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Aalsmeer: Omg. Zwarteweg, Meervalstraat 
 (245 kranten)

Wethouder: “Als gemeenten word je tegen elkaar uitgespeeld”

Geschuif met vliegtuighinder 
doorn in oog van Aalsmeer

Dat het vliegen via de vaste bocht 
nu de� nitief is, kan op weinig 
waardering rekenen van het col-
lege van Aalsmeer. De gemeen-
te Aalsmeer heeft de afgelopen 
twee jaar gepleit voor meer in-
zicht in de gevolgen van het vlie-
gen via de vaste bocht voor de 
hinderbeleving in Kudelstaart. 
Daardoor is nog gewacht met het 
de� nitief invoeren van het zoge-
naamde ‘Microklimaat Leimui-
den’. 

Rekensom
Nu is in het Regioforum van de 
ORS besloten de maatregel door 
te zetten. Hierdoor zijn er per sal-
do in de omgeving van Schiphol 
minder mensen die hinder onder-
vinden. Maar juist in Kudelstaart, 
waar al sprake is van een optel-
som van hinder door drie banen, 
neemt het aantal mensen dat 
hinder ondervindt toe. Volgens 
wethouder schipholzaken Rob-
bert-Jan van Duijn doet het er 
blijkbaar niet toe dat zo’n reken-
som geen recht doet aan de be-

leving van de hinder. “Het geeft 
maar weer eens aan dat het bere-
kenen van hinder leidt tot schui-
ven met hinder tussen gemeen-
ten”, constateert hij. “Als gemeen-
ten word je op deze manier tegen 
elkaar uitgespeeld en dat moeten 
we absoluut niet laten gebeuren.” 

“Overlast is overlast”
De vaste-bochtconstructie zorgt 
ervoor dat vliegtuigen dichterbij 
Kudelstaart overvliegen, waar al 
drie banen voor overlast zorgen. 
“Als je aan een inwoner van Ku-
delstaart vraagt van welke baan 
het vliegtuig komt dat over hem 
heen vliegt, zal hij zeggen dat het 
niet uitmaakt”, zegt de wethou-
der. “Want overlast is overlast, van 
welke baan die ook komt.”
Het geeft volgens de wethouder 
ook aan dat er niet meer te schui-
ven valt met vliegbewegingen en 
hindercijfers. “Door op één plek 
de hinder te verminderen maak 
je het voor anderen vaak weer er-
ger.“ Hij heeft er daarom voor ge-
zorgd dat er door de ORS is toe-

gezegd dat het aantal vliegtuigen 
dat opstijgt via de vaste bocht 
scherp in de gaten wordt gehou-
den en dat niet actief wordt gesti-
muleerd om via de bocht te vlie-
gen. 
 
Solidair blijven
“Ik heb me met hand en tand ver-
zet en er alles aan gedaan om de-
ze ontwikkeling tegen te houden”, 
zegt de wethouder. “De oproep 
van Aalsmeer aan de omliggende 
gemeenten is nu: laten we solidair 
blijven als het gaat om hinder en 
vooral oog blijven houden voor 
de meest gehinderde gebieden.”

Geluidsmeetsysteem
En natuurlijk blijft wethouder 
Robbert-Jan van Duijn actief om 
Aalsmeer in beeld te houden: “We 
blijven onverminderd inzetten, 
onder meer door met Schiphol en 
het Rijk in gesprek te blijven over 
het uitvoeringsplan Hinderreduc-
tie, over de inrichting van een 
Omgevingsfonds en bijdragen 
voor Aalsmeer hieruit, over het 
opzetten van een geluidsmeetsy-
steem in Aalsmeer en Kudelstaart 
en andere mogelijke maatregelen 
die de geluidshinder verminde-
ren en de leefbaarheid in onze ge-
meente ten goede komen.”

Nieuw politieloket in gemeentehuis
Politiebureau Aalsmeer 
per 1 januari dicht
Aalsmeer - Het Politiebureau van 
Aalsmeer aan de Dreef gaat per 1 
januari 2020 dicht. Inwoners kun-

nen voortaan terecht bij het nieu-
we politieloket in het gemeente-
huis op het Raadhuisplein in het 

Centrum. Hier kan men terecht 
met vragen en om aangifte te 
doen. Bellen met de politie kan 
altijd: 0900-8844, of bij spoed: 
112. 

Krachten bundelen
De sluiting zorgt ervoor dat de 
politie met meer mensen op 
straat kan werken. De krachten 
worden gebundeld vanuit bu-
reau Uithoorn. De huidige wijk-
agenten blijven allen gewoon ac-
tief in hun eigen buurten. Ook 
blijft hetzelfde aantal politiemen-
sen als nu - opvallend en onop-
vallend - in de wijken om de vei-
ligheid te garanderen. Aanrijtij-
den bij spoedmeldingen nemen 
niet toe: de politieauto’s die hier-
op afgaan worden centraal aan-
gestuurd. 

Eenvoudig aangifte doen
Persoonlijk aangifte doen kan 
voortaan in het gemeentehuis 
van Aalsmeer en bij bureau Uit-
hoorn aan de Laan van Meerwijk 
6. In veel gevallen kan er makke-
lijker en sneller via internet of te-
lefonisch aangifte gedaan wor-

den. Op www.politie.nl/aangifte 
is te lezen hoe dit werkt.

Openingstijden
Let op: Vanwege de feestdagen 
is het politieloket in het gemeen-
tehuis van Aalsmeer pas van-
af maandag 6 januari 2020 ge-
opend. Het politieloket is iedere 
maandag tot en met vrijdag ge-

opend van 8.30 tot 14.00 uur. Op 
woensdagavond zijn agenten tot 
20.00 uur aanwezig. Bureau Uit-
hoorn is van maandag tot en met 
vrijdag geopend van 10.00 tot 
19.30 uur, dinsdag tot 23.00 uur. 
Op zaterdag en zondag is zowel 
het politieloket in Aalsmeer als 
het politiebureau in Uithoorn ge-
sloten. 

Auto weggesleept na 
botsing met oplegger
Aalsmeer - Op dinsdagmiddag 
3 december heeft een aanrijding 
plaatsgevonden op de Aalsmeer-
derweg ter hoogte van tuincen-
trum het Oosten. Een bestuurder 
van een zwarte Seat is op een op-
legger met een graafmachine ge-
botst. Volgens omstanders wilde 
de bestuurder van de oplegger 
afslaan. De bestuurder heeft de 
oplegger te laat opgemerkt waar-

door er een aanrijding ontstond. 
Door de klap zijn de airbags van 
de Seat uitgeklapt. De bestuurder 
is gelukkig niet gewond geraakt. 
Een berger moest ter plaatse ko-
men om de Seat af te slepen. Ook 
de oplegger moest hierop wach-
ten, de Seat zat namelijk vastge-
klemd aan de oplegger.
Foto: Davey Photography, 
Davey Baas

Aalsmeer - Eén van de maatregelen die de Omgevingsraad Schip-
hol (ORS) vaststelt om hinder van vliegtuigen te beperken, pakt 
nadelig uit voor bewoners van Kudelstaart. Vliegtuigen die via 
een vaste bocht opstijgen vanaf de Kaagbaan zorgen al een paar 
jaar voor meer overlast. 
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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

Oud Aalsmeer bij inloop 
Odense voor ouderen
Aalsmeer - De inloop Odense in 
gebouw Irene is onderdeel van 
het Ontmoetingcentrum en biedt 
gedurende de week een geva-
rieerd activiteitenprogramma 
aan ouderen aan. Te denken valt 
aan creatieve activiteiten, bewe-
gingsactiviteiten, geheugentrai-
ning en klaverjassen. Ouderen die 
het leuk en gezellig vinden om tij-
dens activiteiten andere mensen 
te ontmoeten zijn van harte wel-
kom. Op vrijdagochtend kunnen 
ouderen terecht met vragen over 
de laptop, tablet of telefoon, na-
tuurlijk staat ook de ko�e en thee 
klaar. ’s  Middags wordt er door 
middel van de beamer beelden 
met geluidsfragmenten getoond. 
Elke eerste vrijdag van de maand 
komt Wim Rodenburg beelden 
laten zien van Oud Aalsmeer, de-
ze middagen zijn erg geliefd bij 
het publiek. Vrijdag 6 december 

zal Wim er opnieuw zijn en nieu-
we beelden tonen. Op vrijdag 13 
december zal de �lm ‘Hollandsch 
Hollywood’ getoond worden, een 
�lm met liedjes van Nederlands 
grootste succes�lms uit de ja-
ren dertig: van De Jantjes en ble-
ke Bet tot Op stap en Het meisje 
met den blauwen hoed. Op vrij-
dag 20 december worden drie 
monumentale kerkgebouwen 
uit Aalsmeer in beeld gebracht. 
En het nieuwe jaar wordt op vrij-
dag 3 januari begonnen met we-
derom oud Aalsmeer. De thema-
�lmmiddagen beginnen allen om 
14.30 uur in gebouw Irene aan de 
Kanaalstraat 12. Voor meer infor-
matie of vragen kan op donder-
dagen en vrijdagen contact op-
genomen worden met Jorinde 
van Leeuwen via 06-22468574.

Oud papier in 
Kudelstaart

Kudelstaart - Aanstaande vrij-
dagavond 6 december haalt het 
muziekvereniging Flora samen 
met de Tennis Vereniging Ku-
delstaart het oude papier op in 
Kudelstaart. Gaarne de papier-
container of dozen papier plaat-
sen waar ook de vuilcontainers 
verzameld dienen te worden. 
Met de opbrengst van het ou-
de papier �nanciert de Stichting 
Supporting Kudelstaart alle Ku-
delstaartse verenigingen, instel-
lingen en stichtingen. Dus, ver-
zamel het papier (geen melk- en 
frisdrankpakken) voor de eerste 
vrijdagavond van de maand. Kijk 
voor alle datums, nieuws of een 
aanvraag voor een �nanciële bij-
drage op: www.stichtingsuppor-
tingkudelstaart.nl

Themamiddag ‘Ruimte 
voor de rivier’ bij OVAK
Aalsmeer - Op dinsdagmiddag 10 
december is Aalsmeerder Bern-
hard Schellenberger bij OVAK te 
gast met een presentatie ‘Ruimte 
voor de Rivier’, over de Nederland-
se rivieren. In 1993 en 1995 traden 
de rivieren door een hoge water-
stand van Rijn, Maas en de Waal 
buiten hun oevers. Dat gebeurde 
vooral in Limburg en grote delen 
van het Gelderse rivierengebied. 
De discussie die toen ontstond 
leidde tot een omvangrijk pro-
ject van Rijkswaterstaat. Ook an-

no nu gaat de discussie niet alleen 
over CO2, stikstof en sinds kort 
PFAS, maar vooral ook over ‘Glo-
bal warming’ en de zeespiegelstij-
ging. Het thema Ruimte voor de 
Rivier is nog steeds actueel! Met 
behulp van foto’s, een �lm en uit-
leg gaat Schellenberger het pro-
bleem en het toentertijd gestar-
te project behandelen. De mid-
dag wordt gehouden in het Paro-
chiehuis aan de Gerberastraat en 
begint om 14.00 uur. Leden van 
OVAK zijn van harte welkom. 

Lichtjestocht in het Bos
Amstelland - Wandel op vrijdag-
avond 20 december vanaf 17.30 
uur in het donker door het Am-
sterdamse Bos en volg de licht-
jes. Onderweg kom je boswach-
ters tegen die je wat vertellen of 
laten zien. En je kunt je onderweg 
warmen aan het vuur en marsh-
mallows roosteren. Na a�oop van 
de lichtjestocht staat er in De Bos-
winkel warme chocolademelk of 
glühwein klaar. Duur van de tocht 

is ongeveer 45 minuten en je kunt 
beginnen elk kwartier tot 19.30 
uur. De start van de lichtjestocht 
is bij De Boswinkel en de wande-
ling is vooral geschikt voor ge-
zinnen. De kosten zijn 5 euro per 
persoon. Verplicht aanmelden bij 
De Boswinkel: 020-5456100, want 
vol is vol. De Boswinkel aan de 
Bosbaanweg 5 is iedere dinsdag 
tot en met zondag geopend tus-
sen 10.00 en 17.00 uur..

 Zondag 8 december
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met Jan-Willem van 
den Bosch.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Spreker: Frans 
van Dam. Babyoppas en kin-
derwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag Diensten om 10u. met 
prof. dr. G.C. den Hertog en om 
16.30u. met ds. K. van As in Het 
Lichtbaken, Rijsenhout. Oppas-
dienst kinderen 0-3 jaar en zon-
dagsschool voor jeugd basis-
school. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst br. Menno Hofman. 
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. Familiedienst 
met ds. Mirjam Vermeij.

 Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-

dag 10u. Dienst met prop. A.J. 
Treur uit Vinkeveen. Orga-
nist: Joh. v/d Zwaard. Om 19u. 
Check In. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 
269. Zondag om 10u. Dienst 
met ds. J. Henzen uit Waterin-
gen. Organist: Theo Griekspoor.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Samen-
komst. Spreker: Jan-Gerard 
Dekkers. Om 10u. Jeugd-
dienst. Babyoppas en apar-
te bijeenkomsten voor kinde-
ren. Vertaling in het Engels en 
Spaans. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zon-
dag Diensten om 10u. met ds. 
W.J. v/d Linde uit Barneveld en 
16.30u. met ds. K. van As uit 
Hoorn, gez. dienst met CGK. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.  

Zaterdagdag 17u. Viering o.l.v. 
parochianen in Kloosterhof. 
Zondag om 9.30u. Viering o.l.v. 
parochianen en 14u. Poolse 
dienst met Andrzej in Karmel-
kerk.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.  Roe-

meens-orthodoxe Parochie: 
Zondag 9u. Utrenia en 1030u. 
Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ioan. 

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst met 
ds. M. Gehrels uit Amsterdam. 

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

Zondag 10u. Dienst met ds. 
A.F. Troost uit Ermelo.

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

Zondag 11u. Eucharistie/jubi-
leumviering m.mv. kinderkoor.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan-

dag in gebouw Mendel, Zwar-
teweg 98. Op 9 december om 

20u. met drs. Steve van Deven-
ter.

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.

PCOB middag 
voor leden

Aalsmeer - Op donderdag 12 de-
cember houdt de PCOB de kerst-
middag voor leden. Dominee de 
Ruiter gaat voor tijdens deze bij-
eenkomst, die gehouden wordt 
in Zorgcentrum Aelsmeer aan het 
Molenpad. De aanvang is 14.30 
uur. Het belooft een mooie mid-
dag te worden.

Spelochtend in 
het Hofplein

Regio - Elke woensdagochtend 
kunnen oudere inwoners deelne-
men aan een ko�e- en speloch-
tend in wijkcentrum Hofplein aan 
de Clematisstraat. Het ko�e drin-
ken begint om 10.00 uur en de 
spelactiviteiten eindigen tegen 
12.00 uur. Door ziekte en verhui-
zing wordt de groep helaas klei-
ner. De overgebleven deelnemers 
zijn dus op zoek naar ‘jonge’ aan-
was. Heeft u woensdagmorgen 
dus trek in ko�e en een goed ge-
sprek? Kom dan vrijblijvend bin-
nen, misschien blijft u wel rummi-
kuppen of een ander spel spelen.

Predikant André Troost bij 
Samen-op-Weg gemeente
Kudelstaart - Zondag 8 decem-
ber gaat de bekende predikant en 
publicist André Troost uit Ermelo 
voor in de dienst van de Samen-
op-Weg Gemeente Kudelstaart. 
Velen zullen zijn naam kennen 
van zijn publicaties, (dag)boeken, 
gedichtenbundels of zijn bijdra-
gen in de Elisabethbode. Domi-
nee André Troost studeerde the-
ologie te Utrecht en was daarna 
jeugdpredikant in de classis Heus-
den en vervolgens gemeentepre-
dikant te Asperen, Ermelo, Zun-
derdorp i.c.m. Amsterdam (dien-
sten voor belangstellenden). In 
die hoedanigheid leidde hij ge-
durende zeven jaren op zondag-
avond de ‘diensten met belang-
stellenden’ in de Engelse kerk aan 
het Begijnhof. In die periode leid-
de hij ook de kerstavonddiensten 
in het Concertgebouw in Amster-
dam. In 2001 ging hij terug naar 
Noord-Brabant en werd hij ge-
meentepredikant in Heusden aan 
de Maas. Sinds 2012 is dominee 
Troost met emeritaat. Hij promo-
veerde op een dissertatie over het 

leven en het werk van de dich-
ter Willem Barnard. André Troost 
schreef een groot aantal boeken, 
waaronder verschillende dagboe-
ken en enkele bundels met liede-
ren. Een aantal van zijn liederen 
zijn opgenomen in het Liedboek 
der kerken. De dienst aanstaande 
zondag is in De Spil aan de Spil-
straat (zijweg Bilderdammerweg) 
en begint om 10.00 uur. Belang-
stellenden zijn welkom.

Ds. Troost. 
Foto: heikobertram.nl

Oost-Inn: Inloop, instuif 
en literaire avond
Aalsmeer - Op woensdag 11 de-
cember is er van 9.30 tot 11.30 
uur inloop en ontmoeting, onder 
het genot van een kopje ko�e of 
thee, in de Oost-Inn. Ook wordt 
deze avond de peuterinstuif weer 
gehouden. Samen met je kindje 
een uurtje spelen, dansen, zingen 
en knutselen. Het thema is Kerst.
’s Avonds van 19.45 tot 21.30 
uur staat de maandelijkse lite-
raire avond op het programma. 
Het boek ‘De sigarenfabriek van 
Isay Rottenberg’ van Hella en San-
dra Rottenberg wordt besproken. 
Het boek is een aangrijpende ge-
schiedenis en boeiend familiever-
haal in één. Een oproep over ge-
roofd joods bezit brengt Hella en 
Sandra op het spoor van de siga-
renfabriek die hun grootvader, 
Isay Rottenberg, in 1932 overnam 
in het stadje Döbeln bij Dresden. 
Niemand, noch hun grootva-
der, noch hun vaders, had hun er 

ooit iets over verteld. De fabriek 
was de modernste van Duitsland, 
waartegen de concurrenten fel 
campagne voeren. In Duitse ar-
chieven vinden ze een schat aan 
documenten, waarin op de voet 
te volgen is hoe de Nederlands-
joodse ondernemer Isay Rotten-
berg onverschrokken strijd le-
vert om zijn bedrijf in nazi-Duits-
land te behouden. Waarom stap-
te hij in dit avontuur? En waarom 
bleef hij toen Hitler aan de macht 
kwam? Belangstellenden zijn har-
telijk welkom bij deze activiteiten 
van de Oost-Inn in de Mikado aan 
de Catharina-Amalialaan 66. Voor 
inlichtingen: 0297-325636 of 
0297-321636 of kijk op de websi-
te hervormdaalsmeer.nl
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 Kaartmiddag voor ouderen 
in Dorpshuis Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30u.

 Damesbridgen in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 13u.

 Kaartsoos 55+ in ‘t Middel-
punt, Wilhelminastraat vanaf 
13.30u.

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

 Sjoelcompetitie in dorps-
huis De Reede, Rijsenhout v/a 
19.30u.

6 DECEMBER
 Expositie ‘A Tribute to Flo-

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

 Beelden van oud-Aalsmeer in 
Odensehuis voor ouderen in 
Irene, Kanaalstraat v/a 14.30u.

 Koppelkaarten bij Buurtver-
eniging Hornmeer in buurt-
huis, Dreef 1 vanaf 20u.

 Recycle bingo in café Op 
de Hoek, Kudelstaart vanaf 
20.30u.

7 DECEMBER
 Crash Museum in fort 

Aalsmeer, Aalsmeerderbrug 
open van 11 tot 16u.

 Schrijfactie Amnesty voor jon-
geren in bibliotheek, Markt-
straat van 11 tot 16u.

 Keramiek- en schilderijenex-
positie in atelier Tries Smide, 
Emmastraat 5. Zaterdag en 
zondag open 11.30 tot 17u.

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

 Favocinema met favoriete � lm 
van burgemeester Oude Kot-
te in Oude Veiling, Marktstraat 
vanaf 20.30u.

 Vlammende � amenco in Bac-
chus, Gerberastraat vanaf 21u.

 Dynamic Gentlemen in Joppe, 
Weteringstraat v/a 21.30u.

8 DECEMBER
 Watertoren langs Westeinder 

open van 13 tot 17u. Ook op 
22 december.

 Optreden The Amazing 
Stroopwafels in De Oude Vei-
ling, Marktstraat vanaf 15u.

 Mr. Boogie Woogie & The Blis-
ters in The Shack, Schipholdijk 
253b in Oude Meer v/a 16u.

 Concert Bindingkoor in 
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 
55 vanaf 16u.

 Muziek- en zangavond in De 
Spil Kudelstaart met Song of 
Joy en Sursum Corda v/a 20u.

9 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.

  Pepernotenspel bij Postzegel-
vereniging in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 20u.

  Bingo-avond bij BV Hornmeer 
in buurthuis, Dreef 1 v/a 20u.

10 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. 

 Themamiddag OVAK over 
‘Ruimte voor de rivier’ in Paro-
chiehuis, Gerberastraat, 14u.

 Gespreksgroep voor kinderen 
met ouders met dementie in 
Irene, Kanaalstraat v/a 19.30u.

 Dartavond in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.

 Lezing over zwammen en slij-
men bij Zin-Inn van Doopsge-
zinde Gemeente, Zijdstraat 55 
vanaf 20u.

 Klaverjassen bij Ons Aller Be-
lang in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat vanaf 20u.

  Vergadering en � lmavond IJs-
club Uiterweg in de Histori-
sche Tuin vanaf 20u.

11 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.

 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.

 Adventsconcert Reyer en Lars 
in Dorpshuis Kudelstaart, 20u.

12 DECEMBER 
 Nieuwe expositie ‘Aan Tafel’ 

in het Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Tot en met 26 januari. 
Open: donderdag t/m zondag 
van 14 tot 17u.

 PCOB kerstmiddag met ds. 
de Ruiter in zorgcentrum 
Aelsmeer, Molenpad, 14.30u.

 Keezenavond in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

 Kerstkienavond bij Vogelver-
eniging in het Kloosterhof, 
Clematisstraat vanaf 20u.

 Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

 Meezingavond met ‘Denk aan 
de Buren’ in Bacchus, Gerbe-
rastraat van 20 tot 22u.

 Optreden en quiz Da Capo’s 
Popkoor in café Op de Hoek, 
Kudelstaart vanaf 20.30u.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

NIEUW:
Klassieke gitaar ‘Gomez’    met element  €169,-

Westerngitaren ‘Timberland’    vanaf  €129,-

Ukelele’s ‘Ortega’ en ‘Mahalo’    vanaf  €29,95

Violen ‘Leonardo’ (met stok en koff er) vanaf   €158,-

Zondag optreden The 
Amazing Stroopwafels
Aalsmeer - The Amazing Stroop-
wafels verzorgen aanstaan-
de zondag 8 december een op-
treden in De Oude Veiling in de 
Marktstraat. The Amazing Stroop-
wafels bestaat uit Wim Kerkhof 
(contrabas, toetsen en zang), Rien 
de Bruin (gitaar, accordeon en 
zang) en Arie van der Graaf (elek-
trische gitaar) en speelt overal: 
op straten en op pleinen, maar 
ook in cafés, dierentuinen, sau-
na’s, blusboten, theaters, hengel-
sport- en aquariumverenigingen. 
Ja, zelfs bij mensen thuis – en 
vaak ook. Het directe contact met 
het publiek staat voorop. Band-
leider Wim Kerkhof werd bekend 
met de door hem in 1979 opge-
richte band The Amazing Stroop-
wafels, die bekendheid verwierf 
met straatoptredens en nummers 
als Ome Kobus, Ik ga naar Frank-
rijk en Oude Maasweg. Kerkhof 
neemt de zang, contrabas en 
toetsinstrumenten voor zijn reke-
ning, daarnaast is hij ook de com-
ponist, tekstschrijver, manager 
en producer van de groep. Sinds 
1986 heeft hij zijn eigen platen-
uitgeverij en verschijnen de cd’s, 
lp’s en singles op zijn label Qui-

ko. De nauwe verbondenheid van 
Kerkhof met Rotterdam blijkt uit 
de vele liedjes die hij over de stad 
en de regio maakte. In november 
2019 kreeg hij de Laurenspen-
ning voor zijn culturele verdien-
sten voor de stad Rotterdam.
Het optreden aanstaande zondag 
8 december begint om 15.00 uur 
en de entree is 20 euro per per-
soon. Kaarten reserveren kan via 
scr@pietergroenveld.com.

Tribute to the Doors uitverkocht!
Mr. Boogie Woogie & The 
Blisters live in The Shack
Oude Meer - Mr. Boogie Woo-
gieEric-Jan Overbeek is in The 
Shack vooral bekend om zijn suc-
cesvolle solo optredens zomers 
op het terras. Op zondagmiddag 
8 december is hij terug met een 
fantastische band en spetteren 
de piano- en gitaarsolo’s, hartver-
scheurende duetten en prachtige 
bluesballades van het podium! 
Liefhebbers van muziekstijlen als 
Blues, Rock & Roll en Boogie Woo-
gie komen volledig aan hun trek-
ken tijdens dit piano feestje. Ver-
gezel Mr. Boogie Woogie & The 
Blisters tijdens dit muzikale feest 
rondom de piano en geniet van 

Rythm & Blues klassiekers. De 
band bestaat uit Eric-Jan Over-
beek op piano en zang, Ab Han-
sen op bass en zang, Andreas Car-
ree op drums, Maureen Natzijl op 
saxofoon en Matthijs Sepers op 
trompet. Het gaat een swingend 
Rhythm & Blues en Boogie Woo-
gie feestje worden deze zondag 
in The Shack!
The Shack is op zondag 8 decem-
ber open vanaf 15.00 uur. Aan-
vang Mr Boogie Woogie & The 
Blisters is om 16.00 uur, entree 
10 euro. Voor alle info: www.the-
shack.info. Adres: Schipholdijk 
253b in Oude Meer

Zaterdag in De Oude Veiling
Favocinema met favoriete 
fi lm n de ur emeester
Aalsmeer - Op 7 december ver-
rast burgemeester Gido Oude 
Kotte belangstellenden in Favoci-
nema met zijn favoriete � lm. Gido 
is sinds april de verse burgemees-
ter van Aalsmeer. Daarvoor is hij 
wethouder geweest in de ge-
meente Heerhugowaard. Op za-
terdag 7 december kunnen inwo-
ners hem beter leren kennen via 
zijn keuze� lm en een kort vooraf-
gaand interview. 
Favocinema organiseert in sa-
menwerking met de Stichting 
Kunst en Cultuur Aalsmeer de-
ze � lmavonden, met het principe 
dat de titel van de � lm vooraf niet 
wordt gemeld. Dit ludieke idee, 
van de vooraf ‘onbekende’ � lm, 
levert namelijk bijna altijd onver-
wachte en verrijkende ervaringen 
op. In ieder geval kan er ook ge-

keken worden met de ogen van 
de gast. De keuze van Gido is 
een typische vreemder-dan-� c-
tie-� lm; een wonderlijk waarge-
beurd verhaal. Een onwaarschijn-
lijke zoektocht naar een speld in 
een hooiberg. 
De � lm bestaat uit twee delen; 
een fysieke overlevingstocht, als 
een indrukwekkend rauw ener-
giek drama, gevolgd door een 
psychologische overlevingstocht 
zo’n twintig jaar later. Eenmaal 
bij de � nale aangekomen, weet 
de � lm te ontroeren dankzij het 
indrukwekkende acteerwerk. De 
� lm is gebaseerd op een autobi-
ogra� sche bestseller. 
Zaterdagavond 7 december in De 
Oude Veiling (bovenzaal), Markt-
straat. Aanvang is 20.30 uur, en-
tree: uw/jouw gift.

Energieke rock, pop en funk
Dynamic Gentlemen live 
in café Joppe zaterdag
Aalsmeer - Na een geweldig op-
treden van B-Loose afgelopen za-
terdag staat er aankomende za-
terdag 7 december al weer een 
heel goede band in café Jop-
pe: Dynamic Gentlemen! De mu-
zikanten van Dynamic Gentle-
men brengen een energieke mix 
van klassieke en moderne rock, 
pop en funk en meeschreeu-

wen mag! Dynamic Gentlemen 
speelt nummers van onder an-
dere Red Hot Chilli Peppers, Neil 
Young, Pearl Jam, 3 Doors Down, 
Queen, Greenday, Deep Purple 
en Foo Fighters. Het optreden in 
café Joppe in de Weteringstraat 
begint aanstaande zaterdag rond 
21.30 uur en de toegang is na-
tuurlijk gratis!

