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Bakfi ets gestolen
Aalsmeer - Op vrijdag 30 ok-
tober is tussen acht uur in 
de ochtend en half zeven ‘s 
avonds een fi ets gestolen van-
uit de stalling bij de bushal-
te langs de Legmeerdijk, bij de 
wijk Nieuw Oosteinde. Het be-
treft een Cortina transport bak-
fi ets, zwart van kleur en het 
registratienummer eindigt op 
575. 
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 Koster
Elke zondag geopend van 12.oo-18.00 uur.

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem

Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

www.antennagroep.nluitzenden •  werving & selectie •  payrolling

Het beste personeel op de juiste plekGezocht: commercieel medewerker E-commerce!

Winkelcentrum Amstelplein
0297-567001

Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer 
Tel. 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid

open huis dag
Met vele deMonstraties
Zaterdag 14 noveMber 2015

van 10.00 - 17.00 uur
•  Kitchenaid
•  Jura
•  Lampe Berger
•  Big Green Egg
•  Boerma instituut
•  Wittebol Wijn proeverij
•  Osdorper kazen
•  Villeroy & Boch kerstshow

Tijdelijke invulling door ESA
Binnenkort gaat deuren 
Oude Veiling weer open!
Aalsmeer - Eerder dit jaar heeft de 
gemeente besloten De Oude Veiling 
in de Marktstraat aan te kopen en 
onderzoek te doen naar een struc-
turele invulling ten gunste van de 
Aalsmeerse samenleving. Het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders heeft aan ESA gevraagd om 
De Oude Veiling op tijdelijke basis 
te exploiteren en hierop heeft ESA 
welwillend gereageerd. Er is een 
bruikleenovereenkomst getekend 
die per 15 oktober is ingegaan. En 
nu is er heel goed nieuws te melden: 
Binnenkort gaan de deuren van De 
Oude Veiling weer open! 
En dit alles wordt geregeld door 
ESA. Zij maakt het pand intern weer 
gebruiksklaar, verzorgt de persone-
le bezetting, doet de verhuur en de 
ondersteunende horeca. Alles op 
tijdelijke basis en in de geest van 
de maatschappelijke doelstellingen, 
zodat het volgend jaar of over een 
jaar ‘warm’ kan worden overgedra-
gen aan structurele exploitant(en). 

Onderhoud en vandalisme
Door het pand tijdelijk in gebruik 

te nemen wordt voorkomen dat de 
staat van het gebouw verder achter-
uit loopt. Daarnaast kan achterstal-
lig en klein onderhoud worden op-
gepakt, wordt de kans op vandalis-
me zodoende verkleind en gaat de 
leefbaarheid van de straat en de 
buurt er op vooruit. 

Doordachte invulling
De overeenkomst met de ESA is op 
maximaal een jaar gezet om rus-
tig de tijd te kunnen nemen om 
met alle maatschappelijke partners 
tot een goed doordachte en struc-
turele invulling te komen. Met ESA 
(Exploitatie Sportaccommodaties 
Aalsmeer) is nu afgesproken dat zij 
de eenmalige aanloopkosten en de 
exploitatielasten voorschiet en alle 
lasten en lusten apart administreert. 
ESA wordt zo nodig aan het einde 
van het tijdelijke gebruik gecom-
penseerd voor enig fi nancieel na-
deel, waarbij gekeken wordt of aan-
geschafte inventaris voor de inrich-
ting voor rekening kan komen van 
de nieuwe eigenaar, die zich overi-
gens nog niet gemeld heeft.

Aalsmeer - Het was een verhel-
derende raadsvergadering afgelo-
pen donderdag 29 oktober. Geen 
heren en dames die boos reageer-
den, beledigingen uitten en op de 
man speelden, maar een raad die 
met elkaar gaat voor een leefbaar 
Aalsmeer. De afgelopen week heb-
ben VVD, PACT, CDA en AB regel-
matig met elkaar om de tafel ge-
zeten en besloten is met elkaar te 
gaan samenwerken, laten zien dat 
Aalsmeer wél bestuurbaar is en de 
fracties er ook echt voor de inwo-
ners zijn. En daarbij hoort respect 
voor elkaar tonen. De fractievoor-
zitters van alle vier, en ook raadsle-
den, gaven aan trots te zijn op deze 
vernieuwde samenwerking, waar-
bij uiteraard de kritische blik niet uit 
het oog zal worden verloren. De sa-
menwerking uitte zich met name bij 
het indienen van de totaal drie mo-
ties en twee amendementen. Geza-
menlijk, met elkaar, door VVD, PACT, 
CDA en AB (vier partijen) onderte-
kend! 

