkhaar wed-
strijd nummer 19: de �nale. Kai 
pakte met zijn score de eerste prijs 
en mag zich nu Nederlands jeugd-
kampioen HFT noemen! Hunter 
Field Target is een nog vrij onbe-
kende sport in Nederland. Voor 
meer informatie kan de site www.
dfta.nl geraadpleegd worden.

AAS 2 ten onder tegen 
sterke Philidor Leiden

zichzelf door erg goed te staan te-
gen de sterke Van der Steen, maar 
het koste te veel tijd en in over-
leg met de teamleiding werd een 
remise aanbod geplaatst wat bij-
na een o�er you can’t refuse was. 
Van der Steen accepteerde. Ron 
Klein had een mooie partij en leek 
in de tijdnood van zijn tegenstan-
der te gaan winnen. Maar de te-
genstand was hardnekkig en er-
gens moet Ron toch wel de moei-
lijke winst gemist hebben, maar 
de partij werd remise en daarmee 
was AAS afgedroogd met 2-6.

Ook verlies AAS 1 
Afgelopen zaterdag 23 november 
speelde AAS tegen de Soppers. 
Dat is kort voor SopSweps. Het-
geen staat voor Samen Op Pad 
Spelen Wij Een Potje Schaak. Dui-
delijk ook een alternatieve ver-
eniging, die in sterk wisselende 
samenstellingen komt opdagen.  
Helaas deze keer in zeer sterke 
formatie. Ben de Leur, nog niet 
hersteld van de vorige dag speel-
de, een zoutloze remise. Mark 
Trimp is dit seizoen erg uit vorm 
en verloor soepel van de sterke 
Machiel de Heer. Daarna volgde 

de nul van Ad v/d Berg tegen de 
zeer sterke Johan Booij. 
De Azen rechten de ruggen en 
een bijzonder spannende strijd 
ontstond. Jasper van Eijk stond 
zeer goed, maar het had veel 
tijd gekost, te veel tijd en de par-
tij ging verloren. AJ Keessen ver-
giste zich in een gecompliceerde 
telling en verloor. Johannes Ru-
dolph besteedde veel tijd aan de 
opening, maar schoof langzaam 
maar zeer bekwaam zijn tegen-
stander van het bord. Ook Paul 
Schrama deed goed werk door 
zijn sterkere tegenstander op re-
mise te houden. De langste par-
tij van de dag was Je�rey van 
Vliet tegen Emile Wustefeld. Emi-
le kwam ver, heel ver, in een zeer 
geforceerde variant waarin wit 
twee kwaliteiten o�erde. Hier-
door werd Je�rey’s koning van 
g8 naar a1 gedwongen, waarna 
wit geen kansen meer bleek te 
hebben. Om 18.40 uur, na 6 uur 
en 40 minuten, gaf wit op en gin-
gen een aantal oudere en moe-
de Azen naar huis en de ande-
ren naar de Bamboehof voor een 
voedzame maaltijd.
Door Ben de Leur

Kijkje in de onderwaterwereld
Gezellige drukte tijdens 
open avond Thamen
Aalsmeer - Afgelopen donder-
dag 21 november was de jaarlijk-
se open dag bij Duikteam Tha-
men. Diverse belangstellenden 
hadden zich opgegeven voor een 
kosteloos kijkje in de onderwa-
terwereld van het duiken. Na de 
theoretische uitleg op het droge 
stonden de instructeurs aan de 
waterkant klaar met perslucht-
sets waarmee de belangstellen-
den niet veel later het water in 
konden. Heerlijk zwevend door 
het water en ademen uit een �es, 
zoals je dat eigenlijk boven water 
ook doet. Onderwater was er ge-
noeg tijd om wat oefeningen te 
doen en er lag een grote onder-
water puzzel die opgelost mocht 
worden. Iedereen kwam met een 
grote glimlach boven water. Na 
a�oop in de kantine van zwem-
bad de Waterlelie werden proef-
duik certi�caten uitgedeeld als 
herinnering en kon men alle in-
formatie krijgen over de oplei-
dingen binnen duikteam Tha-
men. Ook geïnteresseerd geraakt 
in de duiksport? Kom gerust een 

keer langs tijdens een trainings-
avond. Deze wordt elke donder-
dag van 21.20 tot 22.30 uur ge-
houden in zwembad de Water-
lelie aan de Dreef. De opleiding 
openwater gaat op 9 januari van 
start. De opleiding vindt plaats 
in verenigingsverband en wordt 
verzorgd door instructeurs in het 
bezit van een geldige licentie. 
Hierdoor blijven de kosten be-
perkt tot de standaard contribu-
tie. De kosten voor gebruik van 
het zwembad en duikmateria-
len, zoals perslucht�es, ademau-
tomaat en  trimvest zijn voor de 
openwater opleiding inbegre-
pen. Zelf moeten de deelnemers 
zorgen voor een duikbril, snorkel 
en vinnen. Voor het starten van 
een duikopleiding (dus niet voor 
een proefduik) dien je medisch 
goedgekeurd te zijn voor de duik-
sport. Voor meer informatie over 
de opleidingen of een keer een 
proefduik komen maken? Neem 
dan contact op via info@thamen-
diving.nl of kijk eens op de websi-
te www.thamen-diving.nl.