Zaterdag 7 en zondag 8 december
Keramiekexpositie in 
atelier Tries Smilde
Aalsmeer - Op zaterdag 7 en zon-
dag 8 december  opent atelier 
Tries Smilde haar atelier aan de 
Emmastraat 5 voor een keramiek-
expositie. Een beetje verscholen 
in het Oranjewijkje van Oostein-
de is het atelier van Tries Smilde 
te vinden, waar ze op de draai-
schijf werkt, les en workshops 
in diverse keramiekdisciplines 
geeft. Maar dit weekend is het 
atelier tot tentoonstellingsruim-
te omgebouwd en kan de bezoe-
ker genieten van een grote diver-

siteit aan steengoed, aardewerk 
en porselein, voor gebruik en om 
naar te kijken. Heel mooi hangen 
er ook schilderijen van Corinne 
Ott, de jonge studente die al in 
de schoolbanken begon te teke-
nen en te schilderen.
Nu de feestdagen er aankomen 
lijkt het u misschien leuk om hier 
een kunstcadeau te vinden. Be-
langstellenden zijn van harte wel-
kom op zaterdag 7 en zondag 8 
december, beide dagen van 11.30  
tot 17.00 uur. 

Klaverjassen en 
l n o  

Kudelstaart - Bij RKDES wordt 
met de kerst weer groots uitge-
pakt! Op vrijdag 13 december or-
ganiseert de Kudelstaartse voet-
balvereniging kerstklaverjassen. 
In koppels van twee wordt gekla-
verjast (Amsterdams) om mooie 
prijzen. Kosten van deelname be-
dragen 5 euro per koppel. Het 
klaverjassen begint om 20.00 uur 
en opgeven kan via de websi-

te: www.rkdes.nl. Kan je niet kla-
verjassen? Kom dan op zaterdag 
14 december naar de b(l)ingo, 
want bingoën kan iedereen! Voor 
het derde jaar staat dit heerlijke 
avondje vol prijzen en gezellig-
heid alweer op de agenda. Kaar-
ten kunnen in de voorverkoop 
voor 12,50 euro (voor een boek-
je van 5 rondes) worden gekocht 
bij Gall & Gall Kudelstaart. Op de 
avond zelf zijn de boekjes 15 eu-
ro (als er nog plaats is, want vol 
is vol. Aanvang van de b(l)ingo is 
ook 20.00 uur. Dus voor ieder wat 
wils bij RKDES Kudelstaart.

Flamenco in 
B us
Aalsmeer - Vlammende Flamen-
co met gitarist Yorgos Valiris (uit 
Aalsmeer), zangeres Erminia Fer-
nandez Cordoba en danseres Ro-

mina Toroz op zaterdag 7 decem-
ber in Bacchus. Het optreden in 
het culturele café aan de Ger-
berastraat begint om 21.00 uur. 
Open vanaf 20.30 uur. Toegang: 
15 euro. Inlichtingen bij Reinoud 
Staps via 0297-325304. Kaartjes 
reserveren is aan te raden en kan 
via www.cultureelcafebacchus.nl  
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Kerstconcert Con Amore
Aalsmeer - De voorbereidingen 
voor het kerstconcert zijn in vol-
le gang. Mannenkoor Con Amo-
re is groter geworden door de ac-
tie van het projectkoor. De nieu-
we instromers hebben alle repe-
tities mee gedaan en thuis gestu-
deerd met de van de dirigent ge-
kregen muziek. De instrumenta-
listen hebben een doorloop re-
petitie gehad bij de dirigent thuis 
en zullen nu met het koor en so-
liste aan de slag gaan. De soliste 
Sandra Lakerveld is geen onbe-
kende van het koor, want zij heeft  

nog meegedaan aan de opname 
van de kerst-CD van het koor. Het 
kerstconcert van Con Amore is op 
zondag 15 december vanaf 14.30 
uur in de Open Hof kerk aan de 
Ophelialaan. De zaal gaat open 
om 14.00 uur. De voorverkoop is 
van start gegaan. Kaarten in de 
voorverkoop zijn verkrijgbaar bij 
het Boekhuis, Annemieke’s Kra-
merie (alleen contante betaling) 
en bij de leden. Indien voorradig 
ook te koop voor aanvang in de 
kerk. Thema van het concert is 
‘With every Christmas card I write’. 

Bekende en nieuwe kerstevergreens
Kerst met Bindingkoor
Aalsmeer - Kerst is hét feest 
waarbij jaarlijks dezelfde liederen 
en liedjes worden gezongen. Het 
Bindingkoor onder leiding van 
Henk Trommel heeft dit jaar ge-
kozen voor een kerstconcert met 
bekende, oude- en nieuwe kerst-
evergreens. Soms is er gekozen 
voor bijzondere arrangementen, 
die het voor het koor spannender 
maken om te zingen en mogelijk 
voor u interessanter maken om 
naar te luisteren, zoals Stille nacht 
en Jingle Bells. Het Bindingkoor 
zing ook Duitse kerstliedjes én 
Engelse Carols én populaire hits, 

zoals ‘All I want for Christmas’ van 
Mariah Carey. De instrumenta-
le solisten bij dit concert zijn Ma-
rije Clemens en Dorine Schoon 
op hobo. Zij spelen en improvise-
ren rond het thema Dialoog. Het 
kerstconcert van het Bindingkoor 
is op zondagmiddag 8 december 
in de Doopsgezinde kerk, aan de 
Zijdstraat 55 en begint om 16.00 
uur, zaal open vanaf 15.30 uur. De 
entreeprijs bedraagt 10 euro en 
dit bedrag is inclusief een con-
sumptie. Bezoekers tot 18 jaar be-
talen 5 euro entree. Kaarten zijn 
aan de zaal te koop.

Adventsconcert Reyer en 
Lars in het Dorpshuis 
Kudelstaart - De Alphakerk 
heeft de gospel-artiesten Rey-
er en Lars Gerfen uitgenodigd 
om bij hun Adventstour dit jaar 
Kudelstaart aan te doen in het 
mooie verbouwde Dorpshuis in 
Kudelstaart. De titel van de tour 
en de bijbehorende EP is ‘Regen 
op ons’. “De symboliek van regen 
als het beeld van Gods zegen en 
ontferming vonden wij zo spre-
kend dat we meteen enthousiast 
werden om vanuit die gedachte 
de nieuwe single te schrijven. We 
hopen met dit nieuwe program-
ma en de nieuwe liederen, men-
sen mee te nemen in de bijzon-
dere tijd van de Advent, het uit-
zien naar de komst van Jezus. We 
kunnen dan ook niet wachten om 
weer samen op pad te gaan.” De 
Adventstour van Lars en Reyer 

begint op 10 december en doet 
elf plaatsen door heel Nederland 
heen aan. 
Woensdagavond 11 december 
zijn ze in het Dorpshuis in Ku-
delstaart. Tickets (en meer infor-
matie) zijn verkrijgbaar via www.
events4christ.nl.

Caritas geeft kerstconcert
Aalsmeer - Op zaterdag 14 de-
cember geeft het Interkerkelijk 
Koor Caritas het kerstconcert ‘Co-
me and �nd him here’ vanaf 20.00 
uur in de Karmelkerk. De kerk zal 
deze avond in kerstsfeer versierd 
zijn waardoor er volop genoten 
kan worden van de koorzang 
met muzikale omlijsting door een 
combo. De liederen worden ge-
zongen in het Engels, en een ver-
taling wordt steeds in beeld ge-
bracht. De algehele muzikale lei-
ding is in handen van Arjaan van 
Eck. In de tweede helft van het 
concert zal het koor de musical 
‘The Mercy Manger’ zingen. De-
ze musical is in Nederland nog 
niet eerder uitgevoerd, dus voor 
caritas een spannende actie. Het 
is een prachtige musical met een 

mix van velerlei oude en nieuwe 
liedjes, mooie melodieën en ver-
rassende koorarrangementen. 
Het thema is ‘de  kribbe vol ge-
nade’. De kribbe zal deze avond 
centraal staan, letterlijk en �guur-
lijk. Het koor wil een luisterrijke 
avond bieden, maar zorgt ook dat 
er veel te aanschouwen is. De Ca-
ritassers hebben heel wat in hun 
mars en kunnen in allerlei opstel-
lingen zingen. Tevens hebben zij 
onder hun leden een solozanger 
en zangeres, die samen een emo-
tievol duet zingen. Het belooft 
een mooi kerstconcert te wor-
den! Kaarten á 10 euro zijn te be-
stellen via de website www.cari-
tasaalsmeer.nl, of (indien nog be-
schikbaar) voor het concert ver-
krijgbaar bij de ingang.

Muziek- en zangavond in De Spil
‘Op weg naar Kerst’ met 
Song of Joy en Sursum
Kudelstaart - Zondag 8 decem-
ber organiseren Sursum Corda en 
Song of Joy een muziek- en zang-
avond in De Spil, aanvang 19.00 
uur. In deze adventstijd bereidt 
men zich voor op het Kerstfeest 
en de komst van Jezus Chris-
tus  naar de aarde. “We verwach-
ten de koning die ons de vrede 
brengt”, luidt één van de liederen 
die Song of Joy zal zingen. Bezoe-
kers kunnen luisteren naar tradi-
tionele advents- en kerstliederen 
van Song of Joy en ook de instru-
mentale liederen van Sursum Cor-
da zullen kerstsfeer brengen. U 
luistert echter niet alleen, u wordt 
ook uitgenodigd zelf mee te zin-
gen met de samenzangliederen 
die door Sursum Corda begeleidt 
zullen worden, ondersteunt door 

Jan Sikkema op het orgel en Jaap 
van Muijden op de piano. Be-
wust is gekozen voor een avond 
aan het begin van de adventstijd, 
omdat de laatste week voor Kerst 
vaak al zo druk is met (kerk)dien-
sten, uitvoeringen, etc. Het is niet 
de eerste keer dat Song of Joy en 
Sursum Corda samen deze zang-
avond organiseren. Ze bewaren 
daar goede herinneringen aan en 
hopelijk u ook. Misschien herin-
nert u zich nog wel de Volksker-
stzangavonden uit het verleden 
die in de Bloemenveiling (eerst in 
Bloemenlust, later in de VBA) ge-
geven werden. Koor en orkest ho-
pen met deze muziek- en zang-
avond in deze traditie te treden 
onder de noemer ‘Samen op weg 
naar Kerst’. 

Kahoot-Kerstquiz met 
Da Capo’s Popkoor
Kudelstaart - Op donderdag 12 
december heeft Da Capo’s Pop-
koor het inmiddels jaarlijkse op-
treden bij café Op de Hoek in Ku-
delstaart weer op het program-
ma staan. Dit jaar wordt de avond 
overgoten met een sausje van 
wedstrijdelement middels een 
uitdagende Kahoot Kerstquiz. 
Een ieder is welkom om dit alles 
te aanschouwen en te beluiste-
ren in het gezellige en sfeervol-
le café van uitbater Beatle, of zelf 
mee te doen in teams van maxi-
maal 4 personen. De kleine bij-
drage hiervoor bedraagt 5 eu-

ro per team. Terwijl de heerlijke 
(pop)kerstnummers van Da Ca-
po door het café klinken, wordt 
het brein op de proef gesteld tij-
dens de quiz. Ondertussen zijn er 
natuurlijk ook de nodige versna-
peringen te bestellen of kan men 
vooraf een hapje eten: de keuken 
sluit op deze bijzondere avond 
wel om 19.30 uur. 
Kortom een sfeervol, muzikaal en 
gezellig avondje uit! Inloop vanaf 
19.30 uur, start om 20.00 uur tot 
circa 22.00 uur.  Meer informatie 
is te vinden op de website van Da 
Capo: www.popkoor.nl.

Meezingkerstconcert ACOV
Aalsmeer - Op zaterdagmiddag 
21 december kunt u helemaal in 
de stemming komen van Kerst 
wanneer u komt luisteren en 
meezingen bij het Kerstconcert 
van Aalsmeers Christelijk Oratori-
um Vereniging. Het koor verzorgt 
een sfeervolle muziekmiddag 
waarin verschillende kerst Ca-

rols vertolkt worden, maar waar-
bij u ook wordt uitgenodigd om 
een aantal bekende kerstliede-
ren mee te zingen. Theo Griek-
spoor begeleidt het koor op or-
gel en hij zal een solo-optreden 
en ook nog een mooi muziekstuk 
samen met dwars�uit ten gehore 
brengen. Aan het einde van het 

Meezingavond met ‘Denk 
aan de Buren’ in Bacchus
Aalsmeer - Op donderdag 12 de-
cember trakteren de leden van 
smartlappenkoor ‘Denk aan de 
Buren’ op een vrolijke meezing-
avond. Kerstsmartlappen voor 
sopranen tot en met bassen wor-
den ten gehore gebracht. Inwo-

ners worden uitgenodigd mee 
te komen zingen in cultureel ca-
fé Bacchus aan de Gerberastraat 
4. De meezingavond is van 20.00 
tot 22.00 uur en de toegang is 
gratis. Luisteraars zijn uiteraard 
ook welkom.

Klassiek weer op de kaart gezet
Prachtige klanken bij 
Exclusief Bob & Gon
Aalsmeer - Zondag 1 december 
was er weer een sfeervol verlich-
te bovenzaal in De Oude Veiling. 
Want bij Bob & Gon horen rode 
lampen, een glinsterende kroon-
luchter, prachtige rozen, kaarsjes, 
rode kleedjes op de tafels en �on-
kerende glazen wijn. Het publiek 
werd verwend met twee concer-
ten, totaal verschillend van elkaar, 
maar allebei meer dan de moeite 
waard. Eigenlijk zou de in het ver-
leden gebruikte term: Exclusief 
bij Bob & Gon weer terug moe-
ten komen, omdat de twee laten 
zien dat de keuze van hun pro-
gramma’s zoveel meer is dan al-
leen maar mooie en interessante 
optredens. 
Klassieke muziek, het wil niet 
echt in Aalsmeer. Toch zat de zaal 
weer vol en werden er in  en na 
de pauze vrolijke meningen ge-
deeld. Het zal KCA goed doen dat 
Bob & Gon klassiek weer op de 
kaart heeft gezet. 

3 Viola’s
Even denk je, er wordt gestemd, 
tot je door krijgt. Neen, dit is het 
begin van een prachtig stuk. Van 
heel zacht en langzaam naar sterk 
opzwepend en weer terug naar 
zacht, steeds weer in een ander 
ritme. Het was een verpletterend 
mooi begin van een zeer verras-
sende muzikale middag! Drie 
musici:  Floris Faber, Geerten Fel-
ler en Hessel Moeselaar die elkaar 
kennen van het conservatorium, 
vrienden werden en besloten als 
trio het publiek hun eigen ideeën 
van klassieke muziek te laten ho-
ren. “Wij zien het als het ontdek-
ken van een muzikaal landschap. 
Gaat u vooral lekker onderuit zit-
ten, geniet van uw drankje en 
hapje en van de muziek.” De ei-
gen composities waarin de mooi-

ste subtiele nootjes te horen wa-
ren, zorgden ervoor dat het muis-
stil in de zaal was. ‘Ode aan Fauna’, 
opnieuw een stuk waar ademloos 
naar werd geluisterd. Wat zou dit 
trio ook voor een geweldig optre-
den bij Podium Witteman kunnen 
zorgen!

Isabella Scholte
Na de pauze was het de beurt aan 
sopraan Isabella Scholte, zij werd 
op vakkundige wijze op de pia-
no begeleid door Elizabeth Ford. 
Ook nu werd duidelijk hoe de in-
tieme sfeer door de artiesten bij 
Exclusief Bob & Gon wordt ge-
waardeerd. “Ik zou u het liefst al-
lemaal een hand willen geven.” 
Isabella kan toveren met haar 
stem en wie iets weet van de mo-
gelijkheden van dit - volgens ken-
ners - mooiste instrument, snapt 
hoe ingewikkeld het is om zoveel 
verschillende stijlen te kunnen 
zingen. Voeg daar aan toe haar 
ervaring als operazangers, waar-
door zij in staat is haar publiek 
op een wijze te verleiden, die tot 
grote vrolijkheid en bewondering 
stemt. “Ik heb klassieke zang ge-
studeerd, maar ach het andere is 
ook zo leuk om te doen.” En dat 
werd deze middag overduidelijk! 

Boogie Woogie
Op zondagmiddag 12 januari lui-
den Bob & Gon 2020 spetterend 
in met Boogie Woogie! De on-
volprezen pianist Martijn Schok, 
geliefd in Duitsland en Amerika, 
speelt in ‘zijn’ Aalsmeer en Gre-
ta Holtrop zingt heerlijke zwoe-
le songs die lekker in het gehoor 
liggen! Kortom mis dit concert 
niet! Kaarten zijn verkrijgbaar bij 
wijnhandel Wittebol in de Ophe-
lialaan.
Janna van Zon 

concert wordt op wat lekkers ge-
trakteerd. Het concert van ACOV 
op 21 december is van 16.00 tot 

17.00 uur en wordt gegeven in 
de Open Hofkerk aan de Opheli-
alaan. De toegang is gratis.





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

LET OP: VANWEGE RENOVATIE GEMEENTEHUIS 
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

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.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Dobosz K.A. 23-01-1988 28-11-2019
Goedhart R.M. 20-01-1966 28-11-2019
Niewiarowski M.K. 30-10-1992 28-11-2019
Szostak A.K. 04-06-1993 28-11-2019

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.

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

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.

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.

VERGADERING DONDERDAG 12 DECEMBER

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op 
donderdag 12 december 2019, in de raadzaal van het gemeen-
tehuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur.

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt
 
20.00 R-1 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer G.E. Oude Kotte
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het verslag van de 
   raadsvergadering van 17 oktober 
   2019, 31 oktober 2019 en 7 november 
   2019
  4. Vaststelling van de lijst ingekomen 
   stukken
  5. Bekrachtigen geheimhouding

20.05  HAMERSTUK

 R-2 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling 
  Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 
  (VrAA) 2015
 R-3 Verordening Rechtspositieregeling 
  Raadsleden en fractieassistenten
 R-4 Aanwijzen accountant
 R-5 Herbenoeming lid Commissie 
  Ruimtelijke Kwaliteit
 R-6 Verlengen Huisvestingsverordening 
  Aalsmeer 2016
 R-7 Vaststellen Belastingverordeningen 2020
 R-8 Wijziging Algemene Plaatselijke 
  Verordening Aalsmeer
 R-9 2e Bestuursrapportage 2019 
 R-10 Nota Reserves, voorzieningen en 
  risicobeleid 2020
 R-11 Benoemen en installatie Rekenkamer

  BEHANDELSTUK

20.15 R-12 Vaststellen voorkeursvariant Waterfront
20.45 R-13 Startnotitie Westeinderhage

21.15  SCHORSING waarin deelnemers 
  cursus Politiek Bewust de certificaten 
  krijgen uitgereikt

21.30 R-14 Instellen begeleidingscommissie 
  toekomstige gemeentelijke organisatie 
  en benoeming leden
21.45 R-15 Woonagenda Aalsmeer 2020
22.15 R-16 Verordening Winkeltijden Aalsmeer 2019
22.30 R-17 Herijking en samenvoeging ‘Econo-
  mische en Recreatie en Toerisme Agenda’
22.55 R-18 Onttrekking aan de openbaarheid van 
  stroken grond Winkelcentrum 
  Einsteinstraat en toevoeging aan de 
  openbaarheid van een strook grond
23.00 R-19 Wijziging Verordening Wmo
23.05  Moties Vreemd aan de orde van de dag
23.15  Vragenkwartier
  
  SLUITING

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.
-  Westeinderplassen, percelen A 7023, A 7436 en A 7441, 

(Z19-072006), het bouwen van een vissteiger als onder-
deel van bouwplan Nieuw Calslagen 

-  Uiterweg 329 ws3, 1431 AJ, (Z19-071999), het vervangen 
van een huidige woonark door een nieuw te bouwen wa-
terwoning 

-  David van Baerlehof, (Z19-071585), het plaatsen van een 
brug 

-  Dorpsstraat nabij nr. 70 kadastraal bekend sectie G nr. 
6867, (Z19-071558), het renoveren van het gemeentelijk 
monument “de Barendebrug” 

-  Hoofdweg 128, 1433 JW, (Z19-071516), het bouwen van 
een loods 

-  Lisdoddestraat 68, 1433 WH, (Z19-071150), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 

-  Drie Kolommenplein 41, 1431 LB, (Z19-071143), het uit-
breiden van het appartement d.m.v. een terraskamer/serre 

-  Legmeerdijk sectie C nr. 5504, sectie C nr.5506 en sectie C 
nr. 5508, (Z19-071097), het tijdelijk aanbrengen van voor-
belasting bij de kruising t.b.v. het realiseren van een HOV-
busbaan door Aalsmeer 

-  Giekstraat 10, 1433 SH, (Z19-071050), het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde van de woning 

-  Oosteinderweg 287B, 1432 AW, (Z19-070730), het wijzigen 
van de gevels en het afwijken van het bestemmingsplan 
t.b.v. het wijzigen van de functie naar een sport- en bijeen-
komstfunctie 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- 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. Verzonden: 29 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:
- Boomgaard 3, 1432 LC, (Z19-059332), het doorbreken van 

een draagmuur op de begane grond en vergroten van de 
berging naar de voorzijde. Verzonden: 29 november 2019

-  Oosteinderweg 186, 1432 AR, (Z19-048893), het renoveren 
en vergroten van de woning. Verzonden: 29 november 
2019



Vergadering IJsclub Uiterweg
Aalsmeer - Op dinsdag 10 de-
cember houdt IJsclub Uiterweg 
haar 130ste jaarvergadering. 
Aan de orde komen onder ande-
re het jaarverslag van de secre-
taris en de penningmeester. Di-
verse schaatszaken worden be-
sproken en er zijn bestuursver-
kiezingen. Maar omdat er weer 
(bijna) geen ijs is geweest afge-
lopen schaatsseizoen, zal de ver-
gadering niet lang duren. Na de 
pauze verplaatst het gezelschap 
zich naar de veilingzaal. De heren 
Siem Kooij en Wim Roodenburg 
nemen de aanwezigen mee terug 
in de tijd met �lms van schaat-
send Aalsmeer en sfeerfoto’s van 
de Uiterweg. De leden en begun-
stigers van de IJsclub worden van 
harte uitgenodigd om de jaarver-
gadering bij te wonen. Deze vindt 

plaats in de Historische Tuin, in-
gang Praamplein, en begint om 
20.00 uur.

Kerstmarkt
IJsclub Uiterweg is ook weer aan-
wezig op de Kerstmarkt in de His-
torische Tuin van Lionsclub Op-
helia op vrijdag 13 en zaterdag 
14 december. In een sfeervolle 
omgeving, compleet met serin-
genslee, prikbur, koek en zopie, 
kan iedereen een sel�e maken. Of 
een leuke foto met het hele gezin 
om te gebruiken als kerstkaart. 
Diverse leden van de ijsclub zijn 
aanwezig om hierbij te helpen. 
En, ze staan met de koek en zopie 
op het pleintje bij het kantoorge-
bouwtje in de Historische Tuin zo-
wel vrijdagavond als zaterdag de 
hele dag.

Handboogschieten
Sinterklaas-wedstrijd 
bij HBV Target
Kudelstaart - Donderdag 28 no-
vember werd er bij handboog-
vereniging Target geschoten op 
afbeeldingen van Sinterklaas, 
Piet en diverse strooisels. De ver-
schillende afbeeldingen leverden 
punten op die voor verrassende 
uitslagen zorgden. Zoals gebrui-
kelijk bij funwedstrijden werden 
alle klassen en alle leeftijden door 
elkaar gegooid bij de baanbezet-
ting. Tevens werd er bij elke nieu-
we ronde van 3 pijlen 1 baan met 
de klok mee opgeschoven. Op 
deze manier worden de schut-
ters behoorlijk door elkaar heen 
gehaald. Enkele nieuwe leden en 
leden die vanuit de beginners-

cursus lid waren geworden be-
leefden hun eerste funwedstrijd 
en het was leuk om te zien dat er 
zelfs nieuwe leden in de prijzen 
vielen. Dit soort wedstrijden wor-
den georganiseerd door Peter 
Bouwmeester, de wedstrijdleider 
van HBV Target. Peter had weer 
met het nodige creatieve knip- 
en plakwerk gezorgd voor ludie-
ke blazoenen, in dit geval mijters, 
pepernoten en ander lekkers. Het 
was een gezellige wedstrijd die 
uiteindelijk maar één grote win-
naar kende en dat waren alle aan-
wezige schutters. Meer info over 
handboogschieten op: www.
hbvtarget.nl

In samenwerking met RKDES selectie
Voetbalquiz in Dorpshuis
Kudelstaart - Op vrijdag 13 de-
cember wordt in het Dorpshuis 
van Kudelstaart in samenwerking 
met de RKDES selectie een voet-
balquiz georganiseerd. Vooraf-
gaand aan de quiz wordt er vanaf 
17.00 uur een vrijdagmiddag bor-
rel geserveerd. Onder het genot 
van muziek, een drankje en een 
hoop gezelligheid is er de moge-
lijkheid om lootjes te kopen voor 
de loterij, waarbij vele leuke prij-
zen te winnen zijn. Voor 15 euro 
per koppel kun je samen met je 
beste voetbalvriend of vriendin 
’s avonds vanaf 19.00 uur mee-
doen aan de voetbalquiz en kans 

maken op leuke prijzen. De quiz 
is toegankelijk voor jong en oud, 
de focus zal liggen op nationale 
en internationale voetbalvragen, 
maar ook vragen over het regio-
voetbal komen aan bod. Om ze-
ker te zijn van deelname wordt 
aangeraden om tijdig aan te mel-
den en dit kan als tweetal via rk-
des.selectie@gmail.com. Op de 
avond zelf is het ook mogelijk om 
aan te melden en een ticket te 
kopen aan de deur, maar let op: 
vol is vol. Wacht dus niet langer 
en schrijf snel in om zeker te zijn 
van deelname, want dit wil je niet 
missen.

Volgende week donderdag 12 december

Westeinderhage, wonen 
en winkeltijden in Raad
Aalsmeer - Er was veel publieke 
belangstelling tijdens de commis-
sie Ruimte en Economie voor de 
startnotitie Westeinderhage Ku-
delstaart en drie insprekers rich-
ten zich tot de commissie met na-
me over de toename van de ver-
keersdrukte. In de nieuwe woon-
wijk Westeinderhage gaan zo’n 
275 woningen gebouwd worden. 
Ook werd er aandacht gevraagd 
om meer woningen te bouwen 
voor jongeren en ouderen. De 
commissie was het eens dat er 
eerst een oplossing voor het ver-
keer gevonden dient te worden 
voordat de wijziging van het be-
stemmingsplan aan de raad 
wordt voorgelegd. De wethou-
der zegde toe die volgorde aan te 
houden. Verder uitte de commis-
sie haar tevredenheid over aan-
passingen in de startnotitie ten 
opzichte van de vorige versie die 
aan de raad werd voorgelegd. Het 
onderwerp wordt ter besluitvor-
ming voorgelegd in de raadsver-
gadering van 12 december.

Woonagenda en winkeltijden
Om te komen tot een passende 
woningvoorraad voor Aalsmeer 
werd de commissie gevraagd een 
advies te geven over de Woon-
agenda. De commissieleden had-
den veel vragen en gaven een aan-
tal suggesties mee. De wethouder 
zegde toe een aantal zaken nog uit 
te zoeken voor de besluitvorming 
in de raadsvergadering van 12 de-
cember. Over de verruiming van 
de winkeltijden op zon- en feest-
dagen was enige discussie. Een 
aantal fracties ziet de verruiming 
niet zitten, mede omdat ze ook 
signalen hebben gekregen dat 
winkeliers en inwoners hiertegen 
zijn. Andere fracties zijn wel voor 
de verruiming, maar zien graag 
andere tijden opgenomen. Dit 
onderwerp zal verder besproken 
worden in de raadsvergadering. 
Het onderwerp wordt ter besluit-
vorming voorgelegd in de raads-
vergadering van volgende week 
donderdag 12 december vanaf 
20.00 uur in het gemeentehuis.