Programmabegroting
Bij de behandeling van de pro-
grammabegroting 2016, het eer-
ste onderwerp op de agenda, leg-
den de fractievoorzitters uit waar-
om zij gekozen hebben om meer sa-
men te gaan werken in plaats van 
elkaar dwars te zitten. “Samen met 
de VVD, AB en PACT hebben wij wat 
gesprekken gehad om te kijken of 
er hier en daar wat bruggen te slaan 
zijn. En die bruggen hebben we ge-
slagen”, aldus Robbert-Jan van 
Duijn van het CDA. De fractievoor-
zitter ging in op de ambitieuze, maar 
vanuit een fi nancieel voorzichtig-
heidsprincipe, sluitende meerjaren-
begroting, leek het verstandig om 
een buffer voor de zorg op te bou-
wen en kwam met het voorstel om 
waterwoningen speciaal voor star-
ters te realiseren. “We hebben hier-
voor, inmiddels samen met AB, de 
handschoen opgepakt en zijn bezig 
met een initiatiefvoorstel. Het staat 

nog in de kinderschoenen, maar het 
zou toch geweldig zijn als we hier 
komend jaar mee aan de slag kun-
nen.” Tot slot gaf hij het college en 
de ambtelijke organisatie een com-
pliment en bedankte de collega par-
tijen voor de goede samenwerking. 
“Een mooie solo is mooi, maar een 
overwinning van het collectief is nog 
veel mooier.” Ook de fractievoorzit-
ters van AB (Helma Persoon), VVD 
(Robert van Rijn) en PACT (Ronald 
Fransen) onderstreepten de goe-
de en positieve samenwerking. Ro-
nald Fransen blikte nog even terug 
op de afgelopen maanden. Hij trok 
min of meer het boetekleed aan en 
zei te gaan voor respect voor elkaar. 
“Kijken naar vorm, inhoud en elkaar. 
Doen wat we moeten doen voor de 
inwoners: Aalsmeer besturen. We 
zijn trouwens bijzonder trots met de 
drie grote partijen te hebben mogen 
samenwerken.” 

“Wél bestuurbaar”
Bij ieder volgend onderwerp werd 
de ommekeer gemerkt, om de beurt 
namen de fracties het woord bij 
het indienen van een motie of een 
amendement. Veelal werd daarbij 
nog eens extra benadrukt dat sa-
menwerken voor nu de hoogste 
prioriteit heeft. “We willen uitstra-
len dat Aalsmeer wél bestuurbaar 
is”, aldus René Martijn na het in-
dienen van een van de gezamenlij-
ke motie om wat betreft het beheer 
en onderhoud van openbare ruim-
ten te kiezen voor niveau B, maar 
voor winkelcentra, parken en recre-
atiegebieden de lat een standje ho-
ger te leggen naar niveau A. Het ex-
tra budget van 90.000 euro dat hier-
voor nodig is gaat gedekt worden in 
de programmabegroting voor 2016. 

‘Greep uit de kas’
In de motie werd in eerste instantie 
geopperd deze extra kosten eenma-
lig te dekken uit de algemene vrije 
reserve, maar portefeuillehouder 
van fi nanciën, Jeroen Nobel, gaf aan 

geen voorstander te zijn van een 
‘greep uit de kas’. Hij gaf aan liever 
te zien dat het bedrag opgenomen 
wordt in de begroting, waardoor wel 
een tekort voor 2016 wordt gecre-
eerd van 15.000 euro. Er gaat nu 
eerst gekeken worden of binnen het 
beschikbare budget voor de open-
bare ruimten geld gereserveerd kan 
komen. Deze taak heeft wethouder 
Ad Verburg meegekregen. Met de 
aanpassing in de motie was ook het 
college positief gestemd, honderd 
procent aangenomen!
Waar de omslag, de hereniging en 
samenwerking, vandaan komt? 
Misschien de strakke hand van bur-
gemeester Jeroen Nobel, misschien 
het rapport van Eenhoorn of mis-
schien... Vul maar in! Een verade-
ming dat nu eenduidig gekozen is 
voor het belang van de Aalsmeerse 
samenleving.