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 22 
november ontvingen de schakers 
van AAS Philidor Leiden. Er waren 
al twee partijen vooruit gespeeld, 
waarvan de score 1-1 was. Marcel 
Mol versloeg soepel Frank Zeven, 
maar Joran Donkers won wel een 
stuk, maar liet zich in de compli-
caties onnodig mat zetten. Op de 
avond zelf was Ben de Leur snel 
klaar. Ben speelde bijzonder zelf-
destructief en werd mat gezet. 

Ook op de andere borden was er 
veel kommer en kwel.
Enig lichtpuntje was Simon Groot 
die tegen de veel hoger gera-
te Guido Bakker een fantasti-
sche aanvalspartij speelde en bo-
vendien de langste partij van de 
avond. Maar de poging om de eer 
te redden ging in tijdnood verlo-
ren. Peter Poncin vergiste zich en 
werd secuur van het bord gescho-
ven. Jeroen Cromsigt oversteeg 

ball Team. Om 19.45 treedt het 
team van Woei aan tegen Polo-
nia Aalsmeer. Om 20.30 uur is de 
aftrap bij International Smokers 
Team tegen Amsec Piller en om 
21.15 uur tot slot de zaalvoetbal-
partij tussen Joga Bonito en kop-
loper Football Fanatics. Stand 
vooraf: Football Fanatics 4-10, Jo-
ga Bonito 4-9, Polonia Aalsmeer 
4-7, International Smokers Team 
4-7, Green Fingers Uitzendbureau 
4-6, Amsec Piller 4-4, Street Foot-
ball Team 4-1, Woei 4-1.  

ZABO ronde 5 in 
De Bloemhof

Aalsmeer - De vijfde speelron-
de van de ZABO zaalvoetbal-
competitie vindt zaterdagavond 
30 november plaats in sporthal 
De Bloemhof aan de Hornweg. 
De toegang is gratis en het pro-
gramma begint om 19.00 uur met 
de wedstrijd Green Fingers Uit-
zendbureau tegen Street Foot-
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Drie trampolineteams 
Omnia naar NK Teams
Aalsmeer - Blije gezichten bij de 
trampolinespringers van SV Om-
nia 2000. Drie teams mogen op 
18 januari 2020 deelnemen aan 
het Nationaal Kampioenschap 
voor teams. In de derde divisie 
plaatste het team van Bo Breur-
ken, Nicky Schijveschuurder, Han-
nah Serné en Eva Soppe zich. In 
de tweede  divisie nemen Quin-
ta Baaijens, Lucinda de Graa�, 
Marlies Kok en Amber Radema-
ker deel. En in de eredivisie mo-
gen Fenno van Beek , Jay Roelf-
sema, en Sem van Tol zich meten 
met de allerbeste springers van 
Nederland. 
De plaatsing voor het NK volgt 
voor de eerste, tweede, derde en 
vierde divisie op twee plaatsings-
wedstrijden eerder dit najaar. De 
springers uit de derde en vier-
de divisie sprongen hun twee-
de plaatsingswedstrijd op 9 no-
vember in Oss. Daar haalde Me-
rel van Wilgenburgh een knap-
pe derde plaats in haar catego-

rie, de 3e Jeugd/Meisjes. Ook Nic-
ky Schijveschuurder werd der-
de, bij de 3e Junior/Senior Da-
mes. De springers in de eerste 
en tweede divisie reisden op 16 
november af naar Heerenveen 
voor hun tweede plaatsingswed-
strijd. Quinte Immink eindigde 
op een knappe tweede plaats bij 
de 1e Pupil/Jeugd/Meisjes. Bing 
Blom werd ook tweede, bij de 2e 
Jeugd II Jongens. In de categorie 
2e Pupil/Jeugd I Jongens was er 
een mooie derde plaats voor Ro-
an Bertholet. Marlies Kok werd 
derde bij de 2e Senior Dames 
en Duncan Lemstra bij de 2e Ju-
nior/Senior Heren. De springers 
in de eredivisie sprongen op 17 
november een wedstrijd in Alk-
maar. Daar sprong Jay Roelfsema 
zich naar een eerste plaats, waar-
bij hij ook zijn eigen persoonlijke 
record �ink heeft verbroken. Fen-
no van Beek werd derde, Sem van 
Tol vierde, allen in de categorie 
Jeugd II Jongens. 