O�ciële Mededelingen
5 december 2019

-  Werven 21, 1431 CP, (Z19-054203), het legaliseren van een 
nieuwe schuur met overkapping. Verzonden: 26 november 
2019

-  Stommeerweg 67, 1431 ET, (Z19-061925), het realiseren 
van een hekwerk rondom de erfgrens. Verzonden: 26 no-
vember 2019 

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
-  Zwarteweg 93, 1431 VK, (Z19-047069), het uitbreiden van 

de showroom. Verzonden: 02 december 2019
-  Oosteinderweg 243, 1432 AT, (Z19-064245), het realiseren 

van een uitbreiding aan de voorgevel. Verzonden: 02 de-
cember 2019

-  Dorpsstraat 32 a en b, Helling 14 a-e, 1431 CD, (Z19-
045279), het transformeren van een bestaand winkelpand 
en woning naar 7 appartementen. Verzonden: 29 novem-
ber 2019

-  Machineweg 201, 1432 ES, (Z19-024465), het bouwen 
van een bijgebouw in het achtererf ten behoeve van een 
quarantaineruimte voor een kattenhotel. Toelichting: De 
omgevingsvergunning is van rechtswege toegekend. Ver-
zonden: 29 november 2019

-  Aalsmeerderweg 241A, 241B, 241C, 241D, 241E, 241F, 241G, 
241H, 241K en 241L, (Z19-040212), het bouwen van een be-
drijfsverzamelgebouw. Verzonden: 28 november 2019

-  Uiterweg 426, (Z19-066320), het plaatsen van een schip-
pershuisje. Verzonden: 28 november 2019

-  Legmeerdijk 281, 1432 KC, (Z19-063173), het afwijken van 
het bestemmingsplan t.b.v. kamergewijze verhuur. Verzon-
den: 28 november 2019

-  Bilderdammerweg nabij 119, sectie D nr 4566, 1433 HG, 
(Z19-059820), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. 
het tijdelijk plaatsen van een container voor opslag van 
materialen voor het beheren van de schooltuinen. Verzon-
den: 28 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:
-  Meervalstraat 23 en 25, 1431 WE, (Z19-059153), het kap-

pen van 12 bomen t.b.v het slopen van 2 schoolgebouwen 
en bijgebouwen (Het project is vergunningsvrij). Verzon-
den: 02 december 2019

-  Werven 21, 1431 CP, (Z19-054203), het legaliseren van een 
nieuwe schuur met overkapping. Verzonden: 26 november 
2019 

EVENEMENTEN

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

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:
- Sportlaan 44, 1431HZ (Z19-070724) Er komt een DJ muziek 

van de jaren 70 draaien op 14 december 2019, melding ak-
koord 26 november 2019

- Kudelstaartseweg 295, 1433GJ (Z19-071059) Christmas 
Dance Party met DJ Kees Markman Gezellige muziek/dans 
avond op 21 december 2019, melding akkoord 27 novem-
ber 2019

- Kudelstaartseweg 295, 1433GJ (Z19-071062) Laatste werk-
dag op 30 december 2019, melding akkoord 27 november 
2019

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

TER INZAGE

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

t/m 12-12-19 De omgevingsvergunning in afwijking van 
het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 
Oost’ ten behoeve van de ontwikkeling van 
een bedrijfsverzamelgebouw aan de Aals-

Vervolg van vorige blz.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

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.

Balans, rust en intense ontspanning
Yoga bij Studio Plasia
Aalsmeer - Manon van den Ber-
ge is sinds 2,5 jaar werkzaam als 
yogadocent in onder andere het 
centrum van Aalsmeer onder de 
naam Studio Plasia. Al ruim 10 
jaar is yoga haar passie. Wil je ge-
zonder, energieker en vitaler zijn? 
Ben je op zoek naar een manier 
om met de dagelijkse stress om 
te gaan? Yoga brengt balans, rust, 
stilte en een intense ontspan-
ning. Bij Studio Plasia is het mo-
gelijk om verschillende vormen 
van Yoga voor beginners en ge-
vorderden te volgen, waaron-
der: hatha yoga, yin yoga, yoga 
nidra en kinderyoga. Vanaf 1 ja-
nuari geeft Manon op maandag 
van 9.00 tot 10.15 uur Yin Yoga, 
op dinsdag van 9.00 tot 10.15 uur 
Hatha Yogam, van 10.30 tot 11.30 
uur Yoga Nidra en van 20.00 tot 
21.15 uur Yin Yoga. Op woensdag 
staat van 20.00 tot 21.00 uur Yo-
ga Nidra op het lesrooster en op 
donderdag van 9.00 tot 10.15 uur 
Yin Yoga, van 10.30 tot 11.30 uur 

Yoga Nidra en van 20.00 tot 21.15 
uur Hatha Yoga. Op vrijdag geeft 
Manon op afspraak kinderyoga. 
Inschrijven voor een proe�es kan 
via manon@plasia.nl of bel 06-
41968198. Kijk voor meer infor-
matie over de speci�eke vormen 
van yoga op: www.plasia.nl.

‘Midden in de winter’
Vertelvoorstelling met 
muziek in bibliotheek

Amstelland - Op zondag 15 
december organiseert Biblio-
theek Amstelveen Stadsplein 
een winterse vertelvoorstel-
ling voor het hele gezin. Ter-
wijl het buiten donker en koud 
is vrolijkt Alexandra Sips de Bi-
bliotheek op met het prachti-
ge winterverhaal ‘Midden in de 
winter’. Ze wordt daarbij bege-
leid door haar broer Hugo op 
gitaar. De voorstelling start om 
15.30 uur, is bedoeld voor kin-
deren vanaf 4 jaar en is ook ze-

ker leuk voor ouders en oude-
re broertjes en zusjes. De toe-
gang tot de voorstelling is 
gratis. Dit belooft een heerlij-
ke zondagmiddag te worden 
waarop je met het hele gezin 
helemaal in de kersstemming 
komt! Wees op tijd voor een 
mooi plekje en laat je betove-
ren. Het winterverhaal duurt 
tot 16.30 uur. Meer informatie 
over deze vertelvoorstelling is 
te vinden op: www.debiblio-
theekamstelland.nl 

Maakplaats voor 10 tot 12 jarigen
‘Feestverhalen’ in de bieb
Amstelland - Op woensdag 11 
december kunnen kinderen van 
10 tot 12 jaar zichzelf in de bibli-
otheek in elke mogelijke omge-
ving plaatsen door middel van 
het green screen. De Maakplaats 
in Bibliotheek Stadsplein Amstel-
veen wordt op woensdag 11 de-
cember omgebouwd tot heuse 
studio. 
Kinderen gaan aan de slag met 
het bedenken van leuke verha-
len met het thema ‘Feest’ en door 
middel van het green screen kun-
nen de verhalen zich afspelen in 

elke gewenste omgeving. Plaats 
jezelf bijvoorbeeld in een mooie 
feestzaal of op de dansvloer van 
een discotheek uit de jaren tach-
tig. Of misschien vier jij je feestje 
het liefst op een tropisch strand 
of midden in een prachtig bos. 
Tijdens de workshop ‘Feestver-
halen’ zijn de kinderen de baas! 
De workshop start om 15.00 uur, 
duurt tot 16.30 uur en kaartjes 
zijn te verkrijgen via www.debi-
bliotheekamstelland.nl. Kosten: 
7,50 euro voor leden en 15 euro 
voor niet leden.
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Nieuwe expositie vanaf 12 december
High tea en kunst over ‘de 
tafel’ in Oude Raadhuis
Aalsmeer - De werkgroep Beel-
dende Kunst van KCA nodigt lief-
hebbers van kunst letterlijk uit 
om zondag 15 december aan 
te schuiven voor een ‘High Tea’ 
bij een expositie waar ‘de tafel’ 
en de functie van tafels centraal 
staan. Vier kunstenaars, waaron-
der twee uit Aalsmeer, exposeren 
tegelijkertijd in het Oude Raad-
huis met hun visie op ‘de Tafel’. De 
werkgroep hoopt op een gezelli-
ge middag met oude en nieuwe 
bekenden. De expositie wordt op 
zaterdag 14 december in aanwe-
zigheid van de kunstenaars o�-
cieel geopend. De expositie be-
staat deze keer dus niet alleen uit 
de kunstwerken van respectieve-
lijk Juane Xue, Jeroen Luijt, An-
nelie Klein Sprokkelhorst en Ka-
rin Borgman, maar ook uit twee 
volledig gedekte tafels waar de 
kunstliefhebber voor maar 25 eu-
ro mag aanschuiven om zo de 
kunst te ondersteunen. Recht-
hoekig of rond, aan tafel wordt 
gegeten, gedronken, gelachen 
en gehuild. De Werkgroep wil hier 
met dit project op inhaken. 

Verloren tafels
De feestmaand december is de 
maand waarin veel tijd met elkaar 
aan tafel wordt doorgebracht. Ta-
fels, eten en voedsel inspireren 
kunstenaars niet voor niets al 
eeuwen. Zoals dat ook geldt voor 
de in Kaifeng China geboren Ju-
ane Xue. Ze studeerde in 1982 af 
aan de kunstacademie onderdeel 
westerse schilderkunst van de 
universiteit van Henan. In 2001 
bezocht zij Nederland in het ka-
der van een culturele uitwisse-
ling en is hier nooit meer weg-
gegaan. Juane heeft een unie-
ke stijl en een intens kleurenge-
bruik. Dit komt duidelijk naar vo-
ren in haar schilderijenserie met 
thema ‘verlaten tafels’. Hier schil-
dert zij in zinderend kleuren een 
grote tafel vol glazen, �essen, ba-
dend in zonlicht en een bollend 
tafelkleed in de wind. Zelf noemt 
Juane Xue dit een bewegend stil-
leven. Jeroen Luijt exposeerde al 
eerder in het Oude Raadhuis. Hij 
woont en werkt in Amsterdam en 

studeerde aan de fotoacademie 
in Amsterdam. Hij heeft een fasci-
natie voor de 17e-eeuwse kunst. 
En maakt daarom foto’s van klas-
sieke gestileerde stillevens. Tafels 
met prachtig glaswerk, servies-
goed, fruit, wild en noten. Tafels 
vol symboliek en vervolgens vast-
gelegd op een foto. 

Aalsmeerse tafels
Dat er in Aalsmeer ook heel wat 
wordt afgetafeld blijkt wel uit het 
werk van Karin Borgman en An-
nelie Klein Sprokkelhorst. Bei-
den wonen en werken in wat 
door oer-Aalsmeerders ‘De Buurt’ 
wordt genoemd. Annelie Klein 
Sprokkelhorst ontdekte de kunst 
op het Barlaeus gymnasium in 
Amsterdam. Daar werd de kiem 
gelegd. Aanvankelijk opgeleid als 
bloemiste, werd het gevoel om 
kunstenaar te willen zijn steeds 
sterker. Ze volgde daarom bij di-
verse kunstenaars schilder- en 
beeldhouwlessen en is inmid-
dels ruim 25 jaar als professioneel 
kunstenaar aan het werk. Relaties 
tot en tussen mensen is één van 
de belangrijkste thema’s in haar 
werk. De mensen aan tafel staan 
centraal in het schilderij. De tafel 
verbindt ze. Karin Borgman stu-
deerde aan de Rietveld acade-
mie en de Academie voor Beel-
dende Vorming in Amsterdam. Ze 
is nu beeldend kunstenaar, illu-
strator, artistiek projectleider, do-
cent en master kunsteducatie. Ta-
fels staan veelal centraal in haar 
werk. Ze houdt zich bezig met de 
vraag wat mensen met elkaar ver-
bindt. Het gaat haar om de rela-
ties tussen mensen en wat er ge-
beurt aan tafel. 
De expositie is in het Oude Raad-
huis in de Dorpsstraat te zien van 
12 december tot en met 26 ja-
nuari 2020, iedere donderdag 
tot en met zondag van 14.00 tot 
17.00 uur. De opening is zaterdag 
14 december om 16.00 uur door 
cultuur-wethouder Wilma Alink-
Scheltema. De High Tea is op zon-
dag 15 december vanaf 15.30 uur. 
Aanmelden is verplicht en kan via 
www.kunstencultuuraalsmeer.nl/
Home/HighTea

Jongeren, Dock, OSA en De Binding
Vier bijzondere theater-
voorstellingen 
Aalsmeer - Een geslaagde en bij-
zondere week! De jongeren van 
‘Talent Met Een Toekomst’ heb-
ben maar liefst vier voorstellingen 
uitgevoerd in Aalsmeer. Afgetrapt 
werd op De Westplas waar twee 
businessklassen waren uitgeno-
digd voor de voorstelling. De pre-
mière werd uitgevoerd voor een 
volle zaal met 150 scholieren. De 
jongeren waren super enthousi-
ast en klapten mee tijdens het zin-
gen. De tweede voorstelling was 
in De Oude Veiling voor basis-
school kinderen. De scholen Sa-
men Een en De Brug waren hier-
voor uitgenodigd. Hier waren cir-
ca 100 kinderen met docenten en 
ouders aanwezig. Na a�oop kwa-
men de kinderen enthousiast 
naar de talenten toe om vragen te 
stellen. Afgelopen zaterdag heb-
ben de talenten de laatste twee 
voorstellingen gegeven. Stef van 
de OSA mocht de avond openen 
en de avond werd door Martin 
van Dock afgesloten met maat-

schappelijke stellingen en erva-
ringen vanuit de spelers. In totaal 
waren hier zo’n 160 bezoekers op 
af gekomen. In de wachtruimte 
werden er Indonesische hapjes 
verkocht. Wat waren dat stuk voor 
stuk mooie voorstellingen. In het 
stuk worden de hoofdrollen ge-
speeld door echte personen. Eén 
van de hoofdrollen was ook daad-
werkelijk aanwezig. Rini, de vi-
siedrager van SKMET. Daar ston-
den ze dan, naast elkaar. Ze knuf-
felden elkaar en waren dankbaar 
naar elkaar toe. Dankbaar voor de 
rol, dankbaar voor het harde werk 
en dat jongeren uit Aalsmeer zich 
op deze manier inzetten voor de 
straatkinderen in Kalimantan. Tij-
dens de voorstelling moest de 
echte Rini een traantje wegvinken 
omdat zij zo trots was op de talen-
ten. De laatste voorstelling werd 
met een staande ovatie afgeslo-
ten en met een diepe buiging be-
dankten de talenten het mooie 
enthousiaste publiek in de zaal. 

Concert op zaterdag 21 december
‘Glenn Miller Project’ bij 
Crash Museum
Aalsmeerderbrug - Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-’45 organiseert op zaterdag 
21 december een concert met 
muziek van Glenn Miller. 75 Jaar 
geleden, op 15 december 1944, 
verdween Glenn Miller van de ra-
dar op weg naar Parijs. 
Hij is nooit gevonden. Deze tries-
te gebeurtenis wordt herdacht 
met een concert met Glenn Mil-
ler muziek in de Arendshoeve, de 
buurman van het Crash Luchtoor-
log- en Verzetsmuseum ‘40-’45 in 
Aalsmeerderbrug. Het concert 
wordt gegeven door de ‘Glenn 

Miller Project’ band, geleid door 
Bert Manroh, één van de dona-
teurs van Crash. De toegangs-
prijs bedraagt 15 euro per per-
soon voor niet-donateurs. Voor 
een drankje en een kopje erwten-
soep wordt gezorgd. 
Kaarten zijn uitsluitend in de 
voorverkoop te verkrijgen via 
g l e n n m i l l e r 7 5 @ c ra s h 4 0 - 4 5 .
nl of bel met Rick Franke: 06-
12744634. De verkoop sluit op 14 
december. Het concert begint om 
16.00 uur en duurt tot rond 18.00 
uur. De zaal is open vanaf 15.30 
uur.

Op 18 december in De Oude Veiling
Kersteditie Popquiz met 
Ron en Meindert
Aalsmeer - Op woensdagavond 
18 december wordt een speciale 
Kersteditie van Popquiz Aalsmeer 
georganiseerd. Vanaf 20.00 uur 
presenteren Ron Leegwater en 
Meindert van der Zwaard deze in-
middels zeer succesvolle en gezel-
lige Popquiz Aalsmeer in De Ou-
de Veiling. Zowel Meindert als Ron 
zijn muziekliefhebbers en radio-
programmamakers. Zij maken alle 
onderdelen van deze unieke pop-
quiz helemaal zelf.  

Aanmelden
Doe je mee? Herken de hits, de fo-
to’s, de intro’s, de snipperhits, de 
videoclips en de fragmenten uit 
de jaren tachtig tot en met de hits 
van nu (met soms een fragment 
uit de jaren zeventig). Stel een 
team samen van minimaal vier tot 
maximaal zes personen en geef 

op via: popquizaalsmeer@gmail.
com. De kosten zijn 6 euro per 
persoon (contant af te rekenen op 
de avond zelf ).

Meezing-momenten
Uiteraard zijn er leuke prijzen te 
winnen en is de avond vooral een 
feest van herkenning met veel ‘oh 
ja’- en meezing-momenten. En de-
ze editie dus ook veel kerstinvloe-
den, wat het nog gezelliger maakt. 
Geef snel een team op, want vol is 
vol. Ron en Meindert beloven dat 
het een feestje gaat worden en 
zien je graag woensdag 18 de-
cember, maar vergeet je niet voor-
af aan te melden. De Popquiz start 
om 20.00 dus, kom iets eerder. De 
zaal is open vanaf 19.30 uur. Volg 
Facebook voor meer informatie en 
binnenkort alvast een aanwijzing: 
Popquiz Aalsmeer.

Popquiz Aalsmeer afgelopen mei in De Oude Veiling.

Op 13 en 14 december
Kerstmarkt Lions Ophelia 
in de Historische Tuin
Aalsmeer - De overdekte kerst-
markt van de dames van Lions-
club Aalsmeer Ophelia op 13 en 
14 december in de Historische 
Tuin heeft dit jaar een extra fees-
telijk tintje en wel vanwege haar 
eerste lustrum! Net als vorig jaar 
is de kerstmarkt niet alleen op za-
terdag, maar ook al op vrijdag-
avond geopend. In de vele kra-
men in de Historisch Tuin en de 
boerderij zullen onder ande-
re kerstartikelen, keramiek, sie-
raden, lifestyle artikelen en an-
dere bijzondere kerstcadeautjes 
te vinden zijn. Ook zijn er weer 
prachtige kerstbomen te koop!
Bezoekers kunnen tevens genie-
ten van zelfgebakken taarten en 
van winterse hapjes en drankjes 
die bijdragen aan de kerstsfeer. 
De getalenteerde zanger en gita-

rist Jasper Schouten en twee ko-
ren verlenen hun medewerking: 
Jasper zal vrijdagavond om 18.30 
en 19.30 uur optreden, op zater-
dag zingen om 12.00 uur de Ku-
delkwetters en om 15.00 uur Da-
vanti. Coos Buis zal maar liefst 
drie keer zijn glansrol als veiling-
meester vervullen: op vrijdag-
avond om 19.00 uur en op zater-
dag om 13.00 en  16.00 uur. Te-
vens is er weer een loterij met 
prachtige prijzen. De toegang tot 
de Kerstmarkt is via het Praam-
plein en via de Uiterweg. De op-
brengst van de Kerstmarkt komt 
dit jaar geheel ten goede aan 
Stichting Historische Tuin. De 
kerstmarkt is geopend op vrijdag 
13 december van 16.00 tot 20.00 
uur en op zaterdag 14 december 
van 10.00 tot 17.00 uur.

Lezing over zwammen en 
slijmen bij de Zin-Inn
Aalsmeer - De Zin-Inn nodigt be-
langstellenden van harte uit voor 
de lezing over slijmen en zwam-
men op dinsdag 10 december. 
Slijmzwam? Misschien niet bij ie-
dereen bekend, en helaas: Onbe-
kend maakt onbemind. Gert Kars-
sing zal vertellen over een bijzon-
dere, nuttige en onbekende kant 
van de natuur: alle slijmen en 
zwammen. Een verhaal dat u niet 
wil missen. Na deze lezing zult u 
de natuur met nieuwe ogen zien. 
Gert Karssing woont in Aalsmeer 
en is gefascineerd door dit aspect 
van de natuur. De Zin-Inn nodigt 
graag lokale talenten uit, mensen 

met bijzondere verhalen, of het 
nu werk, hobby, een reis of een 
ander speciaal onderwerp is. Er 
zijn zoveel boeiende mensen, die 
geeft de Zin-Inn graag een plek 
om te vertellen. De lezing op 10 
december begint om 20.00 uur, 
vanaf 19.30 uur gaan de deuren 
open. De avond is gratis, maar er 
wordt wel een collecte voor na-
tuurmonumenten gehouden, op 
verzoek van Gert. De Zin-Inn be-
vindt zich bij de Doopsgezin-
de Gemeente aan de Zijdstraat 
55. Meer informatie via www.
dgaalsmeer.nl of via Franka Ries-
meijer: franka@dgaalsmeer.nl. 

Ook veiling van enkele kavels
Pepernotenspel bij de 
Postzegelvereniging
Aalsmeer - Op maandag 9 de-
cember houdt Postzegelvereni-
ging Aalsmeer haar laatste bij-
eenkomst van dit jaar in het Pa-
rochiehuis aan de Gerberastraat 
6. Traditiegetrouw op de tweede 
maandag van december, dus na 
het vertrek van Sinterklaas, maar 
nog niet van de pepernoten. Le-
den met familie, vrienden en in-
troducés zijn van harte welkom 
vanaf 19.15 uur. Aanvang is 20.00 
uur. Voorafgaand aan het peper-

notenspel zullen nog enkele ka-
vels geveild worden. Wie gaat er 
dit jaar met de ‘hoofdprijs’ van-
door? Wie zit er met Kerst nog 
aan de speculaasjes of gebogen 
over een puzzel van 1.500 stuk-
jes. Geen interesse in spelletjes, 
maar wel in postzegels verza-
melen? Kijk dan even op de si-
te naar de data van alle activi-
teiten van Postzegelvereniging 
Aalsmeer: www.postzegelvereni-
gingaalsmeer.nl.

Wandeling met 
de boswachter

Amstelland - Kom mee wande-
len met de boswachter in het Am-
sterdamse Bos op zondagmiddag 
15 december om 14.00 uur. Wel-

ke keuzes worden er gemaakt bij 
het beheren van het Bos? Ga met 
de boswachter het Bos in, die zal 
laten zien en vertellen wat er alle-
maal gebeurt om het Bos gezond 
en veiligte houden en de biodi-
versiteit te bevorderen. Start van 
de wandeling is bij de grote par-
keerplaats van de Geitenboer-

derij aan de Nieuwe Meerlaan 3, 
Amstelveen. De kosten zijn 5 eu-
ro per persoon, graag gepast en 
contact te betalen. De wandeling 
is geschikt voor wandelaars van-
af 12 jaar. Aanmelden via: 020-
5456100, via www.amsterdamse-
bos.nl of in de Boswinkel aan de 
Bosbaanweg 5.
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Aanstaande zaterdag in bibliotheek
Amnesty-actie ‘Write for 
Rights’ voor jongeren

Aalsmeer - Op 10 december is 
het Internationale Dag van de 
Rechten van de Mens. Tijdens de 
Write for Rights 2019 besteedt 
Amnesty International speciale 
aandacht aan kinderen en jonge-
ren. Ze zitten vast omdat ze op-
komen voor de rechten van an-
deren of worden gemarteld of 

bedreigd om wie ze zijn. Er wor-
den brieven naar autoriteiten van 
verschillende landen geschre-
ven. Door al die brieven veran-
dert vaak het leven van deze kin-
deren en jongeren: ze komen vrij, 
hun marteling stopt of ze krij-
gen bescherming. Een lawine aan 
brieven maakt indruk en dwingt 
wetshandhavers om te verande-
ren. Want niemand wil bekend-
staan als onderdrukker, folteraar 
of tiran, zo is de ervaring van Am-
nesty International.  In Aalsmeer 
wordt er geschreven op zaterdag 
7 december, van 11.00 tot 16.00 
uur in de bibliotheek in de Markt-
straat 19. Wethouder Wilma Alink 
zal om 11.00 uur de Schrijfac-
tie openen met een eerste brief. 
Uiteraard is iedereen welkom 
die wil schrijven voor Amnesty. 
Neem voor meer informatie con-
tact op met: Martine Kroon via 
martine82.kroon@gmail.com of 
bel 06-34561517.

Programma voor kwetsbare ouderen
Steun voor mantelzorgers 
in Ontmoetingscentrum
Aalsmeer - Het Ontmoetingscen-
trum in gebouw Irene biedt dage-
lijks een programma voor kwets-
bare ouderen en mensen met de-
mentie. Een team van ruim twaalf 
professionals met stagiaires en 
vrijwilligers zet zich dagelijks in 
om de bezoekers en deelnemers 
in hun kracht te zetten. Er wordt 
veel samen gedaan, maar ook in 
kleine en grotere groepen. In be-
weging zijn, fysiek gezond blijven 
en cognitief uitgedaagd worden 
zorgen mede voor het behoud 
van zelfstandigheid. Door de ver-
schillende vormen van dementie 
en uiteenlopende karakters van 
mensen is het niet altijd makke-
lijk een passend dagprogramma 
te vinden voor iemand. Ook is 
niet iedereen een groepsmens en 
het verminderd functioneren van 
de hersenen zorgt ook voor de 
nodige onzekerheid. Van de man-
telzorger, die toch al wat op zijn 
of haar bordje heeft, wordt soms 
veel doorzettendvermogen ge-
vraagd om het programma te la-
ten slagen. Zij moeten overtuigd 
zijn dat het programma in het be-
lang van hun naaste is en uitein-
delijk ook in het belang van hun. 
Het is moeilijk om als partner tijd 
voor jezelf te wensen terwijl dat 
nodig is om de zorg voor iemand 

met dementie geruime tijd vol te 
houden. Het Ontmoetingscen-
trum heeft ook een dementheek 
waar producten geleend kunnen 
worden die helpend kunnen zijn. 
Mantelzorgers kunnen bij voor-
keur op woensdagochtend vra-
gen naar de mogelijkheden. 

Gespreksgroepen 
Voor partners is er elke laat-
ste maandag van de maand een 
partner praat uurtje van half elf 
tot half twaalf, dit is vrij toegan-
kelijk en men hoef zich niet aan 
te melden. Voor kinderen waar-
van één of beide ouders aan de-
mentie lijdt is er aanstaande dins-
dagavond 10 december een bij-
eenkomst. In deze bijeenkomst 
kan men elkaar tot steun zijn en 
worden die dingen waar voor-
al kinderen mee te maken heb-
ben met elkaar besproken. Man-
telzorgconsulent Hanneke ten 
Brink begeleidt samen met co-
ordinator van het Ontmoetings-
centrum Ellen Carels deze avond. 
De aanvang is 19.30 uur en duurt 
tot 21.00 uur. Aanmelden kan tot 
dinsdag 12.00 uur door te bel-
len met 06 22468574 of te mai-
len naar emillenaar@zorgcentru-
maelsmeer.nl. Gebouw Irene is te 
vinden in de Kanaalstraat.

Feestje voor ouderen in zorgcentrum
Sinterklaas speelt bingo 
met bewoners Aelsmeer
Aalsmeer - Sinterklaas heeft af-
gelopen woensdag 27 november 
een bezoek gebracht aan de ou-
deren in Zorgcentrum Aelsmeer. 
De goedheiligman werd verge-
zeld door diverse Pieten. De ou-
deren waren blij verrast met de 
komst van de Sint. 
Met de bewoners is bingo ge-
speeld en rondom het spelletje 
is een behoorlijk feestje gevierd. 
Er is veel gelachen deze middag. 
Voor de bingo waren diverse prij-
zen beschikbaar gesteld en me-
nig winnaar kon het gewonnen 
geschenk zeker waarderen. 
De bingomiddag voor ouderen 
wordt georganiseerd door Sin-
terklaas in Aalsmeer. Deze stich-
ting bezorgt niet alleen kinderen, 
maar heel veel inwoners een bij-
zondere Sintperiode. 
Voor de jongste inwoners is er 
jaarlijks de intocht met veel spek-
takel, de Pietenmiddagen en op 

verzoek worden huisbezoeken af-
gelegd. 
Voor de ‘volwassen’ inwoners 
is er nu enkele jaren de Sinter-
klaas Bingo en de animo voor dit 
avondje uit is groot. Afgelopen 23 
november was de ‘grote bingo’ in 
Studio’s Aalsmeer en zo’n 800 be-
zoekers zagen allerlei Sinterkla-
zen en gekkigheden op het podi-
um voorbij komen.
En aan de oudste inwoners wordt 
door de stichting ook gedacht. 
Al enkele jaren wordt bingo met 
vermaak gespeeld met de oude-
ren in Zorgcentrum Aelsmeer en 
afgelopen woensdag zijn de be-
woners weer verblijd met een be-
zoek en getrakteerd op een leuke 
(spel)middag. 
“Het was heel gezellig”, aldus Sin-
terklaas en de Pieten en gezien 
de vrolijke gezichten zullen de 
bewoners dit beamen. 
Foto: www.kicksfotos.nl

De Rembrandt van het Zorgcentrum
Mevrouw Fase exposeert 
in Mijnsheerlijckheid
Aalsmeer - ‘Ouder worden is niet 
voor watjes.’ Het is een ooit ge-
hoorde opmerking van een huis-
arts. Op mevrouw Fase - inwoon-
ster van Zorgcentrum Aelsmeer - 
zijn de artsen en verplegend per-
soneel maar wat trots hoe deze 
98 jarige in het leven staat. “Voor 
ons is zij een voorbeeld voor an-
dere mensen van haar leeftijd.” 
Mevrouw Fase weet nog veel ple-
zier uit haar bestaan te halen en 
daar is kunstenaar Engelien van 
der Weijden mede debet aan. 
Want zij heeft mevrouw Fase zo-
ver gekregen - die in haar leven 
nog nooit getekend of geschil-
derd heeft - dat zij het potlood en 
het penseel ter hand is gaan ne-
men. 
“Gewoon proberen, iedereen kan 
tekenen en schilderen”, is haar 
mening. “Je moet gewoon begin-
nen en durven.” Met de aanwijzin-
gen van Engelien komt haar leer-
ling heel ver. “Ik verbaas mij er 
soms zelf ook wel over dat ik een 
gedachte of een idee zo weet te 
verbeelden.”
 