Vanavond weer begroting
Tijdens de raadsvergadering afgelo-
pen donderdag is de eerste termijn 
van de programmabegroting be-
sproken. Alle partijen hebben een 
korte reactie gegeven. Er zijn vra-
gen ingediend, maar deze gaan in 
de tweede termijn beantwoord wor-
den door het college, evenals de in-
gediende motie door CDA, AB, VVD 
en PACT over de precariobelasting 
en de besteding van de opbrengst. 
Ook Bram Heijstek van HAC heeft 
in deze een motie ingediend waarin 
gepleit wordt met een verbod te ko-
men voor het op de vrije markt gooi-
en van sociale huurwoningen. Met 
uitzondering van HAC stonden al-
le fracties positief tegenover de be-
groting. Vanavond, donderdag 5 no-
vember, staat de tweede termijn als 
enige onderwerp op de agenda van 
de raad. Het college gaat reacties 
geven, er volgt een debat en, als het 
goed is, defi nitieve vaststelling. De 
vergadering begint om 20.00 uur in 
de raadzaal van het gemeentehuis 
en is openbaar. Belangstellenden 
zijn welkom. 

Fracties werken (weer) samen: 
“Aalsmeer is wél bestuurbaar”

Grootse ontvangst in Centrum
Sinterklaas is onderweg: 
Nog 9 nachtjes slapen!
Aalsmeer - Het is een spannende 
tijd voor alle jonge inwoners van de 
gemeente. Het geroezemoes wordt 
steeds luider, Sinterklaas komt naar 
Nederland. Via de mail heeft de 

goedheiligman laten weten op za-
terdag 14 november naar Aalsmeer 
Centrum te komen. Als de tocht 
over zee volgens planning verloopt 
en alle bruggen op tijd open gaan, 

meert hij zijn stoomboot om 14.00 
uur af bij het terrein van zorgcen-
trum Aelsmeer. Het veld is bereik-
baar via de brug in de Kanaalstraat. 
Sinterklaas en zijn Pieten hopen 
welkom te worden geheten door 
vele jonge inwoners en natuurlijk 
hun ouders. Het aantal Pieten dat 
Sint vergezelt is groot. Ze hebben 
ook veel te doen. Extra pepernoten 
bakken in de molen, optreden in 
het gemeentehuis en natuurlijk lek-
kers uitdelen. Na de aankomst ver-
trekt de goedheiligman richting ge-
meentehuis waar een offi cieel ont-
vangst volgt door burgemeester Je-
roen Nobel in de burgerzaal van het 
gemeentehuis. Hierbij zijn alle jon-
ge inwoners uiteraard ook van harte 
welkom. Sterker nog, allemaal ko-
men, want hier wacht een gezellig 
samenzijn met muziek, optredens, 
liedjes en vast weer rare capriolen 
van de Pieten. 
Het Centrum is al klaar voor een 
grootse ontvangst. Meer Aalsmeer 
heeft voor de komst van de Sint 
nieuwe banieren op verschillen-
de locaties opgehangen. De on-
dernemers hebben net zoveel zin in 
de ontvangst als de kinderen. Het 
wordt feest over nog negen nacht-
jes slapen...