Rechts op de foto: Merel van Wilgenburgh van SV Omnia 2000 met daar-
achter haar team.

Zilver en goud Sjoelclub 
op NK voor teams
Aalsmeer - Zaterdag 23 novem-
ber was het tweede NK Sjoelen 
van het seizoen. Werd er eerst 
met vier sjoelers per team ge-
speeld (NK Teams), dit keer met 
twee spelers (NK Koppel). In Bar-
neveld deden zestig duo’s mee, 
verdeeld over 6 klassen. In maart 
2019 is dit toernooi al een keer 
gehouden, maar toen in Middel-
burg voor het seizoen 2018-2019. 
Dit keer echter het NK koppel van 
het seizoen 2019-2020. De grote 
favorieten voor de Nederlandse 
titel waren de winnaars van het 
koppeltoernooi van Aalsmeer, 
Ronald Polman en Tim van Som-
meren. En dit maakten zij ook vol-
ledig waar. Zij wonnen in de A-
klasse met een verschil van bijna 
6 punten gemiddeld en verover-
den voor de derde keer de Neder-
landse koppeltitel. De strijd voor 
de overige twee ereplaatsen was 
wel spannend, waarbij de jonge 
wereldkampioen Stefan Kiwiet 
met vader Wim aan het kortste 
eind trokken en zij net vierde wer-
den. In de hoogste klasse deden 
geen Aalsmeerse koppels mee. In 
de B-klasse wel vier deelnemen-
de teams met (deels) Aalsmeer-
se sjoelers. Deze klasse kende 
het grootst aantal deelnemen-
de teams en Tim van Tiem werd 
samen met vader Leo kampioen 
in de B-klasse. Patrick Haring en 
Joke Schagen werden tweede op 

7/10e punt. Marry Verhoeven en 
Kees Kuypers 13e en Marja Sprin-
gin’tVeld met Hans van Leeuwen 
werden 16e. In de C-Klasse deed 
Elisa de Jong mee. Zij zou sjoelen 
met haar tweelingzus Petra, maar 
die had zich ziek afgemeld. Op 
het laatste moment had Elisa nog 
een koppelpartner gevonden in 
Jonathan Swarts en dit gelegen-
heidskoppel veroverde het brons 
in de C-klasse met een gemiddel-
de net boven de honderd, 101,50. 
In de D-klasse ook een mooie po-
diumplek voor Wijnand Sprin-
gin’tVeld en Theo van Leijden. 
Met een zilveren beker keerden 
zij huiswaarts, hoewel er eerst 
nog een bezoekje aan de Chinees 
is gebracht met een groot aan-
tal sjoelers. Uitslagen: A-Klasse: 
1. Tim van Sommeren en Ronald 
Polman met gemiddeld 131,43; 
B-Klasse: 1. Tim en Leo van Tiem 
met gemiddeld 119,70; C-Klas-
se: 1. Marianne de Wit en Henny 
Dhondt met gemiddeld 105,03; 
D-Klasse: 1. Robert en Sonja Pick 
met gemiddeld 96,53.

Donderdag competitie
De volgende competitieavond 
is vanavond, donderdag 28 no-
vember, en begint om 20.00 uur 
in Dorpshuis ’t Podium in Ku-
delstaart. Kijk voor alle uitslagen 
en meer informatie op de website 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl. 

Alle Aalsmeerse winnaars, van links naar rechts: Leo van Tiem, Jonathan 
Swarts, Patrick Haring, Joke Schagen en Theo van Leijden Voor van links 
naar rechts: Elisa de Jong, Tim van Tiem en Wijnand Springin’tVeld.