Samen ko�e drinken 
Iedere week drinken de beide da-
mes gezellig een kop ko�e. Ver-
volgens worden de schilderspul-
len gepakt om snel aan de slag 
te kunnen, want samen schilde-
ren geeft energie. Voor mevrouw 
Fase blijft het niet bij dit ene uur-
tje, want zij is zo in de ban geraakt 

van deze creativiteit dat zij inmid-
dels al een heel oeuvre bij elkaar 
geschilderd heeft. Van haar me-
debewoners kreeg zij verleden 
jaar tijdens haar expositie de geu-
zennaam: De Rembrandt van het 
Zorgcentrum. De reacties wa-
ren zo lovend dat mevrouw Fase 
het dit jaar ‘hoger op’ zoekt. Vanaf  
deze week tot eind januari 2020 is 
haar werk te bekijken in wijkcen-
trum Voor Elkaer bij wooncom-
plex Mijnsheerlijckheid in Ku-
delstaart. 

Inspireren
Engelien heeft voor een mooie 
inrichting gezorgd en de bezoe-
kers aan Voor Elkaer kijken hun 
ogen uit. Juist al die verschillen-
de stijlen worden zeer gewaar-
deerd, zo valt er ook genoeg te 
becommentariëren en ontstaan 
er leuke discussies - al dan niet bij 
en kopje ko�e/thee of glas wijn 
- wie wat het mooiste werk vindt. 
Engelien en mevrouw Fase ho-
pen dat er heel veel mensen naar 
de tentoonstelling komen kijken 
en dat zij dan zo worden geïn-
spireerd dat ook zij aan het schil-
deren gaan. Want wie schildert, 
haalt een nieuwe wereld binnen, 
een wereld waar het goed toeven 
is en waar de tijd op een plezieri-
ge wijze voorbij gaat. 
Kijk voor meer informatie op 
www.engelienvanderweijden.nl 
Janna van Zon

Gevecht tegen de ziekte Dystonie
Actie FC Aalsmeer voor 
hulp aan Brenda
Aalsmeer - Anderhalve maand 
geleden is in een verhaal aan-
dacht gevraagd voor de do-
neeractie voor ‘Thuiskapster Ku-
delstaart’. Brenda van der Meer 
en haar gevecht tegen de ziek-
te Dystonie. Deze neurologische 
aandoening maakt het leven 
voor Brenda ondraaglijk en is al-
leen in Zuid-Korea te genezen. 
De behandelingen in Zuid Korea 
zijn ontzettend duur en daarvoor 
moest dus een Crowdfunding ac-
tie opgezet worden. De Crowd-
funding heeft al heel veel mooie 
donaties opgebracht, maar nog 
lang niet het benodigde bedrag.

Zichtbaar resultaat
De eerste dag naar de kliniek was 
met de rolstoel. Na een intake 
met Dr. Young Jun Lee van de YJ 
Care clinic ging de behandeling 
gelijk van start. Na een paar da-
gen was er al een signi�cante ver-
betering te zien bij Brenda. Van 
de eerste dag met de rolstoel na 
een paar dagen al zelfstandig lo-
pend naar de clinic. Dit gaf enorm 
veel energie. Na drie weken is 
haar echtgenoot Dave weer terug 
naar Nederland gegaan en stond 
Brenda er alleen voor in het ver-
re Zuid-Korea. Brenda is nu ruim 
twee maanden in Zuid-Korea en 
is tussen de 70 en 80% hersteld.
Ze is vijf dagen in de week 8 tot 
9 uur per dag in de kliniek waar 
Dokter Lee en zijn team aan haar 
herstel werken. Elke dag loopt ze 
al heen en terug naar de kliniek. 
Wie had dat ooit gedacht. 

Verdere behandelingen
Maar Brenda is er nog niet, ze wil 
graag helemaal genezen. Voor 
100% herstel betekent dit nog 
minimaal een maand verblijven 
in Zuid-Korea. De totaalprijs van 
alle behandelingen kunnen Da-
ve en Brenda niet zelf opbrengen. 
Helpt u Brenda mee in het herstel 
van deze vervelende ziekte en 
het benodigde bedrag op te ha-

len? Brenda komt voor de Kerst-
dagen terug naar Nederland en in 
januari hoopt ze dat ze de behan-
delingen weer kan voortzetten.
De kosten voor 200 sessies in vier 
maanden zijn in totaal 60.000 eu-
ro. Kijk voor meer informatie en 
de mogelijkheid om te doneren 
op www.doneeractie.nl/help-
brenda-mee-in-haar-strijd-te-
gen-dystonie/-38152
De intake van Brenda staat ook 
op de youtube pagina van de 
YJ care clinic, echt even waard 
om te kijken en heel verras-
send: www.youtube.com/
watch?v=YzRSxQHXLVg

Collectebus en oliebollen
Voetbalvereniging FC Aalsmeer 
las en hoorde de verhalen over 
Brenda en haar gezin en de le-
den hebben de handen ineen 
geslagen om het jonge gezin en 
Brenda te helpen om deze ziek-
te te overwinnen. Maar dat kun-
nen ze niet alleen. In het week-
end van zaterdag 7, zondag 8 de-
cember en vrijdag 13 en zater-
dag 14 december staat er in de 
kantine van de voetbalvereni-
ging aan de Beethovenlaan een 
bus waar u een vrijwillige bijdra-
ge aan kunt leveren. En er heb-
ben diverse  sponsors aangege-
ven te willen meehelpen om geld 
binnen te krijgen. Zo gaan brood- 
en banketbakkerij Hulleman en 
Dick Jansen de actie ondersteu-
nen door bij elke verkochte olie-
bol een donatie te doen aan Bren-
da. Dit is een geweldige opsteker 
voor deze actie, dus wat de orga-
nisatie hoopt is dat er ongeloo�ijk 
veel oliebollen gehaald worden 
bij deze twee bedrijven. Door dit 
fantastische aanbod gaat de actie 
door tot het jaar 2020 en hope-
lijk is er dan genoeg geld bijeen 
om de behandeling voor Brenda 
voort te zetten. Regelmatig gaat 
FC Aalsmeer via haar website la-
ten weten hoe de actie loopt en 
op welk bedrag de ‘meter’ staat. 

Overgewicht, politiek en 
meer op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Tijdens pakjesavond 
is er geen live uitzending van 
‘Echt Esther’, maar wordt een 
eerder uitgezonden program-
ma herhaald. Niemand minder 
dan ‘meester’ Bert van Duijn was 
5 september bij Esther in de ra-
diostudio en werd in de spot-
lights gezet door onder andere 
vrienden, familie en (oud)leerlin-
gen. Een gezellige ‘in de hoofd-
rol’ uitzending om 19.00 uur, die 
het luisteren waard is. Woensdag 
4 december ontving Esther sa-
men met Peter Boogaart de veel-
zijdige muzikant Gerard Alderlief-
ste die live optrad in de radiostu-
dio. Terugluisteren kan via www.
radioaalsmeer.nl/gemist.

Mark, Eric en Ron
Aanstaande vrijdag is de ‘Mark & 
Eric show’ weer op de radio. Sin-
terklaas is inmiddels vertrokken 
met de stoomboot en de Kerst 
komt eraan. Op de nieuwe zend-
tijden, van 20.00 tot 22.00 uur, 
luiden ze de kerstperiode in. Het 
team van de ‘Mark & Eric Show’ is 
op volle kracht. Ook sidekick Kees 

Sparnaaij is er weer bij. Van 18.00 
tot 20.00 uur eveneens naar Ra-
dio Aalsmeer luisteren is een aan-
rader. Zanger Wim Kerkhof van de 
Amazing Stroopwafels komt op 
bezoek in het Vrijdagavondcafé. 
Aanleiding is natuurlijk het optre-
den aanstaande zondagmiddag 
in De Oude Veiling. “Natuurlijk 
draai ik, wat mij betreft hun leuk-
ste nummer, Ome Kobus heeft 
zijn linkerbeen verloren in Hawaii 
aan een Haai”, aldus de enthousi-
aste presentator Ron Leegwater.

Karima bij Blikopener Radio
Een ondernemend type, zo om-
schrijft de 21-jarige Karima el 
Bakkali zichzelf. En terecht, want 
ze richtte een succesvolle com-
munity op voor mensen met on-
dergewicht die op een gezon-
de manier willen aankomen. In-
middels bestaat deze communi-
ty uit meer 8000 vrouwen, blogt 
ze op www.getfatwithme.nl en 
stelt ze trainings- en voedings-
schema’s op. Bij ‘Blikopener Ra-
dio’ op maandag 9 december tus-
sen 18.00 en 19.00 uur gaan Es-

ther, Mandy en Lennart met haar 
in gesprek hoe ze dit voor elkaar 
kreeg en wat haar drijft. 

In gesprek met stagiaire
Vorige week werd Carlo Eve-
leens voorgedragen als nieuwe 
gast. Helaas moest hij zich voor 
de 275e ‘Door de Mangel’ op het 
laatste moment afmelden om-
dat hij ziek was. Gelukkig vonden 
programmamakers Elbert, Mylè-
ne, Olaf en Edgar stagiaire Tha-
mar van den Bergen bereid zijn 
plaats in de te nemen. De Ku-
delstaartse studeert crossmedia-
le communicatie en werkt daar-
naast in de kinderopvang en in 
een verzorgingstehuis. “Bij de ene 
baan zie je de beginfase van het 

leven, bij de ander zie je het eind-
station naderen”, aldus de studen-
te. Zij noemde zichzelf gezellig, 
betrouwbaar en leergierig. Door 
de krappe tijd die Thamar had om 
een nieuwe gast te zoeken, is dat 
nog niet gelukt. Zodra zij iemand 
heeft gevonden, zal de 276e gast 
kenbaar gemaakt worden via de 
website van Radio Aalsmeer.

Aalsmeer Politiek
Woensdag 11 december is er 
weer een uitzending van Radio 
Aalsmeer Politiek. Deze keer met 
vertegenwoordigers van de di-
verse fracties uit de gemeente-
raad. Presentatoren Erik Kreike en 
Sem van Hest hebben meer dan 
voldoende onderwerpen om aan 

te snijden en de heren en dames 
van de gemeenteraad hiermee 
aan de tand te voelen. Heeft u 
nog vragen voor de raadsleden? 
Mail naar sem@radioaalsmeer.nl 
of bel tijdens de uitzending naar 
0297-325858. Radio Aalsmeer is 
te beluisteren via 105.9 FM in de 
ether, 99.0 FM op de kabel, digi-
taal radiokanaal 868 (Caiway) en 
via www.radioaalsmeer.nl. Radio 
Aalsmeer televisie is te bekijken 
via kanaal 12 van Caiway, kanaal 
1389 van KPN/XS4ALL/Telfort.
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J l k d n 
et Boek u s

Aalsmeer - Geef eens een boek 
cadeau. Aan jezelf, je geliefde of 
aan de buurvrouw. Doe daar dan 
lekkere chocola bij en dan heb je 
dé traditie uit IJsland te pakken: 
Jólabóka�ód! Op donderdag 12 
december gaan hiervoor de deu-
ren de deuren van Het Boekhuis 
in de Zijdstraat open van 19.30 tot 
21.30 uur en iedereen is welkom. 
De Wereldwinkel is aanwezig met 

de u on n 
Bloemen e el

nkel ers
Aalsmeer - Twintig spaarders 
hebben voor de maand novem-
ber een cadeaubon ter waar-
de van 10 euro gekregen van de 
Vereniging van Aalsmeerse Bloe-
menzegelwinkeliers. De geluk-
kigen zijn: P.C. van Aalst, I. van 
Baal, W.T. Beijnvoort, M. Bial-
luch, G. Biemond, M.C. v.d. Dus-

Jeroen Borgman: 
 s ns rerend

Aalsmeer - Gewoon Jeroen, zon-
der poespas. Want waar gaat het 
tenslotte om? Dat is dát laten zien 
waar je goed in bent! Wanneer er 
aan Jeroen Borgman wordt ge-
vraagd of hij in een paar zinnen 
kan uitleggen wat hij precies doet, 
hoeft hij daar geen moment over 
na te denken. “Ik help organisaties 
met hun automatisering. Ik werk 
namens organisaties samen met 
hun IT partners. Je kunt het verge-
lijken met zoals bijvoorbeeld een 
verzekeringsagent optreedt tus-
sen de verzekerde en de verze-
keringsmaatschappij. De meeste 
mensen die gebruik maken van IT 
vinden het geen leuk onderwerp. 
En ik juist wel! Wat ik er zo leuk aan 
vindt is dat ik in staat ben om een 
vertaling te maken van wat er echt 
nodig is. Tijdens het gesprek hoor 
ik de essentie van het verlangen 
en dan zoek ik naar de juiste oplos-
sing. Zo krijgt de klant precies dát 
wat het meest e�ciënt is, wat het 
beste werkt voor zijn of haar orga-
nisatie. Ik zeg wel eens tegen mijn 
klanten: Ik spreek Nederlands, 
Duits en Engels en daarnaast de 
taal van de ondernemers en de 
techniek. Daardoor ben ik in staat 
is om veel zorg over te nemen.” 

Techneut met luisterend oor
“Ik ben een techneut, al 25 jaar”, 
gaat Jeroen verder. “Ik kwam te-
recht in een rol waarbij ik minder 
techniek ging doen maar meer 
communicatie. Ik leerde de klant 
begrijpen. En ik ontdekte hoe 
leuk ik dat vond. Toen de moge-
lijkheid zich voordeed mijn ei-
gen onderneming te starten, had 
ik daar zoveel zin in. Ik kom uit 
een ondernemersfamilie, de vrij-
heid en de verantwoording die 
daarbij komen kijken zijn mij niet 
vreemd. Ik vond het een fantasti-
sche kans en uitdaging.”

Mond tot mond reclame 
“Mijn bedrijf: Gewoon Jeroen heb 
ik via referenties en van mond 
tot mond reclame opgebouwd. 
Ik ben een nuchtere jongen die 
graag de handen uit de mouwen 
steekt en de dingen niet ingewik-
kelder maak dan nodig is. Verder 
werk ik met LinkedIn, ook daar 
krijg ik mijn relaties vandaan.”  

Motiverend
“Ik las regelmatig in de krant over 
ZAAI en dat trok mij. Ondanks dat 
ik de andere Zaailingen nog niet 
zo lang ken, vormen wij nu al een 
hechte groep. Je bent met ge-
lijkgezinden. Wij zijn geen con-
current van elkaar, wij willen al-
lemaal hetzelfde, iets doen waar 
je passie ligt. Je wilt over vijf jaar 
nog bestaan en een leuke boter-
ham verdienen. ZAAI is geen ma-
gisch genootschap, want alles 
moet je echt zelf doen maar er 
worden je wel nuttige handvat-
ten aangereikt. Daarom is ZAAI 
voor mij heel inspirerend en mo-
tiverend.”

Neem voor meer informatie con-
tact op met Kirsten Verhoef (Pro-
ject organisator) via 0297-366182 
of via: kirsten@syltsupport.nl 
Janna van Zon 

olle e  nterkl s en 
eten n el l n

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
30 november was het gezellig 
druk in de Ophelialaan. Van 11.00 
tot 13.00 uur stond de ko�ebus 
van het college van burgemees-
ter en wethouders op de plek van 
de voormalige bloemenkraam. 
De bestuurders willen graag van 
inwoners weten wat er speelt 
in hun omgeving, of zij graag in 
hun buurt wonen en onder ande-
re hoe zij de toekomst zien. Daar-
om wordt met regelmaat de kof-
�ebus in een wijk ‘geparkeerd’. 
Het was zaterdag wel koud, maar 
droog met een matig zonnetje. 
Het bracht vele inwoners op de 
been in de Ophelialaan, die op de 
ko�e kwamen en naast kennis-
maken met burgemeester Gido 
Oude Kotte ontstonden er ook di-
verse gesprekken. “Het was druk, 
gezellig en nuttig”, aldus het col-
lege na a�oop. 

Pepernoten en foto’s
Even na één uur vertrok de kof-
�ebus weer, maar hiermee was 

de drukte niet voorbij. Het werd 
zelfs drukker. Sinterklaas en de 
Pieten kwamen een feestje vieren 
in de Ophelialaan en op dit ‘ho-
ge bezoek’ waren veel jongens en 
meisjes afgekomen. Er werd ge-
zellig gedanst met de dans-Pie-
ten op muziek van de DJ Pieten, 
natuurlijk zijn er pepernoten uit-
gedeeld en voor fotomomenten 
werd ruim de tijd genomen. Sin-
terklaas deed het wat rustiger 
aan en wandelde heerlijk rond, 
ging winkels binnen en maakte 
een praatje met diverse onderne-
mers. Natuurlijk had hij ook aan-
dacht voor alle kinderen en liet 
hij zich door Foto Piet regelmatig 
met jongens en meisjes op de fo-
to zetten. 
Gezelligheid dus voor alle leeftij-
den afgelopen zaterdag in de Op-
helialaan. Vandaag, donderdag 5 
december, is Sinterklaas jarig en 
wordt vast in heel veel huizen 
pakjesavond gevierd. Veel plezier 
allemaal!
Foto’s: www.kicksfotos.nl

de lekkerste en fairste chocolade 
van de wereld, (h)eerlijk! En Het 
Boekhuis verzorgt allerlei boek-
activiteiten. De kerstman is er, wie 
durft er op zijn schoot een lied-
je te zingen? Of doe iets ludieks 
en win een tegoedbon voor een 
exemplaar van zesde zus ‘Zon’. 
Doe mee aan de kerstquiz en win 
een boekenpakket. En wat dacht 
u van cadeautips, bijvoorbeeld 
hét beste kookboek? Dat is nog 
maar het topje van de ijsberg, dus 
laat de sneeuw maar komen, het 
Boekhuis is klaar voor IJslands ge-
nieten!

sen, M. van Galen, M. Heerooms 
(Mijdrecht), W. Hofman, Familie 
Hijzers, P. Jans, Klaassen (Rijsen-
hout), familie Lok, B. Markus, fa-
milie Moers, familie Schijf, T. van 
Toren, C. Trumpie, G. Veerhuis en 
R. Verbeek, Aalsmeer.
Het loont om bloemenzegels te 
sparen: Vraag er om, u heeft er 
recht op! De genoemde twintig 
spaarders doen ook weer mee 
met de trekking aan het eind van 
het jaar voor de verloting van de 
auto: een KIA Picanto in samen-
werking met autodealer F. Vane-
man.

oedsel nk lsmeer 
oekt don teurs

Aalsmeer – Voedselbank 
Aalsmeer verzorgt wekelijks 
voedsel voor ongeveer 25 gezin-
nen, zo’n 80 personen, waarvan 
ongeveer de helft kinderen on-
der de 18 jaar, in Aalsmeer en Ku-
delstaart. In totaal geeft de Voed-
selbank in 2019 ongeveer 1.300 
goedgevulde pakketten met 
voedsel weg, met een gemiddel-
de waarde van 80 euro. Onge-
lofelijk toch dat er zoveel inwo-

ners van de gemeente Aalsmeer 
moeten leven onder de armoe-
degrens? Het voedsel voor de 
pakketten wordt niet gekocht, 
maar er wordt verdeeld wat over-
blijft bij winkels en bedrijven en 
er worden inzamelingsacties ge-
houden. Maar, de Voedselbank 
ontkomt er niet aan om kosten te 
maken. Opslagkosten, vervoers-
kosten en bijvoorbeeld kosten 
om te voldoen aan de regelge-

Stamboekvee-tentoonstelling
o en oel su er l  

met oo d r en 
Aalsmeer - Tijdens de stamboek-
vee-tentoonstelling te Zwolle 
op zaterdag 30 november heb-
ben Nico van der Schaft en Roel 
de Smit zich weer dusdanig la-
ten zien door met alle hoofdprij-
zen voor de door hen ingezon-
den dieren naar Aalsmeer terug 
te keren. De hoofdprijzen zijn be-
haald met drie afstammelingen 
van één stamboek stier: hoofd-

prijs voor de bedrijfsgroep vrou-
welijk verbeterd roodbont en een 
hoofdprijs in de categorie verbe-
terd roodbont 1 tot 2 jaar.
Superblij waren de twee mannen 
om zo beloond te worden voor 
hun dieren waar ze het hele jaar 
door met hart en ziel voor bezig 
zijn. Wassen, poetsen en scheren, 
niets is te gek om maar hoog te 
scoren op de tentoonstelling.

Zondagmiddagen 8 en 22 december
tertoren t ee keer 

o en n de em er

De Westeinder lag er weer prachtig bij. De echte winterse kou erbij maak-
te het af. Foto: Boudewijn Nieuwenhuijzen

Aalsmeer - De watertoren aan 
de Westeinderplassen is in deze 
maand december tweemaal ge-
opend voor het publiek. Aller-
eerst op zondag 8 december van 
13.00 tot 17.00 uur en vervolgens 
op zondag 22 december, eveneens 
van 13.00 tot 17.00 uur. Hopelijk 
zijn de weersomstandigheden ge-
lijk aan die van de openstellings-
zondagen in de maand novem-
ber: Tijdens deze twee middagen 
mochten maar liefst 180 bezoekers 
verwelkomd worden! Voor veel in-
woners uit Aalsmeer en regio is de 
watertoren alom bekend, maar zij 
zijn er nog nimmer naar binnen ge-
weest. Deze zondagmiddag biedt 
weer een kans voor hen en allen, 
die al eerder een bezoek brachten 
aan dit monumentale gebouw. Ui-
teraard is er gelegenheid om naar 
boven te klimmen, vanwaar men 
een fantastisch uitzicht heeft over 
Aalsmeer en verre omgeving. Van-
af circa 50 meter hoogte kan bij de 
juiste weersomstandigheden zelfs 
de Utrechtse Dom gezien worden. 
De verkeerstoren van Schiphol en 
het voetbalstadion Arena in Am-

sterdam zijn zeker te zien vanaf de 
trans van de watertoren. Men kan 
geheel rond lopen, dus een fraai 
overzicht naar alle windstreken is 
gewaarborgd. De kosten voor de 
beklimming zijn voor kinderen 1 
euro en voor volwassenen 2 euro.

 Januari en februari
Voor dit jaar zijn dit de twee laat-
ste openingsdagen. In janua-
ri gaat de deur weer open op de  
tweede en vierde zondag van de 
maand. Ook zal er bekeken wor-
den of er nog een avondopenstel-
ling kan worden georganiseerd in 
februari.
 
Slechtvalken
Daarna is er even pauze om de 
slechtvalken de gelegenheid te 
geven ongestoord te broeden (tot 
circa juni). De begane vloer en de 
eerste verdieping van de waterto-
ren kunnen dan overigens wel ge-
woon gebruikt worden, maar de 
beklimmingen worden dan tijde-
lijk achterwege gelaten. Kijk voor 
meer informatie over de waterto-
ren: www.aalsmeer-watertoren.nl erstk enen n 

t looster o
Aalsmeer - Op donderdag 12 de-
cember organiseert Vogelvereni-
ging Aalsmeer haar jaarlijkse Kerst 
kienavond, waarin vele mooie prij-
zen te winnen zijn. In totaal wor-
den er vier rondes gekiend en bij 
elke kienronde is een grote jack-
pot prijs te winnen. Tussendoor is 

er een grote loterij waarmee ook 
leuke en grote prijzen zijn te win-
nen, waaronder een fraaie hoofd-
prijs. Breng vrienden en ken-
nissen mee naar deze gezellige 
Kerstkienavond, waar voor groot 
en klein iets te beleven valt. De 
Kerstkienavond wordt gehouden 
in één van de zalen van ‘t Kloos-
terhof in de Clematisstraat  16. 
De aanvangstijd is 20.00 uur, zaal 
open vanaf 19 uur. Bel voor meer 
inlichtingen naar: 06-10666878.

ving van de voedsel- en waren-
autoriteit. Per uitgegeven pakket 
bedragen deze kosten ongeveer 
8 euro. De laatste jaren wordt het 
steeds moeilijker om de �nancië-
le exploitatie rond te krijgen, voor 
2019 bedraagt het tekort tot nog 
toe 2.400 euro. Voor deze kos-
ten is de Voedselbank afhanke-
lijk van bedrijven en particulie-
ren. Wat zou het mooi zijn als de 
Voedselbank dit �nancieel tekort 
voor het einde van het jaar tot 0 

zouden kunnen reduceren. Daar-
om doet de Voedselbank een op-
roep om een �nanciële bijdrage 
aan haar werk te doen. Voor maar 
8 euro kan weer een pakket uit-
gegeven worden. 
Wilt u hierbij helpen? Een do-
natie kan worden overgemaakt 
aan NL52RABO 01805 39787 
ten name van Stichting Voedsel-
bank Aalsmeer.  Meer informa-
tie is te vinden op de website:  
www.voedselbankaalsmeer.
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Inbraak in auto
Aalsmeer - Op woensdag 27 
november is tussen zeven en 
negen uur in de avond ingebro-
ken in een aan de Stommeer-
weg geparkeerde auto. Van de 
auto, die was gestald op een 
terrein bij een horecagelegen-
heid, is het bijrijdersraam inge-
slagen. Er is een tas met spullen 
door de dief meegenomen.

2 Merktassen 
weg na inbraak

Aalsmeer - Op donderdag 28 
november is tussen kwart over 
twaalf en kwart over twee in 
de middag ingebroken in een 
woning aan de Aalsmeerder-
weg, hoge nummering. Via de 
achterzijde hebben de dieven 
zich toegang tot het huis ver-
schaft. Via een uitbouw is een 
raam op de eerste etage ge-
opend. De gehele woning is 
doorzocht. Diverse kasten en 
lades zijn overhoop gehaald. 
Gestolen zijn twee dure merk-
tassen, een bekend merk jas en 
diverse sieraden. Omwonen-
den hebben in de buurt vier ty-
pes zien lopen met een vouw-
ladder. Mogelijk betreft dit de 
daders. De politie is een buurt-
onderzoek gestart. Deze is nog 
in volle gang.

Fiets gestolen
Aalsmeer - In de nacht van za-
terdag 30 november op zon-
dag 1 december is vanuit de 
stalling bij de bushalte aan het 
einde van Aalsmeerderweg 
een �ets gestolen. Het rijwiel 
is van het merk Cortina, type 
transport met voorop een rek-
je en is blauw van kleur. Het se-
rienummer van de dames�ets 
eindigt op 756.

lektr s e fiets 
snel weg

Aalsmeer - Op dinsdag 26 no-
vember is tussen vier uur en 
half vijf in de middag een elek-
trische �ets gestolen vanaf het 
Drie Kolommenplein. De Giant 
Prime is zwart van kleur, het se-
rienummer eindigt op 04V en 
het accunummer op 850. Van-
uit de stalling bij het Gezond-
heidscentrum is op zaterdag 
30 november nog een �ets on-
gevraagd van eigenaar veran-
derd. De dames�ets van het 
merk Tiara is wit van kleur. De-
ze diefstal heeft tussen twee 
uur ‘s middags en half elf in de 
avond plaatsgevonden.

Vernielingen in 
de Hornmeer

Aalsmeer - In de avond en 
nacht van zaterdag 30 novem-
ber op zondag 1 december zijn 
in de Hornmeer diverse vernie-
lingen gepleegd. Bij de kinder-
boerderij zijn een bank en een 
vuilnisbak kapot gemaakt en 
bij de voormalige school in de 
Meervalstraat is een ruit inge-
gooid. Verder is allerlei afval 
achter gelaten rond het bank-
je tegenover de winkels in de 
Beethovenlaan.

Licht gewond 
na aanrijding

Aalsmeer - Op zaterdag 30 no-
vember heeft rond kwart voor 
twaalf in de ochtend een aan-
rijding plaatsgevonden op de 
Aalsmeerderweg, nabij de Ar-
gusvlinderstraat. Een 42-jari-
ge automobiliste uit Aalsmeer 
had bij de oversteek van het 
�etspad net een �etser voor 
laten gaan en wilde haar weg 
vervolgen. De �etser, komen-
de vanaf de andere kant, zag 
zij hierbij over het hoofd. De 
76-jarige �etsster uit Aalsmeer 
botste tegen de auto, beland-
de op de motorkap en kwam 
op het asfalt terecht. De poli-
tie en de ambulancedienst zijn 
ter plaatse gekomen. De �ets-
ster was geschrokken, maar ge-
lukkig slechts licht gewond. De 
vrouw is nagekeken door de 
medewerkers van de ambulan-
ce. Behandeling in het zieken-
huis bleek niet nodig.

Aandacht voor parkeren en overlast
Waterfront aan de orde 
in de raadsvergadering
Aalsmeer - Voor het vaststellen 
van de voorkeursvariant Water-
front was tijdens de vergadering 
van de commissie Ruimte en Eco-
nomie veel belangstelling. Vier in-
sprekers gaven de commissie een 
aantal aandachtspunten mee. 
Deze gingen vooral om de zor-
gen voor parkeeroverlast in de 
wijk en het beoogde plan om een 
nieuw parkeerterrein te realise-
ren in Vrouwentroost. 

Zorgen
De fracties deelden de zorgen 
over het parkeren. Ze verzoch-
ten de wethouder andere opties 
te onderzoeken en ook om �ets-
gebruik te stimuleren. De wet-
houder meldde dat het parkeer-
terrein in Vrouwentroost van de 
baan is en dat hij andere locaties 
zal onderzoeken. Wat betreft de 
voorkeursvariant waren de frac-
ties het in grote lijnen eens. Er 
was nog wel discussie over de lo-
caties van de trailerhellingen. 