Ritmische Gymnastiek
Vijfde editie RG Omnia Cup 
was een geweldig feest!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
23 november was het al vanaf 
08.00 uur een kleurrijk geheel bij 
de Bloemhof. Maar liefst 100 deel-
neemsters uit Zwitserland, Duits-
land, België en Nederland kwa-
men met vrienden, familieleden, 
trainsters en juryleden naar de 
sporthal voor het Internationa-
le toernooi voor Ritmische Gym-
nastiek, dat alweer voor de vijfde 
keer door SV Omnia 2000 georga-
niseerd werd. Hoewel het voor ie-
dereen nog vroeg in het seizoen 
is, werden er prachtige oefenin-
gen neergezet. Het leek er op dat 
de deelneemsters ‘aan’ gingen als 
ze in hun mooie pakjes met zo-
veel mogelijk glitters de vloer op 
kwamen om hun oefening(en) uit 
te voeren. Het was leuk om te zien 
hoe iedereen zichzelf individueel 
heeft verbetert ten opzichte van 
vorig jaar. Ook was het bijzonder 
mooi om getuige te zijn van een 
sportieve ervaring op hoog ni-
veau, waar zo’n gemoedelijke en 
vriendschappelijke sfeer mogelijk 
is. Het leek erop dat een aantal ju-
ryleden en trainsters ook genoten 
van het terugzien van ‘oude’ be-
kenden. Na een schitterende op-
mars van alle gymnasten, open-
de de pre-junioren (2008/2009 C) 
de wedstrijd dag. In deze catego-
rie had SV Omnia 2000 veel deel-
nemers: Nine Wentzel, Zoey van 
der Weele en Mandy Wei kwa-
men twee keer in actie. Ze lie-
ten alle drie een goede oefening 
zonder materiaal zien en ook de 
touwoefeningen zagen er fantas-
tisch uit. Tess van Drielen en Ya-
naika Peeters kwamen ook in de-
ze groep uit en lieten alleen een 
goede zonder materiaal oefening 
zien, omdat ze beiden nog maar 
kort bij de selectie zitten. Daarna 
was het de beurt aan de meiden 
uit 2010/2011 A+B+C. In deze ca-
tegorie kwam Noreen Wei uit met 
een geweldige zonder materiaal 
oefening, terwijl ze voor het eerst 
aan een wedstrijd mee deed. Na 
een goed verzorgde maaltijd 
voor de juryleden en vrijwilligers, 
ging de wedstrijd verder met de 

meisjes uit 2012/2013/2014 B+C. 
Hoewel ze allemaal te schattig 
waren om te bewonderen, wa-
ren de ogen vooral gericht op 
Weronika Kopec, die ook bij Om-
nia traint. Ze moest lang wach-
ten en was nerveus, maar heeft 
het super goed gedaan. Na de-
ze schattige categorie met de ta-
lentjes van de toekomst ging de 
wedstrijd verder met de meiden 
uit 2005/2006/2007 C. Sanne de 
Vries liet hierin namens SV Om-
nia 2000 haar bal- en hoepeloe-
fening zien. Bij de volgende cate-
gorie (2004 C) kwamen de laatste 
twee toppers van Omnia in actie: 
zowel Fabiënne Roof als Manon 
van der Ploeg lieten eerst een 
baloefening zien en daarna een 
hoepel oefening. Manon van der 
Ploeg behaalde een mooie derde 
plaats. Leuk dat de dag werd af-
gesloten met een prijsuitreiking 
waarbij alle deelneemsters op de 
vloer aanwezig waren en even in 
het zonnetje gezet werden. Ieder-
een kreeg een medaille, de num-
mers 1 tot en met 3 daarnaast 
ook nog een prachtige beker en 
er werden zelfs drie echte Mis-
sen gekroond.  Manon van der 
Ploeg van SV Omnia werd Miss 
Expressie, Daniella Boas werd ge-
kroond tot Miss Flex en de Duitse 
Anna Isabella Mitzinger werd uit-
geroepen tot Miss Grace. SV Om-
nia 2000 heeft voor de vijfde keer 
een goed georganiseerd toernooi 
weten neer te zetten, vooral door 
het enthousiasme van trainsters 
Ilse Huiskens en Mara van Eijk en 
door de hulp van heel veel vrijwil-
ligers. De organisatie kan terug 
kijken op een zeer geslaagde dag.  

Bal, hoepel, lint
Voor iedereen die ook sierlijk 
met een bal, hoepel, lint, touw of 
knotsen wil leren bewegen: Doe 
gratis een keertje mee bij één van 
de recreatielessen, die op woens-
dagmiddag van 15.30 tot 16.30 
uur gegeven worden door Ilse in 
de Bloemhof aan de Hornweg en 
ontdek of deze geweldige sport 
bij je past.

Jubileumjaar vol activiteiten
Gouden lustrum Tennis 
Vereniging Rijsenhout
Rijsenhout - Op 26 november 
2020 bestaat Tennisvereniging 
Rijsenhout 50 jaar en dat gaat ge-
vierd worden! De aftrap voor het 
gouden lustrum vond plaats op 
26 november door middel van 
een bijzondere jubileumkalender 
die alle leden ontvingen in hun 
brievenbus.

Meer in beweging
TV Rijsenhout is anno 2019 niet 
meer weg te denken uit Rijsen-
hout. Maar ooit was er een tijd 
zonder deze vereniging. Het eer-
ste initiatief voor een tennisver-
eniging in Rijsenhout is ontstaan 
eind 1960 door de toenmalige 
huisarts Smit. De dokter wilde Rij-
senhout meer in beweging krij-
gen. Er werd een werkgroep ge-
vormd en die is voortvarend aan 
de slag gegaan. De gemeente 
stelde de grond beschikbaar op 
basis van erfpacht. Op een goed 
moment waren er voldoende le-
den en �nanciële middelen. De 
eerste lening werd verstrekt door 
het pensioenfonds van de vereni-
ging voor vroedvrouwen. De of-
�ciële oprichtingsdatum van de 
tennisvereniging is 26 novem-
ber 1970. In 1973 zijn twee ba-
nen aangelegd. Er was inmiddels 
een bestuur met als voorzitter Ri-
chard v.d. Linden. Er was echter 
nog geen clubhuis, dus mochten 
de leden de kantine van de voet-
balvereniging gebruiken. In 1976 
werden weer 2 nieuwe banen 
aangelegd. Van 1978 tot 1980: 
huidig clubhuis ontworpen, ge-

bouwd en gelijktijdig werd baan 
een vijfde gerealiseerd. Decem-
ber 2009 tot april 2010: renovatie 
van de bestaande gravelbanen 
in kunststof banen van smash-
court. Gelijktijdig een uitbreiding 
voor de jeugd, de aanleg van een 
nieuw jeugdterrein met twee mi-
nibanen en een grote oefenmuur.
Mede door de diverse bestuurs-
leden, heel veel vrijwilligers, die 
met hart en ziel in de afgelopen 
50 jaar voor TV Rijsenhout hun 
werkzaamheden verrichtten, en 
dankzij de �nanciële ondersteu-
ning van vele geweldige sponso-
ren, heeft Rijsenhout nu een ten-
nisvereniging en een tenniscom-
plex om zeer trots op te zijn. 

Leuk programma
Inmiddels jaar bestaat de ver-
eniging 50 jaar, maar bruist nog 
steeds van energie, denkt aan de 
toekomst door aanpassingen en 
verbeteringen te bewerkstelli-
gen, denkt mee met de leden en 
heet nieuwe leden van harte wel-
kom. Jong en oud voelt zich dan 
ook helemaal thuis bij TV Rijsen-
hout. Om dit gouden lustrum te 
vieren staat er vanaf januari 2020 
iedere maand een sportieve of 
feestelijke activiteit op de kalen-
der. Voor iedereen, van jong tot 
oud, oud-leden en niet-leden is 
er een super leuk programma op-
gesteld. Het jubileumjaar wordt 
op 28 november 2020 afgesloten 
met een spetterend feest. Kijk om 
de laatste nieuwtjes over dit jubi-
leumjaar niet te missen op www.

Darten bij Poel’s Eye in Proosdijhal
Tibor gooit één na hoogst 
mogelijke uitgooi: 167
Kudelstaart - De afgelopen 
dartsavond van de Poel’s Eye was 
op een andere locatie dan gebrui-
kelijk. Er werd uitgeweken naar 
de plaatselijke sporthal de Proos-
dijhal. Ook de volgende speel-
avond zal hier weer plaats vin-
den. De speelavond werd gewon-
nen door Moreno Blom, het was 
zijn derde overwinning ooit. Bak 
was de �nalist. Arno Kroon zette 
de kroon op zijn avond door zijn 
eerste �nale ooit bij de Poel’s Eye 
te winnen. Hij won het tweede ni-
veau, Gilbert van Eijk was de �-
nalist. Ook Tibor Hogervorst had 
een opmerkelijke avond. Na een 
zware poule met vijfvoudig kam-
pioen Danny Zorn en Top Tien 
spelers Rene Verhoeven en Ilo-
na van Emden belandde hij in 
de B ronde. Huib Gootjes was er 
voor verantwoordelijk dat Tibor 
zelfs in het vierde niveau terecht 
kwam. Maar toen kreeg Tibor 
toch weer de geest. Niet alleen 
won hij de �nale van het vierde 
niveau van Mike Miltenburg, ook 
gooide hij uitermate knap de op 
één na hoogst mogelijke uitgooi; 
167, een fantastische worp. On-
dertussen bereikte Huib de �nale 

van het derde niveau. Raymond 
van de Weiden bereikte voor de 
vierde keer op rij (!) een �nale. De 
vorige drie �nales gingen steeds 
jammerlijk verloren, maar nu won 
Raymond dan toch voor de acht-
ste keer ooit een �nale. De vol-
gende speelavond brengt ook de 
beslissing in de tweede periode. 
Tim van de Poel staat er het bes-
te voor, hij staat 3 punten voor op 
een trio: John Guldemond, Rene 
Verhoeven en Bak. 