Parkeren Kudelstaartseweg
En een recti�catie is vereist van 
een uitspraak van René Martijn 
van Absoluut Aalsmeer vorige 
week in deze krant over het cre-
eren van extra parkeerplaatsen 
op hoogtij-zomerdagen. Mar-
tijn stelde niet voor om de Beet-
hovenlaan éénrichting te ma-
ken, maar juist de Kudelstaartse-
weg langs het gedeelte waar het 
Waterfront gerealiseerd zal gaan 
worden, zodat op één wegdeel 
geparkeerd kan worden. In Zand-
voort wordt langs de boulevard 
ook op deze manier extra par-
keergelegenheid gerealiseerd in 
de zomermaanden. Volgens Mar-
tijn verhoogt dit het recreatie-ge-
voel. Wethouder Robert van Rijn 
gaat deze, volgens hem waarde-
volle, suggestie meenemen in het 
verdere verkeersonderzoek.
Het onderwerp wordt ter besluit-
vorming voorgelegd in de raads-
vergadering van donderdag 12 
december aanstaande.

Waterfront en verkeer in 
wijkoverleg Hornmeer
Aalsmeer - Bij het laatste wijk-
overleg op 25 november van de 
Hornmeer in 2019 waren de eer-
ste bezoekers al vroeg aanwezig 
en dat bleek een goede zet, want 
de zaal liep snel goed vol met be-
langstellenden. Kennelijk ston-
den de gekozen onderwerpen in 
de belangstelling van de bewo-
ners van de wijk en wil men ge-
informeerd worden en zelf ook 
deelnemen in de discussies. En 
dat is ook precies de bedoeling. 
Na een welkom door de voorzit-
ter was het aan wethouder Ro-
bert-Jan van Duijn om een paar 
onderwerpen uit zijn portefeuil-
le toe te lichten en de vragen te 
beantwoorden, onder andere 
over het Waterfront en het voor-

nemen om het gekozen droom-
model verder uit te laten werken. 
Het participatietraject is nog eens 
toegelicht en ook zijn de onder-
werpen parkeren en de toename 
van het verkeer aan de orde ge-
weest. Op de directe vraag van 
de wethouder of men het in het 
algemeen een mooi plan vond 
werd overigens positief gerea-
geerd.
Het verkeer in en om de wijk 
houdt de gemoederen ook be-
zig. Het verkeer maakt onderdeel 
uit van het mobiliteitsplan van de 
gemeente. De behandeling van 
dit onderwerp werd nogal uitge-
breid, omdat de ontwikkelingen 
in Kudelstaart, het Dorp en de 
Burgemeester Kasteleinweg hier 

allemaal nauw bij zijn betrokken. 
Kortom: er was te weinig tijd be-
schikbaar en hier gaat in februari 
opnieuw over gesproken worden. 
De gemeente heeft meerdere se-
rieuze onderzoeken laten doen 
en er liggen oplossingen klaar. 
Onder andere om de N231 �ink 
te verbreden en het zo aantrekke-
lijker te maken om ‘buitenom’ te 
gaan in plaats van ‘binnendoor’.

Schiphol
Omdat Schiphol ook in de porte-
feuille van Robert-Jan van Duijn 
zit was dit ook een ‘hot’ item. B&W 
en de raad zijn teleurgesteld over 
de belangstelling uit de Kamer. 
Zoals al eerder aangegeven is het 
tijd om op de rem te gaan staan 

Vragen over vervoerpas 
in commissievergadering
Aalsmeer - Een korte terugblik 
op de bespreking van de onder-
werpen tijdens de vergadering 
van de commissie Maatschappij 
en Bestuur van afgelopen don-
derdag 28 november:

Wijziging Verordening Wmo
De fracties reageerden positief 
op het voorstel om alleenstaan-
de ouders vrij te stellen van een 
eigen bijdrage voor woningaan-
passingen voor hun minderjari-
ge kind en om inwoners met een 
Wmo-vervoerpas een eigen bij-
drage per rit te laten betalen aan 
de hand van het aantal afgelegde 
kilometers in plaats van het abon-
nementstarief toe te passen. De 
commissieleden hadden vragen 
over deze afwijking van het Rijks-

beleid en de e�ectmeting en in-
zet van ambtelijke uren. Omdat 
de beantwoording van een aan-
tal vragen nagezonden wordt, 
staat het voorstel als behandel-
stuk geagendeerd voor de raads-
vergadering van 12 december.

Tweede Bestuursrapportage 
De commissie kon zich vinden 
in de Tweede Bestuursrappor-
tage die inzicht biedt in het ver-
loop van de uitgaven in 2019. 
Het voorstel is om die reden als 
hamerstuk geagendeerd voor 
de raadsvergadering van 12 de-
cember. In de bespreking vroeg 
de commissie onder andere aan-
dacht voor het �nanciële nadeel 
van de btw-afdracht over de pe-
riode 2013 -2017. De commissie 

Onderzoek Kudelstaartseweg en Stommeerweg

Verkeersmaatregelen voor 
veiligere verkeersroutes
Aalsmeer - In de eerste helft van 
2019 heeft een verkeersonder-
zoek plaatsgevonden met betrek-
king tot de situatie op de route 
Kudelstaartseweg en Stommeer-
weg. Hierbij is onderzoek ge-
daan naar de herkomst en de be-
stemming van het verkeer, naar 
de verkeersprognose voor 2030 
en naar mogelijke maatrelen om 
de huidige route verkeersveiliger 
te maken. ”De Bewonersgroep 
Stommeer- en Kudelstaartseweg 

is hierbij uitgebreid betrokken 
en heeft zelf ook varianten aan-
geleverd die onderzocht zijn”, al-
dus het college van burgemees-
ter en wethouders in een schrij-
ven aan de gemeenteraad. Naar 
aanleiding van dit onderzoek 
heeft het college op 5 november 
besloten om de route via de N231 
(Legmeerdijk) en N201 (Provin-
ciale weg) aantrekkelijker en lo-
gischer te laten maken. De Leg-
meerdijk wordt opgewaardeerd 

Advies wordt voorbereid
‘Eneco-advies’ van college 
in vergadering januari
Aalsmeer - De aandeelhouders-
commissie en Eneco hebben een 
akkoord bereikt met een consor-
tium van Mitsubishi Corporation 
en Chubu over een bod op Ene-
co ter waarde van 4,1 miljard eu-
ro. Met een aandelenbelang van 
0,68% komt dit voor Aalsmeer uit 
op een verkoopbedrag van 27,9 
miljoen euro. Naar verwachting zal 
eind dit jaar een informatie-pak-
ket verstrekt worden aan de aan-
deelhouders, waarna de moge-
lijkheid gegeven wordt om de�ni-
tief te besluiten om tot de verkoop 
van de aandelen over te gaan. Bur-

gemeester en wethouders gaan 
na het ontvangen van het infor-
matiepakket een advies voorbe-
reiden voor de gemeenteraad met 
hierin de �nanciële consequenties 
van de verkoop waarbij niet alleen 
gekeken zal worden naar de ver-
koopopbrengst, maar ook naar het 
wegvallen van het dividend. Het 
college verwacht het advies in de 
raadsvergadering van donderdag 
23 januari te kunnen agenderen. 
Wellicht gaat dan ook een eerste 
balletje opgegooid worden over 
de mogelijke besteding van (een 
deel) van de ‘Eneco-miljoenen’.

tot nu toe en de daadwerkelijke 
start deze week. Er wordt begon-
nen met het dak. De ‘roots’ uit de 
watersport en de kennis van het 
ontwikkelen van vastgoed heb-
ben geleid tot de plannen om het 
oude Fort te vitaliseren tot een 
grensverleggend watersportcen-
trum.  Dit dan wel met behoud 
van het unieke karakter van het 
fort. De hoofdingrediënten zijn: 
Hospitality, Toerisme, Events en 
Watersport. De kracht zit in de 
combinatie. Ook werd nog eens 
aangestipt dat het geen congres-
centrum wordt. Ook hier is het 
parkeren aan de orde, maar er 
blijken ruime voorzieningen te 
komen voor ondergronds parke-
ren.
In de presentatie passeren diver-
se details, zoals de oorspronke-
lijke (toen al ecologische) water-
voorziening waarvoor het zadel-

dak als �lter fungeerde, de water-
voorraad, poterne, de oude kaze-
matten die vragen om een mu-
seumfunctie, de geschutkoepels, 
die ook gedeeltelijk gerenoveerd 
zouden moeten worden evenals 
de frontbatterij en kamers voor 
de manschappen die nu hotel-
kamers zullen worden. Kortom, 
details die aangeven dat dit niet 
zomaar een haven aan de West-
einder gaat worden. Voor de uit-
voering van de grootse plannen 
wordt in een periode van 2020 
tot 2024 gedacht.

De rondvraag was erg kort. Wel is 
gevraagd om de verkeerslichten 
op de kruising N196 en N231 be-
ter af te stemmen op de huidige 
en toekomstige verkeersstromen.
Het bestuur van het Wijkoverleg 
ziet u graag weer terug op 3 fe-
bruari 2020.

tussen de Hoofdweg (Noordvork) 
en de Burgemeester Kastelein-
weg en dit heeft naar verwach-
ting een positief e�ect op ver-
keer van en naar Kudelstaart zon-
der een bestemming in Aalsmeer. 
Daarnaast wordt onderzocht of 
andere maatregelen mogelijk 
zijn om verkeer richting boven-
staande wegen te sturen, bijvoor-
beeld middels bebording. Ook is 
besloten om de route via de Ku-
delstaartse- en Stommeerweg 

minder aantrekkelijk te maken 
voor doorgaand verkeer. In com-
binatie met de ontwikkeling van 
het Waterfront kan deze route ge-
heel minder aantrekkelijk wor-
den door de realisatie van diver-
se voetgangers-oversteekvoor-
zieningen, snelheidsremmende 
maatregelen en het in stand hou-
den van het doseerlicht ter hoog-
te van de Watertoren. ”De maat-
regelen dragen ook in het ka-
der van de Centrumvisie bij aan 
een minder aantrekkelijkere rou-
te voor doorgaand verkeer”, gaat 
het college verder. “In het ver-
lengde hiervan wordt de 30 km-
zone verlengd tot aan de kruising 
met de 1e J.C. Mensinglaan. Daar-
naast wordt deze route anders in-
gericht door het verbreden van 
de �etsstroken waardoor de weg 
een andere uitstraling krijgt.”

Nieuwe (rolstoel)-bus 
voor ‘t Kloosterhof
Aalsmeer - Na lang wikken en 
wegen en zoeken naar moge-
lijkheden is dinsdag 26 novem-
ber dan eindelijk de nieuwe 
(rolstoel)-bus voor Zorgcentrum 
’t Kloosterhof o�cieel in gebruik 
genomen. Voorheen was er één 
bus beschikbaar voor de drie lo-
caties van de stichting Zorgcen-
tra Meerlanden, nu kon ’t Kloos-
terhof mede door sponsoring zelf 
een bus aanscha�en. De bus is 
mede gesponsord door de Vrien-
den van het Kloosterhof, de Ra-
bobank, het Schipholfonds en 
de Gemeente Aalsmeer. Een aan-
tal dagen per week wordt de bus 

ingezet om cliënten van de dag-
besteding op te halen en weer 
thuis te brengen. Door een groep 
vrijwillige chau�eurs wordt het 
mede mogelijk gemaakt dat er 
(spontane) uitstapjes voor de cli-
enten intern, zoals naar de Keu-
kenhof, een tuincentrum, zorg-
boerderij, een dierentuin en on-
der andere een museum, gereali-
seerd kunnen worden. De bewo-
ners van en rondom ’t Klooster-
hof in de Clematisstraat zijn dan 
ook heel blij met deze nieuwe 
aanwinst en willen iedereen die 
dit mogelijk gemaakt heeft nog-
maals heel hartelijk bedanken!

en verdere groei pas toe te staan 
als er daadwerkelijk sprake is van 
hinderbeperking. Hierbij wordt 
wel rekening gehouden met een 
gezond wantrouwen: voorlopig 
klinkt dit niet erg geloofwaardig. 
Er zijn meerdere verbeteringen 
voorgesteld, met name rustpe-
rioden in de nacht. Hierbij dient 
wel beter met de omliggende 
gemeenten gecommuniceerd te 
worden. Elke maatregel heeft ge-
volgen voor een ander. Naast la-
waai zijn er ook zorgen over ultra-
�jn stof. RIVM is hierbij betrokken. 
Verder loopt er een plan om zelf 
het geluid te gaan meten. Kort-
om: er waren gewoon te veel on-
derwerpen om uitgebreid te kun-
nen behandelen.

Zeilfort Kudelstaart
Want ook de trotse bezitters van 
Zeilfort Kudelstaart waren en-
thousiast over hun unieke plan-
nen met het oude fort. Mar-
tin de Liefde hield een fraai ver-
haal over de plannen, de hobbels 

sprak de verwachting uit dat de 
gemeente Amstelveen hier ook 
de helft in bijdraagt. 

Reserves en risicobeleid
De nota reserves, voorzieningen 

en risicobeleid met kaders over 
de �nanciële robuustheid van de 
gemeente kreeg steun van de ge-
hele commissie en is als hamer-
stuk geagendeerd voor de raads-
vergadering van 12 december. 
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Nootjes zoeken voor de 
eekhoorn in het Bos
Amstelland - Help de eekhoorn 
op zondagmiddag 22 decem-
ber om 13.00 uur of om 14.30 uur 
met nootjes zoeken in het Am-
sterdamse Bos. De hele herfst 
was eekhoorn druk bezig met 
het verzamelen van nootjes. Nu 
blijkt zijn voorraad nootjes weg 
te zijn; een grap van vriend beer. 
Help die arme eekhoorn met het 
terugvinden van de nootjes. De-
ze activiteit staat onder leiding 
van Natuur is een Feest en is be-
doeld voor kinderen van 2 tot 6 
jaar en (groot)ouders of begelei-
ders. Kosten 5 euro per kind en 
2,50 euro per volwassene. Duur: 
1 uur buiten en de start is bij De 
Boswinkel. 
Reserveren, want vol is vol, via: 

020-5456100 of via www.amster-
damsebos.nl of in De Boswin-
kel aan de Bosbaanweg 5 iedere 
dinsdag tot en met zondag ge-
opend van 10.00 tot 17.00 uur.
Foto: Jannes Pockele

Vogel en autootje worden vriendjes
‘Vreemde vogel’ in het 
Poppentheater
Amstelveen - Teun en Tijn 
gaan samen met hun autootje 
Broemmm op avontuur, de wij-
de wereld in. Zonder plan, onder-
weg naar het onbekende. Vreem-
de planten, vreemde beest-
jes, vreemde geluiden en geu-
ren. Waar zijn ze nu? Zitten ze in 
de jungle of in fantasieland? Tijd 
om het tentje op te zetten. Wat 
zijn al die geluiden? En wat is dat 
voor een vreemde vogel? Is ze 
ziek, op zoek, wat wil ze toch? De 
vreemde vogel blijft Teun, Tijn en 
Broemmm achtervolgen. O jee, ze 
legt een ei. Nee, gekke vogel, niet 
op de motorkap van Broemmm! 
Teun en Tijn willen verder, maar 

hoe moet dat nu met die vreem-
de vogel en het ei? Een lieve, fy-
sieke voorstelling met livemuziek, 
�gurentheater en veel humor. 
‘Vreemde Vogel’ gaat over vriend-
schap en avontuur en nieuwe 
dingen ontdekken. Want vreemd 
is niet eng, maar juist heel leuk en 
spannend. Poppentheater voor 
iedereen vanaf 2 jaar. Deze voor-
stelling gaat in première in het 
Amstelveens Poppentheater op 
zondag 8 december om 14.30 
uur. Toegangsprijs: 9 euro. Reser-
veren kan via www.amstelveen-
spoppentheater.nl, via info@am-
stelveenspoppentheater.nl of bel 
020-6450439.

Nieuw avontuur van Mees 
Kees in de bioscoop
Amstelveen - Vanaf woensdag 
11 december komt Mees Kees 
met een nieuw avontuur in Ci-
nema Amstelveen: Mees Kees in 
de Wolken. Als een groot school-
feest nadert is Tobias te verlegen 
om Hasna mee te vragen. 
Mees Kees heeft geen tijd om 
hem te helpen, want die pro-
beert angstvallig Marie Louise 
te ontlopen die hem een ballon-
vaart cadeau heeft gedaan! Ter-

wijl mevrouw Dreus klas 6B de 
wals leert dansen voor op het 
feest, lijkt voor Tobias alles mis te 
gaan. Kan Mees Kees op tijd zijn 
hoogtevrees overwinnen en To-
bias redden zodat het feest door 
kan gaan? 
Met Leendert de Ridder als Mees-
ter Kees en Sanne Wallis de Vries 
als mevrouw Dreus. Kijk op www.
cinemaamstelveen.nl voor alle tij-
den en data.

Vrijdag 6 december: Pletjepakketjedag
Aandacht voor recycling 
van karton in december
Rijsenhout - Pletten is niet al-
leen leuk, maar ook nuttig! Met 
die boodschap wil grondstof- en 
duurzaam energiebedrijf Meer-
landen zoveel mogelijk mensen 
uitdagen om de komende maand 
dozen te pletten via de campag-
ne #pletjepakketje. Oude karton-
nen dozen zijn namelijk prima te 
recyclen. Dat lukt het best als ze 
plat de papiercontainer bereiken.
December is met Sinterklaas en 
Kerst dé maand dat we omkomen 
in de kartonnen dozen. Dat mer-
ken niet alleen de pakketbezor-
gers, ook de afvalinzamelaars krij-
gen met fors meer kartonafval te 
maken. 
Een oude kartonnen doos is vol-
ledig herbruikbaar. Afvalinzame-
laars zijn er ontzettend mee ge-
holpen als de pakketjes op de 
juiste manier in een papiercontai-
ner terechtkomen, namelijk plat. 
Met platgemaakte dozen raken 
containers minder snel verstopt 
en ontstaat er minder zwerfval 
door lege dozen die naast de con-
tainer belanden in plaats van erin.

Plet mee
Meerlanden heeft daarom de-
cember benoemd tot #doosem-
ber en roept iedereen op om hun 
pakketjes te pletten. Via #plet-
jepakketje wordt men uitge-
daagd om te scheuren, knippen, 
stampen en pletten en om fo-
to’s en �lmpjes daarvan te delen 
via sociale media. Bij verschillen-
de ondergrondse papiercontai-
ners worden bewoners verrast 
met green gra�ti die hun helpt 
het juiste gedrag te vertonen. Via 
pletjepakketje.nl is alles te lezen 

over het recyclen van karton en 
kan je zien wat er met de dozen 
gebeurt nadat ze in de container 
belanden.

Nat: onbruikbaar 
“Het komt vaak voor dat mensen 
pakketjes in zijn geheel in een 
container stoppen. De container 
raakt zo onnodig snel vol en het 
zorgt voor storingen in het con-
tainersysteem”, vertelt Just Zand-
huis, directeur Klant en Operatie 
bij Meerlanden. “Ook zetten men-
sen lege dozen naast de contai-
ner. We zien vooral dozen van lcd-
tv’s en bananenkisten vaak staan. 
Dat wordt zwerfafval. Bovendien 
maakt een regenbui het afval on-
bruikbaar, want nat karton kun je 
niet recyclen.”

Zo klein mogelijk
Bijplaatsingen en ongeplette do-
zen zijn niet alleen een lokaal 
probleem, alle papierinzamelaars 
in Nederland herkennen dit fe-
nomeen. Meerlanden hoopt dat 
zoveel mogelijk kartonnen ver-
pakkingen van alle Sinterklaas-
cadeautjes zo klein mogelijk de 
papiercontainer ingaan en roept 
daarom iedereen op om op vrij-
dag 6 december te gaan pletten. 
Oftewel, na pakjesavond volgt 
#pletjepakketjedag! 
Meerlanden heeft als innovatie-
ve duurzame onderneming het 
doel om afval voor 100% terug te 
brengen in de kringloop. Karton 
leent zich hier uitstekend voor, 
want van oude pakketjes kunnen 
eindeloos nieuwe pakketjes wor-
den gemaakt. Mits goed aange-
leverd.

Wandeling in kerstsfeer
Haarlem - Samen met het Stads-
klooster Haarlem organiseert het 
Gilde Haarlem op zondag 8 de-
cember in kerstsfeer een wan-
deling langs kerken en kloosters 
door het Middeleeuwse Haarlem. 
Rond het jaar 1465 telde Haar-
lem zo’n 20 kloosters binnen zijn 
muren. Het waren religieuze ge-
meenschappen van zusters en 
broeders, die zich naast een con-
templatief leven richtten op de 
minderbedeelden in de stad. De 
kloosters zijn verdwenen.
Ruim een jaar geleden werd het 
Haarlems Stadsklooster opge-
richt. Geen traditioneel klooster 
zoals in de Middeleeuwen, maar 
een imaginair klooster waar plek 
is voor iedereen. In deze dagen in 

de aanloop naar Kerstmis denken 
veel mensen na over zichzelf en 
de zin van het leven. Er is behoef-
te aan stilte, aandacht en schoon-
heid. Dat is wat het Stadsklooster 
met bijzondere activiteiten men-
sen wil bieden. 
De wandeling start om 13.30 
uur voor de Vleeshal op de Gro-
te Markt. De duur van de wande-
ling is ongeveer 1 uur en 30 mi-
nuten. Kosten deelname 4 euro 
per persoon, te voldoen bij aan-
vang van de wandeling. Aanmel-
den kan bij het Gilde Haarlem via 
06-16410803 op werkdagen tus-
sen van 9.00 en 10.00 uur of tus-
sen 18.00 en 19.30 uur of stuur 
een mail naar gildewandelin-
gen@gmail.com .

Klaar met je lange haar?
Doneer je staart voor 
een kinderpruik
Streek - Per jaar verliezen zo’n 
600 jonge kankerpatiënten hun 
haar door chemotherapie. Een 
haarwerk kan ervoor zorgen dat 
dit kind zich in elk geval aan de 
buitenkant niet anders voelt dan 
leeftijdgenootjes. Stichting Haar-
wensen maakt voor deze kinde-
ren pruiken met echt haar. Wil jij 
jouw haar hieraan doneren? Tij-
dens Wereldkankerdag op 4 fe-
bruari, staan tussen 13.00 en 
17.00 uur bij Adamas Inloophuis 
kappers klaar om je lange lokken 
te knippen en je een gratis nieu-
we coupe te geven.
 
Stichting Haarwensen
Het verliezen van haar heeft vaak 
een grote impact en met een kaal 
hoofd kan een kind zich minder 
zelfverzekerd voelen. Een mooi 
haarwerk kan ervoor zorgen dat 
een kind het zelfvertrouwen te-
rugkrijgt en zich niet anders voelt 
dan leeftijdgenoten. Maar goede 
haarwerken zijn vaak erg duur en 
er wordt slechts een klein gedeel-
te door de verzekering vergoed. 
Stichting Haarwensen biedt de-
ze kinderen de keuze uit een gro-
te collectie haarwerken van ho-
ge kwaliteit, zonder dat daaraan 
voor hen kosten verbonden zijn. 
De haarwerken worden gemaakt 
van echt haar. 
 
Minimaal 30 centimeter
Maak met jouw staart ook een 

ander blij. Verleden jaar kon 
stichting Haarwensen blij ge-
maakt worden met 12 staarten. 
Zit die van jou er ook bij volgend 
jaar? Jouw staart moet wel mini-
maal 30 centimeter zijn en niet 
geverfd. Waar: Adamas Inloop-
huis, Eugenie Previnaireweg 61, 
Nieuw-Vennep. Aanmelden en 
meer info via www.adamas-in-
loophuis.nl/doneerjehaar en kijk 
voor vragen op www.haarwen-
sen.nl.
 
Adamas Inloophuis
Het Adamas inloophuis is een 
plek waar volwassenen en kinde-
ren (vanaf 4 jaar) geconfronteerd 
met kanker, hun naasten of na-
bestaanden, uit de hele regio on-
voorwaardelijk welkom zijn. Ze 
kunnen bij het inloophuis terecht 
voor informatie, lotgenotencon-
tact, therapeutische begeleiding, 
creatieve en lichaamsgerichte 
workshops en uiteraard voor een 
luisterend oor. In het Adamas In-
loophuis werken 110 vrijwilligers 
die 7.000 bezoeken begeleiden. 
In het oncologiecentrum van het 
Spaarne Gasthuis werken 20 vrij-
willigers die jaarlijks 6.500 bezoe-
ken begeleiden. Het Adamas In-
loophuis is 100% afhankelijk van 
giften, donaties en subsidies. 
Jaarlijks is er 300.000 euro nodig 
om de gasten kwalitatief hoog-
staande begeleiding en onder-
steuning te bieden.

David Bowie tribute in P60
Amstelveen - Traditiegetrouw 
opent Poppodium P60 het jaar 
op zaterdag 4 januari met Prof. 
Nomad. Nu alweer een aantal 
jaar geleden nadat David Bowie is 
overleden komt op speciaal ver-
zoek Prof. Nomad (Bartel Bartels) 
sessie weer bij elkaar om hem te 
eren en hem te spelen met een 
band die bestaat uit Nederland-
se topmuzikanten. Dit eerbe-
toon was al eerder op de Neder-
landse podia en meerdere ma-
len een hoogtepunt op festivals 
als de Zwarte Cross en Oerol. De 
band heeft het publiek verbijs-
terd met een show die bestaat uit 
het prachtige Bowie repertoire 
die vanaf Space Oddity uit 1967 
tot zijn dood gaat. In de show zit-
ten de hits als Rebel Rebel en Let’s 
Dance, maar ook zijn ‘minder’ be-

kende juweeltjes. 
De band bestaat deze avond uit 
topmuzikanten uit diverse bands, 
onder andere Douwe Bob, Niels 
Geusebroek, Gigantjes, Dotan, 
Henny Vrienten en Edgar Koele-
meijer die met style en perfor-
mance David Bowie neerzet en 
zingt op zijn manier. Voor infor-
matie en tickets: www.p60.nl.

Concertina’s kerstconcert 
samen met vier koren
Amstelland - Zondagmiddag 15 
december geven Concertina’s Ac-
cordeonorkesten in samenwer-
king met vier koren een Kerst-
concert. Zowel orkesten als ko-
ren staan onder leiding van diri-
gent Elly Meekel. Om eenieder al-
vast in kerststemming te brengen 
zullen zij gezamenlijk een concert 
verzorgen met een gevarieerd 
programma en samenzang. De 
koren die meewerken zijn de Am-
stelveense koren het Ad Hoc Pop-
koor, meezingkoor Zomaar Ge-

woon, gemengd koor het Meent-
koor en het Amsterdamse smart-
lappenkoor Leedvermaak. De 140 
zangers worden begeleid door 
het verenigingsorkest van 30 ac-
cordeonisten. 
Het concert vindt plaats in de 
grote zaal van Schouwburg Am-
stelveen en begint om 15.00 
uur. Kaarten zijn te bestellen via 
p.meijerink@concertinas.nl. Na-
dere informatie over de Concerti-
na’s is te vinden op www.concer-
tinas.nl.

Voorstelling ‘Roodkapje’ 
in Schouwburg
Amstelland - Na successen met 
Assepoester en De Prinses op de 
Erwt brengt Langhout Theater-
producties dit jaar het sprookje 
Roodkapje naar de Nederlandse 
theaters. Langhout Theaterpro-
ducties heeft haar kenmerken-
de twist over het bekende ver-
haal van de gebroeders Grimm 
gegoten. De hoofdrollen worden 
gespeeld door Thomas Kuipers 
en Kylian de Rooij. Roodkapje is 
een vrolijke voorstelling met leu-
ke liedjes en heerlijke humor voor 
jong en oud! De voorstelling is op 
zondag 22 december om 15.00 
uur te zien in de Schouwburg 
Amstelveen.

Interview met de wolf
Fake Vonk is met zijn camera op 
zoek in het bos. Hij wil een inter-

view met de wolf, die zich in Ne-
derland heeft gevestigd. Als hij 
de wolf heeft gevonden, blijkt 
deze aardig, en helemaal niet zo 
gevaarlijk als iedereen denkt. De 
Wolf schijnt helemaal gek te zijn 
op breien! 
Maar hoe zit het dan met de ze-
ven geitjes? En met de drie big-
getjes? En wat te denken van het 
verhaal over Roodkapje?
Naast Thomas Kuipers en Ky-
lian de Rooij worden de overi-
ge rollen gespeeld door: Anne-
beth Moolenburgh, Marieke Goe-
mans en producent van de voor-
stelling is Hans Langhout. De re-
gie is in handen van Benno Hoog-
veld en muziek is gemaakt door 
Jasper Westerhof. Kijk voor meer 
informatie en tickets op www.
schouwburgamstelveen.nl.

In Kerk Apostolisch Genootschap
Samen op weg naar Kerst 
met muziekoptredens
Amstelveen - Zondag 15 decem-
ber van 15.30 uur tot 17.15 uur: 
‘samen op weg naar de Kerst’ met 
muziekoptredens in het kerkge-
bouw van het Apostolisch Ge-
nootschap aan de Graaf Ael-
brechtlaan 138 tot 140 in Amstel-
veen. Zaal open vanaf 15.00 uur 
en de toegang is gratis. Voor het 
vierde jaar op rij organiseren vrij-
willigers van drie organisaties in 
de wijk Elsrijk, Amstelveen, te we-
ten Stadsdorp Elsrijk, Openlucht-
theater Elsrijk en het Apostolisch 
Genootschap in de aanloop naar 
Kerst een middag met een sfeer-
vol, muzikaal programma.
Bij de inloop vanaf 15.15 uur 
klinkt een warm onthaal door 
de organist Frits den Hartog en 
�uitist Theo Lonte. Mannen-
koor ‘De Amore’ brengt een aan-
tal kerstliederen ten gehore, sa-
men met sopranen Ellen Hink en 
Joke Prak, die ook solistisch zul-
len optreden. Jongerenkoor DJK 

zorgt voor de frisse noot, gevolgd 
door het kerstverhaal. Arno de 
Geus, winnaar van het Ouderen 
Muziek Festival 2019 van Open-
luchttheater Elsrijk, is van de par-
tij evenals Jan Broekema (vertol-
ker van Wim Sonneveld repertoi-
re). Jan zal twee kerstnummers 
van deze onvergetelijke cabare-
tier zal zingen. Ed Boekee, ‘Huis-
pianist’ van Openluchttheater 
Elsrijk is verantwoordelijk voor 
een deel van de begeleiding en 
kerstarrangementen. Tijdens de 
pauze speelt hij traditionele ever-
greens. De middag is gratis toe-
gankelijk, met de voorwaarde ‘vol 
is vol’. Wel is het mogelijk een do-
natie te doen voor de Stichting 
Wereldwijd voor Kinderen. Plaat-
sen reserveren is niet mogelijk. 
Na a�oop is er een glaasje glüh-
wein vergezeld van lekkere hap-
jes. Wethouder Marijn van Balle-
gooijen is namens de Gemeente 
Amstelveen aanwezig.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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Jaarlijkse actie leerlingen Jozefschool
‘Zon in de schoorsteen’ 
voor ouderen 
Aalsmeer - Vorige week vrijdag 
vond het jaarlijks terugkerende 
feest ‘zon in de schoorsteen’ weer 
plaats. Dit is een initiatief van de 
Jozefschool om rondom de feest-
dagen eenzame ouderen in het 
zonnetje te zetten. In de periode 
dat de Pieten voor alle kinderen 
door de schoorsteen komen om 
de schoentjes te vullen, vullen 
de leerlingen van de bovenbouw 
van de Jozefschool de harten van 
ouderen met liefde en warmte. 
De hele week hebben de kinde-
ren in groepjes hard gewerkt om 
surprises te maken. Van school 
hebben zij een geldbedrag ge-

kregen, hiervan zijn ze in groep-
jes op donderdag in de Zijdstraat 
cadeautjes gaan kopen. 
Vol verwachting klopten de har-
ten van de bewoners van wijk-
gebouw Irene en zorgcentrum ‘t 
Kloosterhof toen de grote groep 
kinderen arriveerde. De kinderen 
zongen Sinterklaasliedjes met de 
bewoners en deelden de zelfge-
maakte surprises uit. Veel blije 
gezichten, pepernootjes en an-
der lekkers, hier en daar een traan 
van geluk.
Zie de zon schijnt door de schoor-
steen… Wat een bijzonder feest 
voor jong en oud!

PCBS De Brug op bezoek 
bij Koninklijke De Vries
Aalsmeer - Afgelopen maandag 
was groep 7 van PCBS de Brug 
op bezoek bij Koninklijke De Vries 
Scheepsbouw. Tot hun grote ge-
luk lagen er drie schepen bin-
nen en nog één buiten. In groep-
jes werden de leerlingen rond-
geleid door een werknemer van 
de Vries. Op deze manier werd 
er een wandeling gemaakt door 
de loods en kregen ze een stuk-

je inzicht van alle facetten die no-
dig zijn om zo’n imposant schip 
te kunnen bouwen. De kinde-
ren waren erg nieuwsgierig en 
hebben al hun vragen kunnen 
stellen. Mogelijk zijn er door de-
ze leerzame ochtend nog enkele 
kinderen enthousiast geworden 
om in de toekomst bij Koninklij-
ke De Vries Scheepsbouw aan de 
slag te gaan.

‘Van afval naar grondstof’
3 Scholen denken mee 
over nieuw afvalbeleid
Aalsmeer - Na de online enquê-
te en de bewonersbijeenkomsten 
was het de afgelopen weken de 
beurt aan de jeugdige inwoners 
om mee te denken over het nieu-
we ‘van afval tot grondstof’ be-
leid. Op basisschool De Graankor-
rel in Kudelstaart kregen groep 
6/7 en groep 7/8 op donderdag 
28 november de laatste gastles-
sen over afval. Hiermee is de par-
ticipatie voor het nieuwe beleid 
afgerond.
Drie scholen in de gemeente had-
den aangegeven mee te willen 
werken aan de kinderparticipatie. 
Ook op De Zuidooster dachten de 
leerlingen van de groepen 8 over 
afvalinzameling, net als groep 
7 van De Brug. Op De Graankor-
rel kregen de twee hoogste groe-
pen bezoek van gastdocent Peter 
om mee te denken en te praten 
over hun ideeën wat de goede 
manier van afval inzamelen voor 
Aalsmeer is. Wethouder Wilma 
Alink heette de kinderen welkom 
en bedankte hen voor het willen 
meedenken.

Ideeën op papier
De les begon met een ‘Petje op, 

petje aval’ quiz. De leerlingen 
vouwden zelf hun petje van een 
oude krant, waarna ze lang stand 
hielden. De winnaars ontvingen 
een kleine prijs. Hierna schreven 
en tekenden ze in groepjes hun 
ideeën over afvalinzameling op 
een groot papier. De ideeën, zo-
als statiegeld op plastic en meer 
prullenbakken voor verschillen-
de soorten afval op straat, wer-
den aan het einde van de les met 
elkaar gedeeld. Wethouder Alink: 
“Ik vind het goed om te zien hoe 
de kinderen al bezig zijn met het 
scheiden en inzamelen van afval. 
Ze zijn nog vrij in hun denken en 
komen daardoor met frisse idee-
en over hoe we hun toekomstig 
Aalsmeer beter kunnen maken.”

Vervolg
Alle resultaten van de enquête, 
de bewoners-bijeenkomsten en 
de ideeën van de kinderen wor-
den nu verzameld en samenge-
vat tot een advies. Dit advies gaat 
besproken worden met de ge-
meenteraad, waarna het nieuwe 
‘van afval naar grondstof’ beleid 
naar verwachting medio 2020 
vastgesteld kan worden.

Voor groepen 5 tot en met 8
Waterpolotoernooi voor 
scholen bij Oceanus
Aalsmeer - Op zaterdag 25 janu-
ari organiseert Oceanus een wa-
terpolotoernooi voor basisscho-
len uit Aalsmeer en omgeving. 
Oceanus organiseert dit toernooi 
om kinderen kennis te laten ma-
ken met deze leuke balsport in 
het water en om hen een plezie-
rige middag te laten beleven met 
klasgenootjes. 
De zwemvereniging is op zoek 
naar enthousiaste teams, die mee 
willen doen in één van twee pou-
les. De poules zijn verdeeld in 
groep 5/6 en groep 7/8. Elk team 
bestaat uit tenminste vijf spelers 
en een begeleider. Meer spelers 

per team wordt aangeraden, om 
af en toe uit te kunnen rusten. Je 
hoeft hiervoor geen ervaring te 
hebben met de sport waterpolo.
Doet jouw team ook mee met de-
ze sportieve middag? 
Meld je dan vóór 10 januari 2020 
aan via waterpolo@oceanus-
aalsmeer.nl.

Tiende ronde competitie
Koplopers blijven 
scoren bij jeugdschaken
Aalsmeer - De opkomst voor de 
tiende ronde van de schaakcom-
petitie voor de jeugd bij AAS was 
iets minder, maar de strijd niet. 
De koplopers blijven scoren. Kon-
rad versloeg Jasper en Luuk B. is 
duidelijk de nieuw Luuk en won 
van Christiaan. 
Luuk V was vrij en volgt met Si-
mon op 2 punten. Dezelfde Si-

mon stopte de opmars van Merel 
bruut en staat nu gedeeld derde. 
De broers Robert en Marien de-
den goede zaken door Rune en 
Pieter te verslaan. Roan verloor 
verrassend van Bryan en Storm 
was een maatje te groot voor Da-
ria. Kijk voor alle uitslagen en de 
stand op www.aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur

Het grote boek te heet gewassen...
Groot Sint en Pietenfeest 
voor jeugd van RKDES
Kudelstaart - Woensdag 27 no-
vember verzamelden 110 kin-
deren van de mini’s, JO8, JO9 en 
MO9 van de voetbal en de F-pu-
pillen van de handbal zich ver-
wachtingsvol bij RKDES. De kan-
tine was prachtig versierd en vol 
verwachting klopten de harten. 
Om 17.30 uur werd het feest ge-
opend door de Pieten. Er mocht 
meteen gezongen en gespron-
gen worden, de hele kantine 
ging op en neer! En toen was het 
tijd voor de komst van Sinter-
klaas met zijn grote boek. Grote 
boek? Niet echt, want de Hoofd-
piet had het boek te heet gewas-
sen en het boek was gekrompen! 
Hoe moest dat nu verder? Geluk-

kig had Leespiet héél veel brillen 
mee voor de Sint, maar zelfs hier-
mee kon de Sint het boek niet le-
zen. En zo werden de kinderen 
toch wel zenuwachtig of ze nog 
wel cadeaus zouden krijgen. Ge-
lukkig had de Sint zelf de enige 
oplossing: de Sintpad! En zo liep 
het toch nog goed af en konden 
de kinderen met een mooi ca-
deau en een volle buik van de pe-
pernoten Sinterklaas en de Pie-
ten uitzwaaien. Het was weer een 
prachtig feest! RKDES bedankt de 
vrijwilligers die hebben gehol-
pen en Stichting Supporting Ku-
delstaart voor haar �nanciële bij-
drage waardoor dit leuke kinder-
feest weer mogelijk was.

Antonius, Oosteinder en De Zon
Schoolbasketbaltoernooi: 
sportief en heel geslaagd!
Aalsmeer - Op zaterdag 30 no-
vember werd er in Sporthal de 
Bloemhof vanuit Basketbal Ver-
eniging Aalsmeer weer het jaar-
lijkse schoolbasketbaltoernooi 
gehouden voor de groepen vier 
tot en met acht van de basisscho-
len uit Aalsmeer, Kudelstaart en 
dit jaar voor het eerst ook de ba-
sisscholen uit Uithoorn. Met 29 
teams en ruim honderd spelers 
gingen de scholen de onderlinge 
competitie met elkaar aan. In de 
ochtend begonnen de groepen 4 
tot en met 6 met de wedstrijden 
en in de middag streden de meis-
jes en jongens van de groepen 
7 en 8 tegen elkaar. In acht mi-
nuten tijd hadden de teams met 
drie spelers in het veld de taak om 
zo veel mogelijk te scoren. Door-
dat er drie tegen drie werd ge-
speeld op een half veld werd het 
voor de spelers een stuk makkelij-
ker en leuker om de bal te krijgen 
en om te gaan scoren. Tijdens de 
wedstrijden werd er gepast, ge-
dribbeld, op de basket geschoten 
en gescoord!  De fanatieke teams 
deden er alles aan om de achter-
stand in te halen en om uiteinde-
lijk de wedstrijden te winnen. Er 
werd heel goed samen gespeeld 
en alle tactieken die waren geoe-
fend werden toegepast. Naast dat 
er bijzonder fanatiek en hard ge-
speeld werd hing er ook een he-
le leuke en sportieve sfeer. Ieder-
een had de grootste pret en het 
fanatisme zat er bij elk team goed 
in. Ook de massaal meegekomen 
supporters lieten vanaf de tribu-
nes hard en luid van zich horen en 
ontvingen de teams met luid ge-
juich.

Sportiviteit en respect
Naast het spelen voor de groeps-

winst werd er ook gelet op de 
sportiviteit, teamwork, acceptatie 
en respect voor elkaar. Hier werd 
tijdens het toernooi na elke wed-
strijd door de juryleden per team 
een beoordeling aan gegeven. 
Voor elk sportiefste team uit el-
ke poule is er nog een verassing. 
Het team ontvangt voor elke spe-
ler een vrijkaartje voor een échte 
Eredivisiewedstrijd basketbal van 
Zorg en Zekerheid Leiden in Lei-
den.
 
Oosteinder en Antonius
De winnaars van de poules van 
groep 4 tot en met 6 waren de 
teams: Oosteinder Airtime, De 
Antonius Killers en de Oosteinder 
Fly’s. De winnaar van de groepen 
7 en 8 bij de meisjes is geworden:
De Antonius Baskettoppers. En bij 
de jongenspoules is de winnaar 
van de elf teams Groep 8 van De 
Zon uit Uithoorn. Alle winnaars 
van harte gefeliciteerd! De deel-
nemers gingen na het geslaag-
de toernooi weer vrolijk richting 
huis. Mede dankzij de goede or-
ganisatie en de vele vrijwilligers is 
het toernooi fantastisch goed ver-
lopen. Alle vrijwilligers en organi-
satoren worden hartelijk bedankt 
voor hun bijdrage op deze dag.

Korfbalcompetitie jeugd
Ruime winst voor VZOD E2

laatste minuut werd het zevende 
doelpunt nog gescoord en heeft 
VZOD gewonnen met 7-2. De 
korfballertjes waren heel trots op 
elkaar en hebben nog wat lekkers 
gekregen van een van de ouders! 

Het was een leuke wedstrijd en 
natuurlijk hoopt de E2 dat ze nog 
meer wedstrijden gaat winnen! 
VZOD E2 bestaat uit Lisa, Levi, 
Aukje, Marith en Daniëlla en hun 
coaches zijn Myrthe en Shannon.

Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag moest VZOD E2 korfballen 
tegen Top E9. Het was een leu-
ke wedstrijd om te zien en om te 
coachen. De wedstrijd begon met 
1-0 voor VZOD. Na een lange tijd 
gespeeld te hebben stond VZOD 
voor met 3-1. 
De spelers hebben goed met el-
kaar overgespeeld en mooie 
schoten gemaakt. In de pauze 
stond VZOD met 4 -2 voor. Aan 

de teamleden is verteld dat ze 
goed moesten verdedigen en 
de coaches gaven aan nog min-
stens twee doorloopballen te 
wilden zien. Dit wilden ze graag, 
omdat dit een week van te vo-
ren nog goed geoefend was. Na 
de rust werd het al snel 5-2 door 
een mooi schot. Snel viel het zes-
de doelpunt door een doorloop-
bal. De coaches vonden dit na-
tuurlijk mooi om te zien! En in de 
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Regio - Aalsmeerders en Ku-
delstaarters, wat vinden zij van 
Schiphol? De afgelopen ja-
ren heeft er zich een opvallen-
de verandering voorgedaan 
in het antwoord op die vraag. 
Een paar jaar geleden was er 
een behoorlijke groep die rea-
geerde met: “Het is wel je baan, 
bloemen moeten toch vervoerd 
worden.” Op dit moment is die 
groep vrijwel helemaal verdwe-
nen. De meeste mensen zijn 
niet tegen Schiphol, maar vrij-
wel alle inwoners vinden dat 
met de overlast van lawaai en 
� jnstof nu grenzen overschre-
den worden. Die groei is de af-
gelopen decennia dan ook ex-
plosief geweest: van 100.000 
vliegbewegingen in 1980 naar 
500.000 in 2019! Dat zijn ge-
middeld bijna 1.400 vliegbe-
wegingen per dag. Niet te-
gen Schiphol, wel tegen verde-
re groei en juist krimp; dat is de 
algemeen heersende mening 
nu. De meeste bewoners heb-
ben tegenwoordig geen wek-
ker meer nodig. Minstens van-
af 7 uur begint om de 1 à 2 mi-
nuten het geluidsbombarde-
ment en worden velen ruw in 
hun slaap gestoord. En ook mid-
den in de nacht loop je het risi-
co om wakker te schrikken van 
een vertraagde en veel herrie-
makende vrachtvlucht. En wie 
zet het raam van de kinderka-
mer ’s nachts nog open? Niet 
alleen het lawaai maar ook de 
luchtvervuiling met ultra� jnstof 
is een bedreiging voor de ge-
zondheid. Een onderzoek van 
het RIVM van september 2019, 
onder andere uitgevoerd op 
Aalsmeerse basisscholen heeft 
duidelijk de relatie met lucht-
wegklachten aangetoond. Ge-
noeg is genoeg. De groei van 
Schiphol moet plaats maken 
voor krimp!

Actiegroepen en gemeente
In Aalsmeer en Kudelstaart zijn 
al jarenlang diverse actiegroe-
pen bezig. De Vereniging Be-
houd Woongenot Aalsmeer-
baan (www.aalsmeerbaan.nl) 
richt zich op het behoud van 
het woongenot van bewo-
ners in de omgeving van de 
Aalsmeerbaan. Deze bewoners 
in deze omgeving hebben te 
maken gekregen met een gi-
gantische stijging van het ge-
bruik van de Aalsmeerbaan, ter-
wijl dit eigenlijk geen primai-
re baan is. Deze groep bereidt 
nu een civielrechtelijke proce-
dure tegen het ministerie voor. 
De Vereniging Vliegtuighinder 
Westeindergebied (www.vlieg-
tuighinder.com) behartigt zo-
wel de belangen van de inwo-
ners van Kudelstaart alsme-
de die van Aalsmeerders. Ku-
delstaart en Aalsmeer West on-
dervinden continue hinder van 
drie banen (Aalsmeer-, Zwanen-
burg- en Kaagbaan) en kennen 
hierdoor geen rustmomenten 
meer. Een onthoudbare situa-
tie volgens de bewoners en ge-
meente. Schipholwatch (www.
schipholwatch.nl) is een groep 
ondernemers uit deze omge-
ving die heel actief is in onder-
zoeken en informeren via Twit-
ter en hun website. Schiphol-
watch heeft de app Explane 
ontwikkeld, waarmee geluids-
overlast daadwerkelijk geme-
ten kan worden als tegenhan-
ger van de overheid die geluid 
alleen maar berekent. De ge-
meente laat zich in de strijd te-
gen de groei van Schiphol niet 
onbetuigd. Een unieke  situa-
tie deed zich in juli van dit jaar 
voor. De gemeenteraad kwam 
terug van zomerreces om te 
praten en te stemmen over de 
motie ‘Genoeg is genoeg’. De-
ze motie tegen verdere groei 
van Schiphol werd door de vol-
tallige gemeenteraad unaniem 
aangenomen! Burgemees-
ter Gido Oude Kotte zei daar-
bij: “Ons signaal is heel duide-
lijk, gezamenlijk gaan we een 

vuist maken voor de leefbaar-
heid van Aalsmeer.” Minister Co-
ra van Nieuwenhuizen kwam 
in augustus naar Aalsmeer en 
sprak met vertegenwoordigers 
van bewoners en ondernemers. 
Opvallend was dat ook de on-
dernemers zich tegen verdere 
groei van Schiphol uitspraken. 
Zo bleef van de ‘banenmotor 
Schiphol’ en de economische 
noodzaak van groei, weinig 
over. De gemeente heeft een 
pakkende � lm gemaakt over de 
invloed van de geluidsoverlast 
op de bewoners van Aalsmeer 
en Kudelstaart. Titel: ‘Aalsmeer 
kiest voor leefbaarheid’. Te be-
kijken via de website van de ge-
meente. In de gemeenteraad is 
ook gesproken over een juridi-
sche procedure, maar de situ-
atie op dat punt is nu niet dui-
delijk.

Schiphol grote vervuiler
Schiphol Group is niet alleen 
het bedrijf achter Schiphol Air-
port, maar ook achter de lucht-
havens in Rotterdam, Lelystad 
en Eindhoven. Jaarlijks wordt 
er op deze vliegvelden 4.780 
miljoen liter kerosine getankt. 
Daardoor stoot dit bedrijf elk 
jaar een slordige 13,6 Megaton 
CO2 uit. Dat is bijna net zoveel 
als alle personenauto’s in Ne-
derland elk jaar uitbraken. Daar-
naast komen er andere, nog vie-
zere sto� en dan CO2 vrij. Denk 
aan stikstofoxiden, roet en an-
dere broeikasgassen. Financi-
eel krijgt Schiphol alle ruimte 
van de overheid. Een oneerlij-
ke situatie: burgers betalen be-
lasting over benzine en diesel, 
en zelfs over kraanwater. Tege-
lijk wordt kerosine niet belast 
en hoeft er geen btw betaald 
te worden over vliegtickets. Dat 
maakt Schiphol het meest ver-
vuilende én belastingvrije tank-
station van Nederland.

Schiphol wil en mag groeien 
‘Dat kan wel een tandje minder 
met dat vliegen!’ is een logische 
gedachte. Schiphol en minister 
Cora van Nieuwenhuizen heb-
ben echter een heel andere be-
levingswereld: “‘Om te verduur-
zamen, moeten we eerst groei-
en!”, is de laatste misleiding. 
En Lelystad erbij zal niet min-
der vliegtuigen over Aalsmeer 
betekenen, maar grotere met 
meer lawaai. De overheid - me-
de-eigenaar van Schiphol - 
geeft Schiphol alle ruimte voor 
dit steeds groter groeiende 
luchtkasteel.

Duurzaam vliegen 
Duurzaam vliegen is top. Mooie 
toekomst?! Het is alleen niet 
de oplossing waarmee we de 
klimaatcrisis op korte termijn 
gaan bedwingen. De technolo-
gie is helaas nog niet toereikend 
en duurt daarmee als duurzame 
oplossing veel te lang. Ons kli-
maat vraagt nu om actie. Dat 
betekent: minder vluchten, 

geen uitbreiding maar krimp en 
geen nieuw vliegveld in de pol-
der.
Wat kunnen inwoners doen?
De inwoners van Aalsmeer en 
Kudelstaart zijn het eens: geen 
groei van Schiphol. Maar als we 
dat alleen maar vinden, niets 
ondernemen en niet in ac-
tie komen, dan gaat alles ge-
woon door. Dan gaat Lelystad 
open, groeit Schiphol door naar 
540.000 vliegbewegingen en 
er zijn concrete plannen voor 
een tweede Kaagbaan en een 
groei naar 800.000 vliegbe-
wegingen. Uitvoering van de-
ze plannen zal onze leefomge-
ving en woongenot de� nitief 
om zeep helpen. Wie dat niet 
wil, zal in beweging moeten ko-
men. Omdat de maat vol is. Wat 
kun je doen? Je kunt je aanslui-
ten bij één van de actiegroe-
pen, ze volgen op Twitter, Face-
book of hun websites. Je kunt 
meedoen aan demonstraties 
en acties. “Heeft dat zin dan, het 
gaat toch allemaal door”, zeg-
gen doemdenkers. Dat is maar 
de vraag, want de protestbe-
weging tegen Schiphol groeit 
snel. De geschiedenis heeft uit-
gewezen dat wanneer 3 tot 5 % 
van de bevolking actief in op-
stand komt, er een daadwerke-
lijke verandering plaats vindt. 
Dat moment lijkt nu gekomen; 
doorpakken is nu geboden!

Protestival 
14 en 15 december
Een grote actie die binnenkort 
op stapel staat is het Protesti-
val van Greenpeace op Schip-
hol. Op 14 en 15 december. 
Een massa-actie met niet alleen 
spandoeken, maar ook mu-
ziek en acts, helemaal in festi-
valsferen. Midden in de Plaza 
wordt letterlijk een podium ge-
pakt om van Schiphol een kli-
maatplan te eisen. Op dat po-
dium gebeurt van alles. Mu-
ziek, sprekers, noem maar op. 
Op het plein voor de Plaza is 
ook een podium en daar is een 
doorlopend programma, ge-
schikt voor nog meer mensen, 
en ook voor bezoekers met kin-
deren. Ook zullen er twee gro-
te momenten zijn om de actie-
voerders aan te moedigen. Op 
zaterdag en zondag is dat om 
12.00 uur. 

Voor deelname aan de actie 
kunnen door Greenpeace ge-
organiseerde trainingen ge-
volgd worden. Ook wordt ten 
zeerste aanbevolen om één 
van de brie� ngs op 11 en 12 
december bij te wonen waar-
in allerlei informatie wordt ge-
geven om de actie tot een suc-
ces te maken en in goede ba-
nen te leiden. Nadere informa-
tie op: www.greenpeace.org/nl/
protestival/#doemee.

Jan Boomhouwer, BWA
Jeroen Verbeek, VVW
Koos Koelewijn, Greenpeace

LEZERSPOST
Aalsmeer heeft genoeg van Schiphol

Handbal BeNe League
Greenpark stunt tegen 
HC Visé: 29-29
Aalsmeer - De liefhebbers van 
handbal hebben afgelopen zater-
dag 30 november een bijzonder 
spannende wedstrijd gezien in 
De Bloemhof. Voor de dertiende 
ronde in de BeNe League kreeg 
Greenpark Aalsmeer het Belgi-
sche HC Visé BM op bezoek. Prak-
tisch de hele wedstrijd domineer-
de Visé, maar in de slotfase kwam 
Aalsmeer goed terug. Het groot-
ste verschil in doelpunten was 
5, halverwege de eerste helft. In 
de 42ste minuut wist Greenpark 
weer in de buurt van Visé te ko-
men met slechts 1 puntje ver-
schil. Ruststand: 13-15. Visé maak-
tede tweede helft een vliegende 
start en wist heel snel een gat te 
slaan van drie punten. Maar op-
nieuw pakte Greenpark door en 
wist op één puntje achterstand 

te komen. Uiteindelijk gaf Visé de 
winst weg in de laatste drie minu-
ten waarin Niko Blaauw met nog 
vier seconden op de klok koel-
bloedig de gelijkmaker scoorde 
uit een zeven meter. Eindstand: 
29-29. Wat een stunt! “Geweldig, 
wat een teamprestatie”, aldus 
coach Bert Bouwer en de suppor-
ters.

Winst op Volendam 
De heren van Greenpark 
Aalsmeer kregen weinig rust, af-
gelopen dinsdag 3 december 
wachtte al ronde veertien van 
de BeNe League tegen Kras Vo-
lendam in Volendam. Gelijk van-
af de aanvang werd de vaart er 
in gezet. Vooral door Volendam, 
waardoor Aalsmeer al snel tegen 
een achterstand aankeek. De rust 

RKDES Handbal
Dames B-jeugd komt net 
tekort tegen koploper
Kudelstaart - Afgelopen zondag 
1 december was het aan de B-mei-
den van RKDES om het op te ne-
men tegen koploper Nieuwegein. 
Het team, dat sinds dit seizoen de 
nieuwe keepster Tamara Robbe, 
op doel heeft, moet het nog een 
aantal weken doen zonder de ge-
blesseerde Danique. Desalniet-

temin gingen de meiden voort-
varend van start in een goed ge-
vulde Proosdijhal. Er werden goe-
de aanvallen neergezet wat een 
aantal mooie doelpunten ople-
verden van onder andere Suuz, 
Isa en Tess vanaf de opbouw. Met 
wat leuke systemen kon er van-
uit de hoek ook regelmatig ge-

LEZERSPOST

Waterfront en factor 30

ging in met 16-14 voor Volendam.
Wordt  Greenpark Aalsmeer fa-
natieker in de tweede helft en 
lukt het om de stand om te draai-
en? Het tweede deel werd super-
spannend, zeker toen Aalsmeer 
de winst naar zich toe trok. Het 
‘tandje erbij’ gaf resultaat en in 
opperste concentratie en in goed 
teamverband werd ‘gewerkt’ tot 
de laatste seconde en met succes: 
Gewonnen met 33-28.

Volgende week: OCI Lions
Ook alvast noteren: Zaterdag 14 
december (ronde vijftien) speelt 
Greenpark Aalsmeer thuis in De 
Bloemhof aan de Hornweg te-
gen OCI Lions. Aanvang is 19.15 
uur en er wordt gerekend op veel 
support!