Vrijdag speelavond
Morgen, vrijdag 29 november, is 
de volgende speelavond. Ook de-
ze speelavond zal weer plaats vin-
den in de Proosdijhal; de sport-
hal in Kudelstaart aan de Edison-
straat. Zoals gewoonlijk kan el-
ke darter zonder opgave vooraf 
meedoen en dankzij het vier ni-
veau systeem komt iedereen op 
zijn eigen niveau terecht. Deel-
name is geheel vrijblijvend en 
houdt geen verplichtingen voor 
later in het seizoen in. De inschrij-
ving sluit om 20.00 uur, deelna-
me kost vier euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar. Op www.poel-
seye.nl is nog meer info te vinden. 

Arno, Tibor, Huib en Raymond vielen in de prijzen bij Poel’s Eye.

tvrijsenhout.nl of www.facebook.
com/tvrijsenhout. Oproep aan al-
le oud-leden: Vind je het leuk om 
mee te doen met een van de jubi-

leumactiviteiten? Stuur dan een 
mail met je naam, adres, postco-
de en woonplaats naar jubileum-
feesttvr@gmail.com

Iedere dinsdagavond in Middelpunt
Ans Engel komt en wint 
dartcompetitie
Aalsmeer - Op 19 november 
kwam Ans Engel het Middelpunt 
binnengelopen, zij is een be-
kend gezicht bij de verschillen-
de dart-evenementen in de re-
gio. In de aanvangspoule werd zij 
nipt tweede achter Ben van Dam. 
In de andere poule waren Peter 
Bakker en Jacco Piet de sterkste. 
In de eerste halve-kruis�nale wist 
zij Peter met 2-1 te verslaan. Jac-
co won de andere halve-kruis�-
nale van Ben. 
Langzamerhand kreeg Ans dus 
vleugels en dat bewees zij door 
in de �nale Jacco met 2-0 terug 
te wijzen. Peter wist nog derde 

te worden en Ben eindigde op de 
vierde plek. In de verliezersronde 
wist Gerben de Vries zich knap te 
herstellen door Kees de Lange te 
verslaan. Volgende week zullen er 
beslist weer andere uitslagen zijn 
want dit spelletje is moeilijk te 
voorspellen. 
Iedereen vanaf 16 jaar wordt hier-
bij uitgedaagd om zijn geluk ook 
eens te proberen. Er wordt iede-
re dinsdagavond gedart in buurt-
huis ‘t Middelpunt aan de Wilhel-
minastraat 55 in Oosteinde. Aan-
vang is 20.00 uur en de kosten 
zijn 2,50 euro per avond. Geen 
lidmaatschap vereist.

Loek wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 4 decem-

ber vanaf 14.00 uur in het Paro-
chiehuis aan de Gerberastraat. Het 
kaarten op 20 november is gewon-
nen door Loek Pieterse met 5237 
punten, gevolgd door Riet Meijer 
met 5026, Julia van der Laarse met 
4934 en Leo Ton met 4857 punten. 
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Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter

Nominatie Lex van Emden 
als clubheld van het jaar
Uithoorn - Lex van Emden is door 
het bestuur van Uithoornse Roei- 
en Kanovereniging Michiel de 
Ruyter (MdR) genomineerd als 
Clubheld van het Jaar! De Club-
held van het Jaar is een initiatief 
van Rabobank, net als de Club 
van het Jaar verkiezing. 
Lex heeft de stem van het bestuur 
gekregen, omdat hij zich op ver-
schillende vlakken inzet voor de 
vereniging. Hij heeft zichzelf on-
misbaar gemaakt als roei-instruc-
teur voor leden die de roeivaar-
digheden (nog) beter onder de 
knie willen krijgen. Daarnaast or-
ganiseert Lex jaarlijks de succes-
volle jeugd-ergometer wedstrij-
den, verzorgt hij de ledenwerving 
en houdt hij de ledenadministra-
tie bij. Tot slot zet hij zich ook in 
voor de Amsterdamsche Roei-

bond als penningmeester.
Stemmen op Lex kan op www.
clubheldvanhetjaar.nl door te 
zoeken op ‘Lex van Emden’ of 
‘Michiel de Ruyter’. Na het invul-
len van je gegevens ontvang je 
een e-mail, welke je dient te be-
vestigen voor een geldige stem. 
Stemmen op Lex kan tot en met 
2 december. Daarna wordt er uit 
de top 3 van meeste stemmen, 
één clubheld per provincie ge-
selecteerd. Indien MdR zich kwa-
li�ceert voor de volgende ronde, 
mag de vereniging op 17 decem-
ber samen met de andere provin-
ciewinnaars pitchen.
De hoofdprijs is een feest voor de 
hele club waarop Michiel de Ruy-
ter met elkaar de inzet van vele 
geweldige vrijwilligers, zoals Lex, 
gaat vieren. Foto: Lex van Emden