Heren 2 tegen koploper
Heren 2 van Greenpark Aalsmeer 
nam het afgelopen zaterdag 30 
november in Limburg op tegen 
OCI Lions. De lange busrit leek de 
handballers niet te deren, er werd 
voortvarend gestart en Aalsmeer 
wist de Lions zelfs te overklas-
sen. De rust gingen de teams in 
met een 15-11 voorsprong voor 
Greenpark. Ook de tweede helft 
was een feestje om naar te kijken, 
over en weer werd er gescoord en 
regelmatig gaf het scorebord een 
gelijke stand aan. Daar waar He-
ren 1 van Greenpark in de laatste 
minuten de gelijkmaker ingooi-
de, was het bij Heren 2 juist de te-
genstander, die de eindstand in 
de laatste minuten bepaalde op 
26-25. Verlies dus voor Aalsmeer, 
maar heel nipt en prima gespeeld. 
Aanstaande zaterdag 7 december 
is het weer matchday voor Heren 
2 van Greenpark: Koploper Quin-
tus komt naar Aalsmeer. Deze 
wedstrijd in De Bloemhof aan de 
Hornweg begint om 19.15 uur.
Foto: www.kicksfotos.nl

scoord worden door Esmee en In-
dy. De wedstrijd ging gelijk op en 
door de positieve inzet en over-
tuiging dat de wedstrijd weleens 
gewonnen kon worden gingen de 
meiden de rust in met een voor-
sprong van 8 tegen 7. Coach en 
trainer Arjo sprak met de meiden 
af de nieuw aangeleerde verdedi-
gingstechniek door te zetten. Ya-
ra stond haar mannetje door de 
sterkste en grootste dames van 
Nieuwegein keer op keer te stop-
pen en ook Estelle en Romy waren 
met hun harde werken zeer waar-
devol voor het team. Ook Floor 
pakte nog een doelpuntje mee, 
maar het lukte de meiden niet de 
voorsprong vast te houden. Met 
nog 1 minuut te spelen stond er 
een stand van 13-13 op het sco-
rebord. Helaas duurde de wed-
strijd net deze laatste  minuut te 
lang en lukte het de dames niet 
om verlies te voorkomen. Nieu-
wegein scoorde met nog 50 se-
conden op de klok de 13-14. Ver-
volgens moesten de dames risico 
nemen om in een ultieme poging 
toch de gelijkmaker te maken, 
maar verloren de bal waardoor 
de 13-15 op het scorebord kwam. 
Geen winst, maar super gewerkt 
met elkaar en als team met op-
geheven hoofd het veld verlaten. 
Een stimulans voor de volgende 
wedstrijd tegen Havas.

Aalsmeer - Zong Louis Da-
vids al niet in 1915 de ever-
green: We gaan naar Zandvoort 
bij de zee. Nemen broodjes en 
ko�  e mee. Oh, wat een zalig-
heid. Het zal nog wel even du-
ren voordat deze frivole tekst te 
horen is langs de boulevard van 
het Waterfront in Aalsmeer. Op 
zich een nobel en vooruitstre-
vend streven van de gemeente 
om een extra impuls te geven 
aan de recreatiemogelijkheden 
voor de vele zonaanbidders on-
der ons. Zowel voor de plaatse-
lijke als regionale bezoekers. En 
daar zit tegelijk ook het gevaar 
van de ‘zonverbranding’ , na een 

dagje massaal zonnen op en 
om het Waterfront strand, als er 
niet van te voren adequate be-
schermde maatregelen worden 
genomen tegen de ‘huid’ van de 
omwonende. Vele vrezen dan 
ook als deze maatregelen uit-
blijven voor enorme parkeer-
overlast en verkeerstoename. 
Laten we ons zelf als omwonen-
de preventief insmeren met fac-
tor 30 voor dat het te laat is en 
onze huid levend verbrand.
Er is vanuit deze groep bewo-
ners zelf het initiatief ontstaan, 
om in gesprek te komen met de 
wethouder en op zoek te gaan 
naar een gezamenlijke oplos-

sing voor dit probleem. Natuur-
lijk voelen we ons gesterkt door 
diverse politieke partijen, die 
tijdens de afgelopen commis-
sievergadering op 26 novem-
ber ook hun zorgen uitspraken 
over de parkeerproblemen en 
verkeerstoename rondom dit 
Waterfront. Maar de echte ‘be-
schermende factor 30’  zijn de 
bewoners zelf. Zij willen con-
structief en oplos gezind rich-
ting de politiek, het probleem 
Waterfront op tijd insmeren 
met factor 30, tegen nu de te 
felle zon, van parkeeroverlast 
en verkeerstoename. 
Mede namens vele omwonen-
den
Gerard Zelen  
info@gerardzelen.nl
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Voetbal jeugd
Kampioenschap jongens 
en meiden RKDES jo11-2
Kudelstaart - Zaterdag 30 no-
vember kon RKDES jo11-2 na een 
korte competitie kampioen wor-
den tegen de directe tegenstan-
der SV Overbos jo11-3. Een gelijk-
spel was voldoende, want waar 
de jongens en drie meiden van 
RKDES alle wedstrijden wonnen, 
had SV Overbos één partij verlo-
ren. Zij moest dus winnen. 
Het werd een spannende partij! 
Daar leek het in de eerste helft 
nog niet op. Onder een stralen-
de opgaande zon bouwde RKDES 
een mooie voorsprong op. De 
openingsgoal was voor Dani en 
na een snelle gelijkmaker van SV 
Overbos maakte Gijs de 1-2, op 
een assist van Saartje. SV Overbos 
viel met alle kracht aan, maar ach-
terin hielden Romy en Duuk de 
boel goed dicht. Ook de goede 
samenwerking voorin maakte het 
Overbos moeilijk om iets terug te 
doen: de felle �ankspelers Bobby 
en Thomas streden voor elke bal, 
vaak met rugdekking van Tim. 
Romy liet zich zoals gebruikelijk 
gelden met haar sterke coaching 

in het veld. Kort voor rust maak-
te Dani de 1-3 en leek het kampi-
oenschap een zekere zaak.
De tweede helft begon echter 
heel rommelig en binnen vijf mi-
nuten stond het weer gelijk. Het 
zag er helemaal slecht uit toen SV 
Overbos op een 4-3 voorsprong 
kwam. Pascal en Duuk werkten 
de ene na de andere voorzet weg 
en als de tegenstander er toch 
door kwam stortte de dappere 
keeper Finn zich op man én bal. 
Met de vechtlust zit het onder 
coaches Wouter en Vincent wel 
goed in dit team!
De aanhang van RKDES haal-
de opgelucht adem toen Dani 
met zijn derde doelpunt van de 
dag de gelijkmaker (4-4) binnen 
schoot, na mooi aanvalsspel van 
Tim en Saartje. Het kampioen-
sfeest kon gevierd worden met 
een nat pak en een chocolade-
letter. Op naar een mooie twee-
de seizoenshelft, want deze kan-
jers zijn nog lang niet uitgespeeld 
met elkaar. Er zit talent in deze 
jongens en meiden!

Voetbal
FCA JO17-1 speelt gelijk 
tegen Wilnis: 1-1
Aalsmeer - Zaterdag 30 novem-
ber speelden de FCA boys 17-1 
thuis tegen de boys van CSW 17-
1 uit Wilnis. In een heerlijk zonne-
tje begonnen de boys aan de pit-
tige wedstrijd. De aanvallen golf-
de heen en weer en de teams de-
den niet voor elkaar onder. De 
defensies van beide teams ston-
den als een huis en gaven de eer-
ste helft niets weg, zodat de rust 
met een brilstand inging: 0-0. Na 
de rust deden de teams er nog 
een schepje bovenop. In de 3e 
minuut na rust werd een prachti-
ge CSW aanval afgerond met een 
schitterende kopbal die te mach-
tig was voor FCA keeper Sem: 

0-1. De FA boys waren niet van 
slag en met snelle aanvallen werd 
de CSW defensie onder druk ge-
zet. Dit resulteerde in de 17e mi-
nuut in een mooie FCA aanval 
over links, de bal kwam via diver-
se FCA aanvallers bij Tijn en met 
een sublieme voetbeweging liet 
Tijn met een prachtige schuiver 
de CSW keeper kansloos: 1-1. Bei-
de teams bleven knokken voor de 
winst. Een CSW aanvaller mistte 
een dot van een kans om te sco-
ren en FCA speler Quinten teister-
de met een enorme knal de CSW 
doellat. Maar, geen doelpunten 
meer. Eindstand 1-1. 
Verslag en foto: Ruud Meijer

FCA verdediger Quinten speelde een goede wedstrijd.

Voetbalcompetitie
Het zat FC Aalsmeer niet 
mee tegen Zaandam
Aalsmeer - De ene week is de an-
dere niet. Van een prima over-
winning van FC Aalsmeer op 
Purmersteijn vorige week en te-
gen een zeer matig opererend 
FC Zaandam afgelopen zaterdag 
30 november een nederlaag (3-
1). Het spel lag ook een paar ni-
veaus lager. Op een steeds slech-
ter wordende grasmat probeer-
de Aalsmeer het voetballend op 
te lossen, maar dat moest je nu 
juist tegen dit op het randje voet-
ballende FC Zaandam niet doen. 
Het tempo van de FC lag laag en 
de bal kwam over de hobbelige 
grasmat niet altijd op de bestem-
de plek. Aalsmeer domineerde 
wel in de eerste helft en creëerde 
ook goede kansen. Giliano Eijken 
(de week ervoor drie doelpunten) 
kon zelfs op de doellijn de bal er 
niet in krijgen. De eerste doelkans 
kwam al in de 9e minuut toen 
Mike Dam uit een voorzet van Gi-
liano Eijken rakelings over kop-
te. Een vrije schietkans van Eij-
ken vanaf 6 meter voor het doel 
ging meters over. Aalsmeer had 
wel een groot overwicht, maar 
het spel verplaatste zich te lang-
zaam. Er lag altijd wel een speler 
van FC Zaandam voor de bal. FC 
Zaandam was nog niet voor het 
Aalsmeer doel geweest totdat 
het in de 23ste minuut een corner 
mocht nemen en dat was het mo-
ment waar FC Zaandam het van 
moest hebben. Uit een wegge-
slagen bal van Nick van der Wiel 
(had zijn dag niet) werd de bal 
in een scrimmage door Franklin 
Kesser in het doel gewurmd, 1-0. 
Niets aan de hand dacht men bij 
Aalsmeer en men verplaatste het 
spel weer naar de overzijde. Daar 
kreeg Eijken de grootste kans de-
ze middag in de 32ste minuut uit 
een voorzet van Mike Dam. De 
Aalsmeer supporters sprongen al 
omhoog voor het doelpunt, maar 
zelfs op de doellijn ging de bal 
er niet in. Dat deed Eder Delga-
do van Aalsmeer wel in de 35ste 
minuut, maar dan in het eigen 
doel, weer uit een corner van FC 
Zaandam, 2-0. Twee minuten la-

ter had Eder de pech toen zijn 
schot miraculeus via onderkant 
lat en de paal weer het veld in-
rolde. Het zat Aalsmeer niet mee 
in deze periode. Mike Dam deed 
het beter in de 38ste minuut. Uit 
een voorzet van Junior Tiller kop-
te hij de bal over keeper Jory Wit-
lam in de touwen, 2-1. In de laat-
ste minuten voor de pauze kreeg 
de FC nog kansen om een ge-
lijke stand te pakken. Het zat er 
niet in. Rust: 2-1. Vanaf minuut 45 
zette Aalmeer druk op FC Zaan-
dam en veroverde wel het mid-
denveld, maar creëerde voor het 
doel van Witlam geen kansen. 
Achterin bij FC Zaandam was het 
doel ‘weg is weg’ heilig en de juis-
te manier bleek later. De tijd ver-
streek en de manier van voetbal-
len bij Aalsmeer was of er nog ge-
noeg tijd was om te scoren. Wis-
sel 71ste minuut: Thomas Har-
te voor de geblesseerde Sander 
Aznar Martinez. Net als het veld 
werd ook het spel slechter. Het 
zat er gewoon niet in deze mid-
dag. Wissel 80ste minuut: Jordy 
de Groot voor Nassim Zohair, wis-
sel 82ste minuut Solomon Pinas 
voor Mark Ruessink. Trainer Jesse 
Donker deed er alles aanvallend 
aan om in ieder geval een gelijk-
spel binnen te slepen. Er werd 
alleen niet met scherp gescho-
ten. De laatste wapenfeiten van 
FC Aalmeer waren een ziedend 
schot van Thomas Steinhart met 
een goede redding van Witlam 
en een kopbal van Mike Dam net 
over. Een vrije trap van Nick van 
der Wiel op de middencirkel in de 
92ste minuut werd weggepun-
terd door de FC Zaandam defen-
sie en kon Zino Hartgers frank en 
vrij naar het lege doel van de FC 
rennen. Het was een koud kunstje 
om de eindstand op 3-1 te bren-
gen. De goed leidende scheids-
rechter Frank Tol vond het toen 
ook genoeg en �oot af. 
Komende zaterdag 7 december 
speelt FC Aalsmeer (zat.) thuis te-
gen H.F.C. Edo uit Haarlem. Aan-
vang wedstrijd 14.30 uur. 
Jack van Muijden

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 7 december:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - E.D.O. 1 14.30 u
F.C.A. 2 - F.C. V.V.C. 2 11.45 u
F.C.A. 3 - sv Hoofddorp 2 14.30 u
F.C.A. 4 - F.C. V.V.C. 4 14.30 u
F.C.A. 5 - sv Zandvoort 4 14.30 u
Sv Zandvoort 5 - F.C.A. 6 12.00 u
Portugal A’dam - FCA35+ 15.00 u
FCA 45+1 – HSV’69 45+1 14.30 u
Vrouwen
Roda’23 V1 - F.C.A. V1 14.30 u
Tos Actief V1 - F.C.A. V2 14.30 u
Martinus V1 - F.C.A. V3 12.00 u
R.K.D.E.S. 
Vrouwen
A’veen V1 - RKDES V1 13.00 u
S.C.W. 
Buitenveldert 1 - S.C.W. 1 14.00 u

Legm.vogels 4 - S.C.W. 2 15.00 u
V.E.W. 2 - S.C.W. 3 12.00 u 
Sv. B.S.M. 3 - S.C.W. 4 14.45 u
S.C.W. 45 +1 - Pancratius  14.30 u

Zondag 8 december:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - V.S.V. 1 14.00 u
F.C.A. 2 - asv. Arsenal 2 11.30 u
F.C.A. 3 - Pancratius 4 11.30 u
F.C.A. 4 - H.Y.S. 5 14.00 u
F.C.A. 5 - sv. K.D.O. 6 11.30 u

R.K.D.E.S.
Spaarnwoude1 - RKDES1 14.00 u 
S.J.C. 3 - R.K.D.E.S 2 14.00 u 
Sv.K.D.O. 3 - R.K.D.E.S. 3 11.30 u
RKDES 4 - NW United 4 12.00 u
R.K.D.E.S. 5 - H.B.C. 4 12.00 u

Voetbal: JO17-01 van FCA 
ongeslagen kampioen!
Aalsmeer - Op zondag 1 decem-
ber is de zondag JO17-01 van 
FC Aalsmeer met een ongesla-
gen status in de najaarscompeti-
tie kampioen geworden. Op de-
ze koude zondag om 15.30 uur 
spelend bij AFC werd uiteinde-
lijk met 0-5 gewonnen en was on-
geslagen kampioen een feit. Met 
nog één wedstrijd te spelen is dit 
team met overmacht de sterkste 
gebleken. Vorig seizoen besloten 
deze jongens te kiezen om op de 
zondag te gaan voetballen, zo-
dat ze als vriendenteam met el-
kaar kon blijven voetballen. Met 
leuk en goed combinatie voet-
bal, maar vooral met veel plezier 
is dit kampioenschap met grote 
overmacht binnen gesleept. Niet 
alle wedstrijden werden overi-

gens met gemak gewonnen. Zo 
werd een 3-0 achterstand tegen 
Hoofdorp omgebogen naar een 
3-5 overwinning. Vooral de wed-
strijden tegen Pancratius en de 
Spartaan waren krakers waarbij 
uiteindelijk het goede voetbal-
spel van deze jongens werd be-
loond. De champagne kon ont-
kurkt worden en bakker Hulle-
man had een prachtige taart ver-
zorgd waar de spelers en vaste 
aanhang van hebben genoten. 
Aankomende zondag 8 decem-
ber zal de ploeg hun laatste com-
petitiewedstrijd om 11.00 uur 
thuis aan de Beethovenlaan spe-
len en de week daarna wacht nog 
een bekerwedstrijd, want daar-
voor zit FCA JO17-01 ook nog in 
de race.

Boven, van links naar rechts: Corina Beelen (coach), Sander van Weer-
denburg, Milan Zwanenberg, Dave Leenders, Fiston Conte, Lars Hulleman 
(aanvoerder), Jesper Beelen, Cas Veninga, Jordy de Moor, Björn Nijman, 
Fabian Heukensfeld en Martin van Weerdenburg (coach). Onderste rij: Ar-
naldo van der Ven, Joshua de Weijer, Davey Bogers, Ste�an Abou el Ha-
oua, Nima Karimi Kesheh.

Veel spelers geblesseerd
Nederlaag FCA zondag 
niet verrassend
Aalsmeer - Elke week zijn er weer 
ongeloo�ijke verrassingen bij FC 
Aalsmeer waar trainer Marco Bra-
gonje en het team mee te ma-
ken hebben. Met de prima wed-
strijd van vorige week nog in het 
geheugen, waren de toeschou-
wers afgelopen zondag 1 decem-
ber met goede moed naar Velsen 
getogen. Wat ze niet wisten was 
dat er opnieuw enkele spelers 
zouden ontbreken in het veld. 
Keeper Pim Doeswijk en ook Mi-
chal Kokon was er niet bij. Kee-
perstrainer en oud-keeper Stefan 
van Halm moest noodgedwon-
gen op doel (hij deed het fantas-
tisch) en tot overmaat van ramp 
waren Alexander Goes en Mo 
Alaswad licht geblesseerd. Kort-
om, Marco Bragonje kon niet an-
ders dan z’n reserves in te zetten, 
dus al met al geen lekkere start 
tegen het op de 4e plaats staan-
de VVH. Het team uit Velsen be-
schikt over behendige en snel-
le spelers, die de meerdere wa-
ren van FC Aalsmeer. Bij FCA ging 
veel mis door verkeerde passes 
die te zacht waren en dus niet 
aankwamen waar ze moesten ko-
men. Ook de scheidsrechter �oot 
een matige wedstrijd zonder ech-
ter voorkeur te hebben, maar een 
beetje makkelijk te manipuleren. 
FC Aalsmeer had een paar keer 
geluk dat Stefan van Halm op de 
goede plek stond en zeer hande-
lend optrad bij diverse momen-
ten in zijn doelgebied. Toch was 
hij ook kansloos op een prima 
ingeschoten vrije trap op randje 
strafschopgebied door Donovan 
Mijnals en stond VVH verdiend 
na 40 minuten op een 1-0 voor-
sprong. De tweede helft eigenlijk 
hetzelfde, te weinig ra�nement 
bij FC Aalsmeer en HVV dat voor 
het doel voor Stefan van Halm 

gevaarlijk bleef. Na een snelle 
aanval aan de rechterkant in de 
tiende minuut werd de bal pri-
ma voorgetrokken en stond Do-
novan Mijnals weer klaar en te-
kende met een uitgekiend schot 
in de rechterhoek de 2-0 aan. In 
de 20 minuut twee wissels erin, 
Alexander Goes op het midden-
veld voor Sten Piet en Mo Allas-
wad op de rechterbuiten kant als 
vervanger van Dennis van Leeu-
wen. In de 30e minuut van de 
wedstrijd was het voor Aalsmeer 
de�nitief verloren. Bij een onte-
rechte buitenspel �uiten voor 
een aanval van FC Aalsmeer werd 
de bal snel naar voren gespeeld. 
Pawel Kokon kopte veel te zacht 
terug naar zijn keeper en dank je 
wel zei spits Jordi Hurkmans en 
tikte de 3-0 binnen. Jeroen Ezink 
was het die in de 40e minuut de 
eer redde en met zijn verkeerde 
been , rechts, een prima doelpunt 
scoorde door de bal om de kee-
per heen te krullen: 3-1. In de al-
lerlaatste minuut werd het toch 
nog 4-1 na een scrimage voor het 
doel en van dichtbij werd Stefan 
van Halm gepasseerd. De trou-
we supporters gingen gelaten 
naar huis. Komende zondag 8 de-
cember speelt FC Aalsmeer weer 
thuis. Hopelijk is iedereen weer 
�t en bij de les wordt gewonnen 
van V.S.V. 1. De wedstrijd vangt 
aan om 14.00 uur.

Ruime winst RKDES
RKDES Kudelstaart speelde de-
ze eerste dag in december thuis 
tegen Alliance’22 en liet de toe-
schouwers langs de lijn diver-
se malen juichen. RKDES won dit 
voetbaltre�en met 5-2. Zondag-
middag speelt Kudelstaart vanaf 
14.00 uur uit tegen en in Spaarn-
woude.

Klaverjassen en hartenjagen
Han en Wally doen prima 
zaken bij FC Aalsmeer
Aalsmeer - Het kaarten bij FC 
Aalsmeer is weer genormaliseerd. 
Dat kun je wel stellen na de laat-
ste kaartavond bij zowel het har-
tenjagen als klaverjassen. Bij het 
hartenjagen was het Han Hoger-
vorst (146) die met twee winst-
partijen Wally v/d Wal (148) met 
twee punten voor bleef en deze 
heren deden prima zaken door 
de overige concurrenten ver ach-
ter zich te laten, waaronder dus 
ook Sjaak Schijf. Bijna 50 punten 
minder dan nummer drie is erg 
veel in deze spelsoort, maar ja zo 
kan het gaan bij het hartenjagen. 
Op plaats drie Mariska Bus met 
196 punten. En de poedelprijs 
was voor Esther v/d Hoorn met 
272 punten. Bij het klaverjassen 
gaan Henny Spaargaren en Wim 
Ruts weer als van outs en pakten 
weer de eerste plaats met 5490 
punten en dat was niet de eerste 
keer, dus er zal stevig op dit kop-
pel gelet worden. Ook Jack van 
Muiden en Andre de Vries deden 
van zich spreken om een geweldi-

ge pot van 2557 punten te spelen 
en vielen daarmee uiteraard in de 
prijzen, tweede plaats met totaal 
5359 punten. Een kleine opleving 
bij Berry en Peter Springintveld, 
na twee poedeltjes eindelijk weer 
in de prijzen, plaats drie met to-
taal 4972 punten. De poedelprijs 
mochten Paulien Miltenburg en 
Rob Feenstra met 3816 punten in 
ontvangst nemen.

Tientallen toernooi
Op vrijdag 13 december is er weer 
het traditionele tientallen toer-
nooi kaarten bij de FC Aalsmeer.
Veertien teams gaan weer strij-
den voor een eervolle vermel-
ding bij dit evenement. Vorig 
jaar waren de Spring�els het bes-
te team en het zou zomaar kun-
nen dat er uit onverwachte hoek 
nieuwe winnaars opstaan. Kort-
om, met een mooie loterij wordt 
het weer een gezellige avond in 
de kantine van FCA aan de Beet-
hovenlaan. Aanvang 20.15 uur, 
open vanaf 19.00 uur.

Klaverjassen bij 
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezel-
lige avond klaverjassen? Ieder-

een is van harte welkom bij kla-
verjasclub De Geluksvogels. Het 
hele jaar door wordt er op de 
woensdagavond vanaf 20.00 uur 
gekaart in het Dorpshuis te Ku-
delstaart en nieuwelingen zijn al-
tijd welkom. Op 27 november is 

het klaverjassen gewonnen door 
Ubel v/d Blom met 5475 punten. 
Op twee Bert v/d Jagt met 5259 
punten en plaats drie was voor 

Loes Versteeg met 5107 punten. 
De poedelprijs was deze week 
voor Hanny Houthuijs met 3770 
punten
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Clubkampioenschappen bij Oceanus
De Geus Bokaal voor Luca 
Boorsma en Nina Bellaart
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
was De Waterlelie gevuld met de 
wedstrijdzwemmers van Ocea-
nus voor de jaarlijkse clubkampi-
oenschappen. Een mooi strijdto-
neel waar de persoonlijke records 
�ink werden aangescherpt. Ian 
Fa-Si-Oen liet de grootste verbe-
tering zien op de 100 meter rug-
slag van 168%. Ook kennen de 
clubkampioenschappen naast 
de overall kampioen een speci-
ale telling voor de De Geus Bo-
kaal. De Geus Bokaal is dit jaar 
gewonnen door Nina Bellaart in 
de categorie dames/meisjes en 
door Luca Boorsma in de catego-
rie heren/jongens. Luca werd dit 

jaar tevens overall clubkampioen 
2019!

Luca Boorsma en Nina Bellaart 
tonen trots hun bekers.

Waterpolocompetitie 3e klasse
Oceanus: Van achterstand 
naar ruime overwinning
Aalsmeer - De heren 1 van Ocea-
nus speelden afgelopen week-
end tegen de waterpoloërs van 
DWT in Haarlem. Dit team staat 
onderaan in de 3e klasse Bond, 
dus er werd gerekend op een 
overwinning. De heren uit Haar-
lem gingen hier echter niet direct 
in mee en namen brutaal een 4-1 
voorsprong. Deze stand was al in 
het begin van de tweede perio-
de bereikt, dus er was gelukkig 
nog voldoende tijd om de scha-
de te herstellen. En dat deden 
de Aalsmeerders ook. De verde-
diging werd potdicht gehouden 
en de opgelopen achterstand 
werd langzaam omgebogen en 
uiteindelijk konden, met een 
10-4 overwinning, de drie pun-
ten mee terug worden genomen 
naar Aalsmeer. Dennis Reijnders 
en Kevin Melman scoorden beide 
driemaal. De overige doelpunten 
werden gemaakt door Yoeri Berk, 
Lars Houdijk, Remon de Hollan-
der en zelfs keeper Stanley Mool-

huijsen wist 8 seconde voor tijd 
het net te vinden!

Overige uitslagen:
Heren 2 – De Ham 3: 8-10
Heren 3 – ZPC Amersfoort 6: 8-8
Heren 4 – De Futen 3: 11-6
ZV Utrecht 3 - Dames 2: 1-11

G-waterpolo
Oceanus heeft ook een afdeling 
G-waterpolo. De doelstelling van 
de G-waterpolo is dat mensen 
met een verstandelijke beperking 
op een sportieve manier plezier 
kunnen maken in het water. Deze 
waterpoloërs spelen geen com-
petitie, maar eens in de zoveel 
tijd wel een oefenwedstrijd. Afge-
lopen weekend speelde het team 
in en tegen Katwijk. Het werd een 
hele leuke en spannende wed-
strijd, die uiteindelijk met 8-7 
door Oceanus gewonnen werd! 
De training voor het G-team is op 
vrijdagavond van 19.30 tot 20.30 
uur in zwembad De Waterlelie.

Anna en Maurits geslaagd voor examen

Bijzondere judoprestatie 
Aalsmeerse tweeling
Aalsmeer - Tien jaar geleden 
kwamen Anna en Maurits met 
hun moeder in de dojo bij Meer-
danjudo met het verzoek om te 
mogen trainen. Bij andere club-
sporten was het een probleem 
gebleken om broer en zus samen 
te laten sporten. Trainer Ron van 
Raaphorst echter hoefde daar 
geen seconde over na te denken. 
Natuurlijk waren beiden welkom 
om samen te judoën. Tot verba-
zing van de ouders bleken beide 
kinderen over het nodige talent 
te beschikken. Daar waar Maurits 
echt de wedstrijdjudoka was, gaf 
zus Anna de voorkeur aan de trai-
ningen en examens op de club. 
Hoogtepunt was dat Maurits op 
13-jarige leeftijd Noord-Hollands 
kampioen werd in zijn klasse. Zijn 
zus en hij haalden ondertussen 
ieder jaar een hogere band onder 
het toeziend oog van sensei Ron. 
Tien jaar en veel bloed, zweet en 
tranen verder, kregen zij eindelijk 
groen licht van hun trainer voor 
de volgende stap. Zaterdag 30 no-
vember was het zover. Beiden (in-
middels 16 jaar) legden hun eer-
ste dan-examen af voor de judo-
bondcommissie in Beverwijk. Fa-
milie, vrienden en medejudoka’s 
van de Aalsmeerse judoschool 
Meerdanjudo waren aanwezig 
om de twee examenkandidaten 
mentaal te ondersteunen. Ze be-
gonnen met een lastig onder-
deel: de nage go kata, waarbij de 

slaande tegenstander wordt af-
geweerd en op de rug geworpen. 
Daarna moesten ze laten zien dat 
ze een arsenaal aan staande- en 
grondtechnieken beheersten. 
Naarmate het examen vorderde, 
keek de aanvankelijk strenge dan-
examencommissie achter de tafel 
steeds meer ontspannen toe. Uit-
eindelijk zag men met genoegen 
hoe de jonge judoka’s hun tech-
nieken naar behoren uitvoerden. 
Met gejuich werd het eindoor-
deel door het publiek ontvangen: 
zowel Anna als Maurits waren ge-
slaagd! Sensei Ron was tevreden. 
Hij vertelde de aanwezigen dat de 
twee jongelingen hiervoor vanaf 
hun zesde jaar wekelijks getraind 
hebben en van plan zijn om zich 
nog verder te verbeteren. Judo is 
tenslotte een sport voor het le-
ven, waarmee tot op hoge leeftijd 
extra dangraden kunnen worden 
gehaald. 