Kennismaken met honk- 
en softbal of beeball
De Kwakel - Ben jij tussen 4 en 
15 jaar dan  kan je nu geheel gra-
tis en vrijblijvend deelnemen 
aan vier beginnerstrainingen die 
Honkbal- en Softbalvereniging 
Thamen organiseert in novem-
ber en december. De meest er-
varen trainers en coaches staan 
klaar om de eerste kennismaking 
te geven met de leuke teamspor-
ten honkbal, softbal of beeball. 
De trainingen zijn voor jongens 
en meisjes en worden gegeven in 
Gymzaal Meerwijk, Eendracht 4 
te Uithoorn op de zondagen 1, 8 
en 15 december. Kinderen tot en 
met 7 jaar zijn welkom van 10.00 
tot 11.00 uur en jeugd tot en met 
15 jaar van 11.00 tot 12.00 uur. 
Aanmelden is wel een vereiste en 

dit kan door een e-mail te sturen 
naar Tc.Thamen@gmail.com of 
via een WhatsApp bericht naar: 
06-21899479. 
Honkbal, softbal en beeball (maar 
ook Mixed Slowpitch) zijn echte 
zomersporten. Vanaf januari start 
de zaaltraining in diverse gymza-
len in Uithoorn. Van half maart 
tot half oktober vinden de trai-
ningen en wedstrijden plaats op 
het complex aan de Vuurlijn 24 te 
De Kwakel. 
Ook interesse maar ouder dan 15 
jaar? Neem dan ook contact op 
via genoemd e-mailadres Honk-
bal- en Softbalvereniging Tha-
men biedt namelijk ook voor 15+ 
en volwassenen heel veel moge-
lijkheden.  

Exclusieve kijk achter de schermen
De Formule 1 show met 
Olav Mol en Jack Plooij

le 1 Show, een show vol interes-
sante weetjes en anekdotes. 
Olav Mol is al sinds 1991 com-
mentator bij de GP’s en de laat-
ste jaren bij Ziggo Sport. Een gro-
tere expert dan Mol op het ge-
bied van Formule 1 bestaat er 
niet. Van de geschiedenis tot aan 
obscure feitjes, Mol weet het al-
lemaal. Verslaggever Jack Plooij 
verzorgt bijdragen vanuit de pit-
straat en interviewt coureurs. Nu 

staan Mol en Plooij samen in het 
theater met De Formule 1 Show 
om hun passie te delen. Daar ge-
ven zij een exclusieve kijk achter 
de schermen. Interessante feiten, 
anekdotes, geheimen van cou-
reurs, waar zowel de kenner als 
de leek zijn hart aan kan ophalen.
Ga voor meer informatie en het 
bestellen van entreebewijzen 
naar: www.schouwburgamstel-
veen.nl/formule1.

Toernooi op zaterdag 7 december
Dammen: Donateurs van 
K&G al snel in de ring
De Kwakel - Vanwege de druk-
te in ’t Fort De Kwakel is het dam-
toernooi van de donateurs van 
Kunst en Genoegen al vroeg in 
december. Om precies te zijn 
staan de deuren van ’t Fort al op 
zaterdag 7 december open voor 
de ondersteuners van damclub 
K&G. Zij maken al jaren onder-
ling uit wie van de amateurs het 
dampotje het beste beheerst. Dit 
jaar zal Luuk Smit zijn titel moe-
ten verdedigen, Mike Kouwenho-
ven zint op revanche en Marco de 

Groot ziet zijn meeste aantal titels 
in gevaar komen. Joris Voorn ligt 
op de loer om vanuit de B-groep 
door te stoten en in de C-groep 
zal Frans van Doorn wel weer 
een masterclass geven. Genoeg 
ingrediënten voor een gezellige 
middag dammen, natuurlijk is ie-
dereen vrij om aan te schuiven in 
’t Fort. Vanaf 13.00 uur kan men 
inschrijven, deze middag staat 
onder de bezielende leiding van 
René de Jong die ook de hulp van 
de damleden aan zijn zijde heeft.  

Zwemcompetitie jeugd
Finale Oceanus junioren 
eindigt met goud!
Aalsmeer - Voor de Oceanus juni-
oren stonden de afgelopen twee 
weekenden in het teken van de 
regio�nales van regio Midwest in 
Hoofddorp. Een vast ploegje van 
vijf zwemmers was bijna elke dag 
present, aangevuld met zwem-
mers die zich soms maar één dag 
geplaatst hadden. De junioren 
zwemmen in klassen van twee ja-
ren. Dat betekende dat de vaste 
ploeg, bestaande uit Stijn Kleyn, 
Elise Schipper, Floris van der 
Salm, Pippi Achterberg en de zus-
sen Amber en Nina Bellaart, stevi-
ge concurrentie had die vaak een 
jaar ouder was. Dat weerhield ze 
er niet van om hun persoonlijke 
records nog verder aan te scher-
pen om volgend jaar nog hoger 

te eindigen. Pippi Achterberg be-
waarde het lekkerste voor het 
laatste. Zij won de 400 meter wis-
selslag en behaalde de felbegeer-
de gouden plak! 

Opkomst was honderd procent!
Konrad en Luuk B aan kop 
bij AAS jeugdschaken
Aalsmeer - Bij een honderd pro-
cent opkomst (!) waren er veel 
mooie partijen bij het jeugdscha-
ken van AAS. Luuk B moest met 
zwart aantreden tegen Simon Ru-
dolph en wist na een zware strijd 
te winnen. Luuk B begint zich te 
ontpoppen als een van de grote 
AAS- talenten en dat is zeker niet 
slecht voor een stap 3 leerling. 
Konrad R moest tegen Luuk V en 
de veelvoudig kampioen van AAS 
is niet in vorm dit seizoen en ver-
loor dan ook van een zeer gemo-
tiveerde Konrad. Jasper was weer 
van de partij en versloeg Robert 
en Christiaan won van broer Ma-
rien. De opmars van Merel werd 
gestuit door Rune, die met zwart 
een knappe remise scoorde. 

Storm verloor van Kai, waar broer 
Rink verloor van Roan, die steeds 
meer op gang begint te komen. 
Pieter won van Bryan en tenslot-
te verloor Daria van Maks.
De AAS jeugdcompetitie wordt 
gespeeld met een laddersysteem, 
dus iedereen die lid wil worden 
heeft een partij en een kans om 
kampioen te worden of een an-
dere prijs te winnen. Maar in ieder 
geval, je hebt altijd een leuke par-
tij! Het is spannend aan de top, de 
stand na ronde 9: Op één Konrad 
met 7 punten, gevolgd door Luuk 
B met eveneens 7 punten. Ge-
deeld derde en vierde staan Jas-
per en Christiaan met elk 5,5 pun-
ten. 
Door Ben de Leur

Pieten trainen mee bij 
hockeyclub Qui Vive
De Kwakel - Tijdens de laatste 
stokstaartjestraining bij Qui Vi-
ve, waarbij er plotseling twee Pie-
ten op het veld stonden, werd 
er door de Pieten gevraagd of er 
nog meer getraind ging worden 
in de week die komen ging. Dit 
omdat er nog meer Pieten wilden 
leren hockeyen. Dat was zeker het 
geval. Hierdoor hadden de Benja-
mins, F-jes en 6E kinderen het ge-
luk dat er afgelopen woensdag 
tijdens de training ook twee Pie-
ten mee kwamen trainen. Deze 
keer was ook Sinterklaas meege-
komen. De Pieten kwamen lekker 
meetrainen, al was meteen al te 
zien dat ze nog veel moesten le-
ren. Één van de Pieten hockeyden 
met een deel van de staf van Sin-
terklaas. De andere piet had wel 
een hockeystick meegenomen, 
maar hulp konden ze beiden ze-
ker gebruiken. Gelukkig waren 
er, zowel tijdens het eerste uur 

als het tweede uur heel veel kin-
deren die de Pieten wilden leren 
hockeyen, dus dat ging helemaal 
goed komen. 
Na een klein half uurtje getraind 
te hebben, gingen de kinde-
ren met de Pieten naar binnen 
waar Sinterklaas ze al stond op te 
wachten. Per team mochten de 
kinderen bij Sinterklaas komen, 
die veel over het team wist te ver-
tellen. Ook lieten sommige teams 
hun yel of een liedje aan Sinter-
klaas en de Pieten horen. Voordat 
Sinterklaas er weer vandoor ging, 
kregen alle kinderen nog een ca-
deautje. De Benjamins kregen 
een Qui Vive bidon en de F-jes en 
de 6 E kinderen een hockey kwar-
tetspel. Ook werden alle jeugd-
trainers verrast met een chocola-
de Sinterklaas. Het was weer een 
heel gezellige middag waarbij er 
heel veel blije koppies bij Qui Vi-
ve rondliepen. 

Amstelveen - Formule 1 is op 
dit moment in populariteit de 
snelst groeiende sport in Neder-
land. Maar wat is Formule 1 zon-

der het gevatte commentaar van 
Olav Mol en Jack Plooij?! Dinsdag 
26 mei komen zij naar Schouw-
burg Amstelveen met De Formu-

Bashira, 10 jaar,  Syrië

Save the Children geeft in de hele wereld kinderen een 

gezonde start, de kans om te leren en we beschermen 

ze tegen onrecht en gevaar.  Wij doen alles wat nodig is 

om het leven van kinderen - en daarmee de toekomst van 

onze samenleving - te verbeteren. Niet alleen in geval van 

nood, maar elke dag weer.

www.savethechildren.nl
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