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust teams sluiten 
het seizoen in stijl af
Aalsmeer - Bloemenlust 1 moest 
in de laatste ronde van de najaars-
competitie een uitwedstrijd spe-
len tegen Holendrecht 1 in Am-
sterdam. Werd thuis slechts ge-
wonnen met 6-4, dit keer was het 
krachtsverschil duidelijk groter 
geworden. Alleen Dirk Biesheu-
vel moest één partij gewonnen 
geven na een spannende wed-
strijd in vijf games, waarmee de 
Holendracht de eer kon redden. 
De overige wedstrijden werden 
door Dirk, David Klaassen en Bart 
Spaargaren redelijk makkelijk ge-
wonnen. David gaf hierbij geen 
enkele game weg en hield alle te-
genstanders op hele lage scores. 
Bart gunde twee tegenstanders 
nog een gewonnen game, maar 
daar bleef het dan ook bij. Da-
vid en Bart dubbelden inmiddels 
traditiegetrouw naar een punt, 
waarmee de einduitslag een uit-
stekende 1-9 werd. Team 1 was 
dus prima geslaagd in de beoog-

de missie: royaal handhaven in de 
3de klasse met een zeer verdien-
stelijke derde plaats.
Bloemenlust 2 haalde in de laat-
ste thuiswedstrijd nog een keer 
�ink uit met een 10-0 overwin-
ning op hekkensluiter TSTZ Haar-
lem. Philippe Monnier, Horst Kras-
sen en Johan Berk versloegen al-
le tegenstanders en ook in het 
dubbelspel behaalde Philippe 
en Horst de zege. Een uitsteken-
de tweede plaats in de 4de klas-
se is het resultaat van een prima 
seizoen.
Ook het duo team, bestaande uit 
Ed Couwenberg en Johan Berk, 
moest tegen TSTZ Haarlem. Bij 
een 0-5 overwinning konden de 
bezoekers nog kampioen wor-
den en hoewel Ed en Johan hun 
best deden om dit te voorkomen, 
slaagden de sterke tegenstanders 
toch in hun opzet en mogen het 
volgende seizoen in de 2de klas-
se uitkomen.

Zaalvoetbalcompetitie
Nipte zege voor Green 
Fingers bij ZABO
Aalsmeer - De ZABO zaalvoet-
ballers hadden afgelopen week-
end voor de vijfde speelronde hal 
2 van sporthal de Bloemhof tot 
hun beschikking. De openings-
wedstrijd ging tussen de ploe-
gen van Green Fingers Uitzend-
bureau en Street Football Team. 
De aftrap was om 19.00 uur en 
de teams bleken aan elkaar ge-
waagd. Green Fingers Uitzend-
bureau sloot de partij af met een 
miniem verschil van één doel-
punt, einduitslag 5-4. De twee-
de wedstrijd op zaterdagavond 
30 november was de ontmoe-
ting tussen Polonia Aalsmeer en 
Woei. Laatstgenoemd team pak-
te tijdens de vorige speelronde 
het eerste puntje in dit seizoen 
en liep ook nu weer goed te zaal-
voetballen. Bij de rust gaf het sco-
rebord een 1-1 gelijke stand aan. 
Helaas voor de ploeg van Woei 
bleek de kampioen van vorig sei-
zoen te sterk. Polonia Aalsmeer 
scoorde in de tweede helft vier 
doelpunten en zegevierde uit-
eindelijk met de cijfers van 5-1. 
De wedstrijd tussen Internatio-
nal Smokers Team en Amsec Pil-
ler kon geen doorgang vinden en 
kreeg de einduitslag van 5-0 toe-
bedeeld. De laatste wedstrijd was 
de topper van de avond en ging 
tussen koploper Football Fanatics 
en Joga Bonito oftewel de num-
mers één en twee van de rang-
lijst. De lijstaanvoerder kwam 
sterk uit de startblokken en had 

binnen vijf minuten speeltijd een 
2-0 voorsprong opgebouwd. De 
3-0 viel vier minuten voor de wis-
sel. Joga Bonito toonde in de eer-
ste helft weinig aanvalskracht en 
wist slechts uit een vrije trap de 
paal te raken. Ruststand 3-0. In 
de tweede helft werd het toch 
een echte wedstrijd met fanatiek 
en golvend spel op en neer. Eer-
ste raakte Joga Bonito snoeihard 
de lat en daarna schoot Football 
Fanatics de 4-0 binnen. Joga Bo-
nito bleef er in geloven en ver-
kleinde de achterstand middels 
twee knappe goals naar 4-2. Zes 
minuten voor tijd moest de kee-
per van Football Fanatics van-
wege een ongelukkige botsing 
noodgedwongen geblesseerd 
het speelveld verlaten. Een spe-
ler werd doelman, maar Joga Bo-
nito kon hiervan niet pro�teren. 
Alle aanvallen werden gepareerd 
en in de slotminuut besliste Foo-
tball Fanatics met een daverend 
afstandsschot deze partij, eind-
stand 5-2.

Stand:
Football Fanatics 5-13, Polo-
nia Aalsmeer 5-10, International 
Smokers Team 5-10, Joga Bonito 
5-9, Green Fingers Uitzendbureau 
5-9, Amsec Piller 5-4, Street Foot-
ball Team 5-1, Woei 5-1. De zesde 
speelronde van de ZABO compe-
titie volgt zaterdagavond 14 de-
cember in de Proosdijhal in Ku-
delstaart.

Vijfde in Strandrace Scheveningen
Jordy Buskermolen fietst 
zij aan zij met Dumoulin
Kudelstaart - Mooi voor het plak-
boek: gelijk op koersen met wie-
lericoon Tom Dumoulin en hem 
op de streep nog voor blijven ook. 
Kudelstaarter Jordy Buskermolen 
deed het afgelopen zondag 1 de-
cember in de strandrace tussen 
Scheveningen en Katwijk vice 
versa. Buskermolen en Dumoulin 
maakten met twee anderen in de 
slotfase van de wedstrijd jacht op 
de koplopers Rick van Breda en 
Ivar Sik. Ondanks het sleurwerk 
van Dumoulin slaagde de inhaal-
poging van het groepje niet. Bus-
kermolen werd met een achter-
stand van 27 seconden vijfde, 
Dumoulin twaalf tellen daarach-
ter zesde. De zege ging naar Van 
Breda. Slik was tweede, Robbie 
van Bakel derde en Jasper Ocke-

loen vierde. Tom Dumoulin kwam 
voor de eerste keer in actie sinds 
zijn val in de Ronde van Italië, een 
half jaar geleden.

Flinke sprong in klassement
Dankzij zijn ereplaats in Scheve-
ningen maakte Jordy Buskermo-
len een �inke sprong in het voor-
lopige klassement van de KNWU-
competitie: van plek 55 naar po-
sitie 21. Door het missen van een 
wedstrijd heeft hij nog wel een 
grote puntenachterstand op lei-
der Van Breda. Komende zondag 
8 december staat Buskermolen 
aan de start van de Duin tot Duin-
race bij Julianadorp en op zon-
dag 15 december wacht hem het 
Europees Kampioenschap op het 
strand bij het Franse Duinkerke.

Darten op dinsdag in ‘t Middelpunt
Darter Vincent Beukman 
oppermachtig
Aalsmeer - Op dinsdagavond 
26 november was er een leuke 
ploeg aanwezig om in onderlin-
ge wedstrijden op het dartbord 
met elkaar de strijd aan te gaan. 
Vincent Beukman vond het tijd 
om na zijn blessure eens te kij-
ken hoe het mijn zijn vorm zat. 
En Eric Geleijn mocht voor de eer-
ste maal welkom geheten wor-
den. In de eerste ronde was Vin-
cent al erg sterk, hij eindigde op 
een gedeelde eerste plek met Pa-
trick Bolwijn en net iets voor Eric 
Geleijn. Eric gooide nog wel een-
maal 111 uit. Peter Bakker eindig-
de vlak voor Ans Engel en Henk 
van der Stroom. In de derde pou-
le kon Kees de Lange de darters 
Alex Stroomer en Iwan van Eg-
dom voor blijven. Opnieuw wer-
den de kaarten geschud om nieu-
we poules samen te stellen. Vin-
cent overklaste Peter Bakker en 
Gerben de Vries overduidelijk. 

Ans Engel kwam nu sterker naar 
voren en won haar poule. Eric Ge-
leijn, waarvan gezegd werd dat 
iedere eerste pijl in de triple 20 
kwam, eindigde iets boven Pa-
trick. Voor Kees was deze poule 
te zwaar. In de �nalepoule traden 
Vincent, Eric en Patrick aan. Vin-
cent wist van hen beiden te win-
nen, mede door twee 180 sco-
res. Met zijn vorm zit het dus heel 
goed. Eric verraste met een knap-
pe tweede plaats, Patrick werd 
derde. Alex Stroomer en Ans En-
gel hadden eveneens een goeie 
avond, zij �nishten op een ge-
deelde vierde plaats.
Hou je van darten en ben je ou-
der dan 16 jaar? Kom dan ge-
rust langs op de dinsdagavond 
in buurthuis ‘t Middelpunt aan de 
Wilhelminastraat 55 in Oost. De 
dartavonden beginnen om 20.00 
uur precies. Voor 2,50 euro heb je 
een gezellige avond.

Competitie bij Sjoelclub Aalsmeer
Maximale score van 152 
voor Kees Verbruggen
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
28 november zijn er, ondanks de 
matige opkomst, vele maximale 
scores van 152 gehaald bij Sjoel-
club Aalsmeer. Waar dat bij som-
mige sjoelers vaker gebeurt, was 
het voor Kees Verbruggen de eer-
ste keer dat hij deze maxima-
le score gooide. Het bracht hem 
echter niet in de top 3 in de A-
klasse. Hoofdklasse-sjoelers Cock 
Tukker (3 x) en Patrick Haring (2 x) 
gooiden ook de 152 vol, waarmee 
zij wel in de hoogste regionen te-
recht kwamen. In de hoofdklas-
se was de eerste plaats voor Tim 
van Tiem, gevolgd door Patrick 
Haring en op drie Cock Tukker. In 
de A-klasse was de hoogste eer 
voor Mariëtte van der Vlugt, op 
twee Karin Dijkstra en plaats drie 
voor Theo van Leijden. In de B-
klasse won Mirjam van den Berg 
voor Jan Alderden en Cock van 
der Vlugt. In de C-klasse was Wim 
van der Geest onverslaanbaar, op 
twee Pleun van Verseveld en op 
drie Mahjan Yari. 

Bekerwedstrijd
Zaterdag 30 november is er weer 
een bekerwedstrijd gesjoeld in 
Beneden-Leeuwen. Bij de dames 
won Hettie Kleine, voor Elly Men-
sen en Bea Sneller. Joke Schagen 

werd 12e. Bij de Heren won Ro-
nald Polman, voor Tim van Som-
meren en Siem Oostenbrink. Pa-
trick Haring werd 9e, Wim Voor-
bij 16e, Tim van Tiem 21e en Cock 
Tukker 30e.

Competitie
De laatste competitieavond dit 
jaar is op donderdag 12 december 
en begint om 20.00 uur in Dorps-
huis ’t Podium in Kudelstaart. 
Daarna volgt nog het Kerstsjoelen 
op donderdag 19 december met 
Bingosjoelen de Luxe. Kijk voor-
alle uitslagen en meer informatie 
op de website van de Sjoelclub: 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl. 

Kees Verbruggen: Voor het eerst de 
maximale score van 152.

Tennishal wordt indoor 
speel- en klimparadijs
Aalsmeer - Al geruime tijd wordt 
er verbouwd bij de tennis- en �t-
nesshal aan de Beethovenlaan. 
Het al wat oudere gebouw kon 
wel een opknapbeurtje gebrui-
ken, zo was de mening. Maar, dat 
de hal een totale metamorfose 
ondergaat is een nieuw nieuwtje. 
In het o�cieel van de gemeen-
te is benodigde vergunning hier-
voor verleend.  Er is akkoord ge-
geven voor de verandering van 
activiteiten. De tennishal gaat 
namelijk omgetoverd tot klim-
hal. Funmania is de naam van het 
grootse te bouwen indoor speel- 

en klimparadijs. Kinderen kunnen 
hier komen klimmen, klauteren 
en ravotten. Er worden een rots-
wand en andere klimmogelijk-
heden gerealiseerd, evenals een 
apenkooi, een tubing slide (deels 
over het dak van het gebouw), 
een zip coaster en een indoor zip-
line. Verder wordt ruimte gecre-
eerd om te kunnen voetballen en 
een schaatsbaan is in het activi-
teiten-programma van dit avon-
tuurlijke paradijs opgenomen. De 
verbouwing is nog in volle gang. 
De opening is in de loop van 2020 
gepland. 

Wedstrijden 
basketbal

Kudelstaart - Wedstrijden Bas-
ketbal Aalsmeer op zondag 8 de-
cember in de Proosdijhal:
12.00 u: BVA X14 - HBC X14

12.00 u: BVA M16 - 
 Landslake Lions M16
12.00 u:  BVA V16 - 
 BC Triple Threat V16
13.45 u:  BVA X12 - 
 MBCA Amstelveen V12
13.45 u: BVA MSE1 - D.E.D. MSE3
15.30 u: BVA M18 - HBC M18
15.30 u: BVA MSE2 - HBC MSE1





Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
30 november was de eerste re-
giocross van het winterseizoen. 
Traditioneel wordt deze bij AKU 
in Uithoorn gehouden. Het weer 
was prachtig en AV Aalsmeer be-
wees eens te meer dat zij hele 
sterke loop-atleten heeft. Er wer-
den maar liefst 3 eerste plaatsen 
behaald. Bij de meisjes pupillen C 
liet Linne Vis haar talent zien door 
met gemak te winnen. Zij werd 
goed gevolgd door Pien de Vries, 
haar zus Lotte Vis en Esmee Vlaar, 
die de eerste wedstrijd van haar 
leven liep. Finn Rademaker liet 
maar weer eens zien wie de beste 
is bij de C-junioren en won over-
tuigend. Teamgenoten Colin Ale-
wijnse en Daniel Winkels presteer-
den ook goed, waardoor een �na-
leplaats als team er zeker in zal zit-
ten. Bij de meisjes C-junioren was 
Gwen Alewijnse een klasse apart 
en won met ruime voorsprong. 
Mette Smit, die eerste jaars C is, 
liep naar een knappe 13e plaats. 
Verder was er nog een podium-
plaats voor Tara Ozinga, die twee-

de werd bij de meisjes B-junioren. 
AV Aalsmeer was vertegenwoor-
digd met meer dan 20 pupillen en 
junioren, die allemaal naar gro-
te tevredenheid hebben gepres-
teerd. Broer Teun en zus Pascalle 
Reurings deden zelfs mee, terwijl 
ze maar één keer bij AVA getraind 
hebben en nog niet eens lid zijn. 
Dat is karakter tonen! De volgen-
de wedstrijd is op 11 januari in de 
bossen van Bussum. 

Finn is weer de beste bij de 
C-junioren.

30 5 december 2019

Biljartvereniging Aalsmeer
Biljarter Joost Dekker 
op weg naar het NK
Aalsmeer - De persoonlijke bil-
jartwedstrijden in de 3e klasse li-
bre zijn in oktober gespeeld in 
Langeraar bij Biljartvereniging De 
Plas. Totaal 24 deelnemers ver-
deeld over vier poules gingen de 
sportieve strijd met elkaar aan. 
Op drie woensdagavonden werd 
er gestreden om de hoogste eer. 
Het was uiteindelijk Joost Dekker 
van Biljartvereniging Aalsmeer, 
die het kampioenschap opeiste 
en hierdoor deel mocht gaan ne-
men aan de district�nale, die een 
week later gespeeld werd bij Bil-
jartvereniging De Springbok in 
de Hoef. 
Op vrijdagavond en zaterdag 
werd er door zes geplaatste spe-
lers gestreden om de het kampi-
oenschap van het District Veen 
en Rijnstreek. Ook hier ging Joost 
Dekker voortvarend te werk en 
wist van de vijf partijen er vier in 
winst om te zetten en dit leverde 

hem het kampioenschap van het 
District op!
Dat kampioenschap hield weer 
in dat Joost Dekker werd uit-
genodigd om Biljartvereniging 
Aalsmeer en het District Veen en 
Rijnstreek te vertegenwoordigen 
in District Vlietlanden voor het 
Gewest in Schiedam.
Zaterdag 24 en zondag 25 no-
vember was biljartlocatie De Klei-
ne Con�ance in Schiedam de 
plaats waar de Gewestelijke �na-
le werd gespeeld. De 8 punten, 
die Joost Dekker uit 5 wedstrij-
den haalde, waren voldoende om 
Gewestelijk kampioen te worden 
en zich te plaatsen voor het Ne-
derlands kampioenschap. De vol-
gende, nieuwe uitdaging voor de 
Aalsmeer speler, die in Den Bosch 
op 23, 24 en 25 januari de strijd 
aan zal gaan tegen gewestelijke 
kampioenen uit heel Nederland. 
Piet Maarsen

Handbal
Samir van Greenpark in 
EK Oranjeselectie
Aalsmeer - Bondscoach Erlingur 
Richardsson heeft de voorlopige 
selectie van 20 spelers bekendge-
maakt voor het EK in Noorwegen, 
Zweden en Oostenrijk, dat plaats-
vindt van 9 tot en met 26 januari. 
Eén van de geselecteerde hand-
ballers is Samir Benghanem van 
Greenpark Aalsmeer. De hand-
ballers gaan voorafgaand aan het 
EK op trainingsstage van 27 tot 
en met 30 december. Tijdens de-
ze stage neemt de ploeg deel aan 
het vierlandentoernooi in Boe-
karest in Roemenië. Van 3 tot en 
met 5 januari wordt vervolgens 
gespeeld om de Yellow Cup in 
Zwitserland. Na de Yellow Cup 
wordt de de�nitieve selectie van 
16 spelers bekendgemaakt. De 
Oranjeheren spelen tijdens de 
Yellow Cup tegen Tunesië, Oe-
kraïne en Zwitserland. Na de Yel-
low Cup vertrekt het team naar 
Trondheim voor het EK. Het Ne-

derlands Herenteam is op het EK 
ingedeeld in groep C met Spanje, 
Duitsland en Letland. De Oranje-
heren spelen hun poulewedstrij-
den in Trondheim. Ze nemen het 
9 januari in de eerste wedstrijd 
op tegen Duitsland. Op 11 januari 
staat de wedstrijd tegen Letland 
op het programma. Op 13 janua-
ri volgt de laatste poulewedstrijd 
tegen regerend Europees Kampi-
oen Spanje. Alleen de nummers 
één en twee van elke poule gaan 
naar de hoofdronde.
Uiteraard zijn het bestuur en 
de handballers van Greenpark 
Aalsmeer bijzonder trots dat ‘hun’ 
Samir geselecteerd is voor het 
Oranje-team. Tot vertrek voor de 
trainingsstage speelt Samir ‘ge-
woon’ met Heren 1 van Aalsmeer 
de wedstrijden in de BeNe 
League. 
Foto: www.kicksfotos.nl 
(Samir Benghanem).

Poel’s Eye terug in het Dorpshuis
Martin wint speelavond, 
Tim periodekampioen
Kudelstaart - Vorige week vrij-
dag was de zesde speelavond 
van de dartclub Poel’s Eye voor 
de tweede keer op rij in de plaat-
selijke sporthal de Proosdijhal. De 
volgende speelavond zal echter 
weer in het oude vertrouwde en 
verbouwde Dorpshuis plaats vin-
den. De opkomst was voor de vijf-
de keer op rij iets boven de 32, er 
waren namelijk 35 deelnemers. 
De zesde speelavond bracht ook 
de beslissing over de tweede pe-
riode. Tim van de Poel ging als 
koploper de avond in, en was na 
zijn overwinning in de kwart�na-
le op de nummer twee Bak verze-
kerd van de tweede periode. Het 
was zijn tweede periode kampi-
oenschap ooit, een prima pres-
tatie. Ook Tibor ging op herha-
ling. Net als vorige week had hij 
de hoogste uitgooi van de avond, 
ditmaal met een mooie �nish van 
136. Tim en Tibor bereikten bei-
den de halve �nale, maar de �-
nale ging uiteindelijk tussen Mar-
tin Bax en Raymond van de Wei-
den. Voor Raymond was het maar 
liefst zijn vijfde �nale op rij. Het 
was echter zijn eerste �nale op 
het hoogste niveau, een zeer 
goede prestatie. Ook Martin was 
echter gebrand op de overwin-

ning. Hoewel hij regerend kam-
pioen was, won hij tot nu toe 
slechts één speelavond. Uitein-
delijk trok Martin geheel terecht 
de overwinning over de streep. 
In het tweede niveau wist Jan van 
Zanten te stunten, hij bereikte ui-
terst knap de halve �nale, net als 
Jeroen van de Helder. Gilbert van 
Eijk werd voor de tweede keer 
op rij de verliezende �nalist en 
de overwinning ging uiteindelijk 
naar ‘good old’ Danny Zorn. Dan-
ny liet daarmee weer een glimp 
van zijn oude klasse zien (als vijf-
voudig kampioen en met maar 
liefst 25 speelavond overwinnin-
gen op zijn naam). Dat belooft 
wat voor de toekomst. 

Volgende week speelavond
Volgende week vrijdag 13 de-
cember is de volgende speel-
avond. Deze vind dus weer plaats 
in het Dorpshuis. Elke darter kan 
zonder opgave vooraf meedoen 
en dankzij het vier niveau sy-
steem komt iedereen op zijn ei-
gen niveau terecht. De inschrij-
ving sluit om 20.00 uur, deelna-
me kost vier euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar. Op de website 
www.poelseye.nl is nog meer in-
formatie te vinden. 

Zowel winst voor dames als voor heren

Prima weekend voor de 
handballers van RKDES
Kudelstaart - Afgelopen zondag 
behaalden zowel de heren als da-
mes van handbalvereniging RK-
DES een mooie overwinning. 
Eerst was het de beurt aan de da-
mes, die speelden tegen het Am-
sterdamse US 3, een ploeg uit de 
middenmoot. Voor koploper RK-
DES was het dan ook zaak om de 
punten in eigen huis te houden. 
Dat bleek niet eens zo heel mak-
kelijk. Wellicht dat de nederlaag 
van vorige week, uit bij AHC ’31 
daar debet aan was. Aanvallend 
konden de Kudelstaartse dames 
maar moeizaam hun draai vin-
den, terwijl dat normaal gespro-
ken juist de kracht van de ploeg 
is. Gelukkig stond de verdediging 
ditmaal prima, waardoor ook US 
maar weinig scoorde. Bij rust had 
RKDES een voorsprong van 12-
10. Na de pauze wisten de dames 
deze voorsprong eerst verder uit 
te bouwen, om deze vervolgens 
ook nog bijna weer te verspelen. 
US kwam een paar minuten voor 
tijd terug tot op één punt. Maar 
verder dan dat liet RKDES het niet 
komen. Het scoorde zelf in de 
twee volgende aanvallen waar-
door er uiteindelijk een 22-19 ze-
ge werd behaald. Door de over-
winning staat RKDES samen met 
Volendam 2 bovenaan. Komend 

weekend spelen de Kudelstaartse 
dames de lastige uitwedstrijd te-
gen Zaanstreek, de nummer drie 
van de ranglijst.

In de middenmoot
De heren van RKDES hadden af-
gelopen zondag wat goed te ma-
ken. Twee nederlagen op rij had 
de ploeg van de koppositie doen 
zakken naar de middenmoot. 
Zonder de geblesseerde San-
der Spaargaren, maar verder wel 
weer compleet, speelde de ploeg 
een overtuigende eerste helft. Te-
genstander Fortissimo uit Cothen 
kwam er totaal niet aan te pas. Bij 
rust stond het al 21-8 en was de 
wedstrijd gespeeld. Na de pauze 
geloofde RKDES het verder dan 
ook wel. Opvallend waren de vele 
breaks waardoor de snelle Ricar-
do de Hartog zich tot topscoor-
der kon kronen. Ook de 3 doel-
punten die Pascal Maarsen scoor-
de vanaf de linkeropbouwpositie 
waren mooi en verrassend te ge-
lijk. Na 60 minuten stond er een 
alleszeggende 38-23 uitslag op 
het scorebord. Met 7 punten uit 6 
wedstrijden blijft RKDES midden-
moter. Komend weekend mag de 
ploeg naar Houten 3, een ploeg 
die een plek hoger op de rang-
lijst staat. 

Tennis
Kersttoernooi 
voor senioren

Aalsmeer - Traditiegetrouw or-
ganiseert Tennis Aalsmeer het 
kersttoernooi voor senioren in 
de Beethovenlaan 114. Het ten-
nistoernooi staat in de wijde om-
geving bekend om de gezellige 
sfeer, de vele wedstrijden en de 
sfeervolle kerst ambiance. Het 

toernooi vindt plaats van zater-
dag 21 december tot en met zon-
dag 5 januari. Met uitzondering 
van 24 december, eerste en twee-
de kerstdag en nieuwjaarsdag 
worden er dagelijks wedstrijden 
gespeeld. Senioren kunnen zich 
inschrijven voor meerdere cate-
gorieën: single, dubbel en mix. 
Meedoen? Inschrijven kan nog 
tot en met 13 december via www.
toernooi.nl (zoek op: TA kersttoer-
nooi 2019). Verder nog vragen? 
Mail dan naar: wedstrijdleiding@
tennisaalsmeer.nl

Drie keer goud, één keer zilver
Eerste regiocross voor 
AVA-atleten succesvol

Gwen, een klasse apart.Linn wint bij de C-pupillen.

Theo wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op 11 december vanaf 

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Aanstaande vrij-
dag 6 december is er weer kop-
pelkaarten bij buurtvereniging 
Hornmeer. Natuurlijk is iedereen 
van harte welkom in het buurt-
huis aan de Dreef 1. Ook zij die 
geen maat hebben worden uit-
genodigd. Daar wordt op de 
avond zelf voor gezorgd. Aan-
vang is 20.00 uur, ko�e, thee en 

Bingoavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Op maandag 9 de-
cember gaan de bingoballen bij 
buurtvereniging De Hornmeer 
weer rollen. De inkoop dames 
hebben hun uiterste best gedaan 
om voor iedereen weer wat wils te 

inschrijving vanaf 19.30 uur. Het 
kaarten op vrijdag 29 novem-
ber is gewonnen door Jan Me-
ijer met 5382 punten, op twee 
Martin van Stijn met 5252 pun-
ten en plaats drie was voor Frits 
Zeldenthuis met 5188 punten. 
De poedelprijs is uitgereikt aan 
Gerard Presser met 3315 pun-
ten. Het was deze keer goed ver-
toeven in de in kerstsfeer omge-
toverde ruimte, complimenten 
voor de mensen die het allemaal 
maar weer voor elkaar gekregen 
hebben.

Greet wint bij 
Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Op 
donderdag 28 november is het 
jokeren gewonnen door Nico de 
Ron met 500 punten, op twee Bets 
Teunen met 517 punten en plaats 
drie was voor Riet Pothuizen met 

vinden en dat is hun gelukt ook. 
Veel prijzen in de sfeer van kerst 
en de zeer gewilde en goed ge-
vulde mand en een dinerbon ma-
ken ook weer deel uit van het prij-
zenpakket. Ook is er nog de grote 
verloting met prachtige prijzen. 
De bingoavond begint om 20.00 
uur, de zaal is vanaf 19.00 open 
voor ko�e en thee. Neem vooral 
u buurman of -vrouw mee!

619 punten. Bij het klaverjassen 
was deze week Greet de Jong met 
5234 punten de allerbeste, Yvon-
ne van Schuilenburg veroverde 
met 5195 punten plaats twee en 
Loes Versteeg eindigde met 4933 
punten op drie. De heren en da-
mes van de Ouderensoos zijn nog 
op zoek naar enkele nieuwe leden. 
Er wordt gejokerd en geklaverjast. 
Belangstelling? Kom gerust eens 
kijken en speel een ‘potje’ mee. In-
lichtingen bij mevrouw R. Pothui-
zen via 0297-340776.

Kaarten bij Ons 
Aller Belang

Aalsmeer - Buurtvereniging Ons 
Aller Belang gaat weer beginnen 
met kaartavonden. Op dinsdag 
10 december zijn kaartliefhebbers 

Keezenavond in 
het Dorpshuis

Kudelstaart - Op donderdag 12 
december is er weer een oerge-
zellige keezenavond. Velen heb-
ben voor dit spel de weg al ge-

van harte welkom om te komen 
klaverjassen. De kaartavond wordt 
gehouden in het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat. Vanaf 19.30 uur 
staat de deur open voor ko�e, 
thee en inschrijving. Het kaarten 
begint om 20.00 uur. Na drie spel-
len gekaart te hebben, wordt weer 
de befaamde loterij gehouden.

vonden naar het Dorpshuis van 
Kudelstaart, waar deze avond 
gaat plaats vinden. Opgeven kan 
per koppel en kan door te mai-
len naar: keezeninkudelstaart@
gmail.com. Opgeven kan tot 
woensdagavond 11 december, 
20.00 uur. Wees er snel bij, want 
vol is vol.

Martin, Danny, Gilbert en Raymond vielen in de prijzen.

14.00 uur in het Parochiehuis in de 
Gerberastraat. Het kaarten op 27 
november is gewonnen door Thea 
Doeswijk met 5257 punten, op twee 
Geeske Hulsegge met 5046, op drie 
Wim Reuling met 4974 en op vier 
Gre Nederstigt met 4917 punten. 