Eerste stappen in goede richting gezet

Burgemeester Nobel mag 
nog een jaartje blijven
Aalsmeer - De ambtstermijn van 
Jeroen Nobel, sinds 18 mei waarne-
mend burgemeester van Aalsmeer, 
wordt verlengd. De commissaris van 
de Koning, de heer Johan Remkes, 
heeft met de fractievoorzitters in de 
gemeenteraad van Aalsmeer afge-
sproken dat de vacature van bur-
gemeester vooralsnog niet openge-
steld zal worden en dat de waarne-
ming van de heer Nobel waarschijn-
lijk nog een jaar zal duren. Aanlei-
ding om in mei een waarnemend 
burgemeester te benoemen was de 
ontstane situatie en de bestuurscul-
tuur in de gemeente Aalsmeer. De 
commissaris van de Koning heeft 
de heer Nobel toen een opdracht 
meegegeven. Hij moest de oorza-
ken die ten grondslag liggen aan 
de bestuurscultuur in de gemeen-

te Aalsmeer verkennen of laten ver-
kennen en een traject initiëren dat 
is gericht op verbetering van de be-
stuurscultuur en de onderlinge be-
stuurlijke verhoudingen.
In het gesprek van de commissaris 
van de Koning met de fractievoor-
zitters is nu geconstateerd dat er 
eerste stappen in de goede richting 
zijn gezet, maar dat er ook nog werk 
verzet moet worden. De fractievoor-
zitters zullen in juni 2016 weer met 
de commissaris van de Koning over-
leg hebben. 
Overigens hebben de vier grote 
fracties donderdag 29 oktober in de 
raadsvergadering bewezen het roer 
om te willen en te kunnen gooien. 
Er wordt weer samengewerkt aan 
een goed bestuur voor het mooie 
Aalsmeer.
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

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

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan van de 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.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, 
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tAnDArts
In geval van klachten buiten 
de praktijkuren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis 
praktische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers 
en betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschil. spreekuren in de 
regio, zonder wachtlijst. Bel voor een 
afspraak of voor meer info. 0900-
0101. www.slachtofferhulp.nl

klAcHten 
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel. 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627. 
www.dierenartsenpraktijkuithoorn-
aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-
507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl

olGA
overleg lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel. 020-
3453429, www.olga-amstelland.nl

HulpDienst
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer 
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur 
elke werkdag van 8.30-9.30 
u, en op afspraak, tel. 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur di., do., 
vr. 10.00-11.00 u., tel. 344094. 
www.vitawelzijnenadvies.nl
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

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

brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN
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zie onze site: 
meerbode.nl
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Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
Zomeractie Quiltgroep voor 
Syrische vluchtelingen
Aalsmeer - De hele zomer heb-
ben de leden van de Quiltgroep 
van de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer hard gewerkt, met als re-
sultaat: 48 tassen voor schoolkinde-
ren, met daarin schriften, potloden, 
gum en een liniaal, 51 tassen met 
een handdoek, zeep, een nagelknip-
per en een tandenborstel en 15 lap-
pen dekens. Ze zullen begin novem-
ber worden verstuurd in containers 
naar de Syrische vluchtelingen in de 
kampen in het Midden-Oosten, sa-
men met nog 2400 tassen en 75 lap-
pen dekens, die door Doopsgezin-
den overal in het land zijn gemaakt. 
Ook Franse, Zwitserse en Duitse 

Doopsgezinden zijn aan de slag ge-
gaan en hun containers gaan even-
eens via Rotterdam naar het Mid-
den-Oosten. Voor deze actie heeft 
de Quiltgroep veel steun ervaren. Zo 
werd korting gegeven bij aankopen, 
werd stof gedoneerd en extra finan-
ciële steuntjes in de rug gegeven. Er 
kwamen ook mensen helpen bij het 
vele werk. Om het belangrijke werk 
wat er gedaan wordt in de vluchte-
lingenkampen, mede door het hulp-
werk van de Amerikaanse Doopsge-
zinden, te ondersteunen, is ook een 
lappendeken verloot. Deze heeft 
1.517 euro opgebracht.

Dubbelconcert in Dorpskerk
Aalsmeer - Op zaterdagmiddag 7 
november wordt in de Dorpskerk te 
Aalsmeer een bijzonder dubbel-or-
gelconcert gegeven door twee jon-
ge enthousiaste musici, die beiden 
al hebben bewezen virtuozen te zijn 
op de toetsen. Hugo van der Me-
ij en Jan Rozendaal hebben elkaar 
bij toeval ontmoet en ontdekt dat ze 
heel goed kunnen samen spelen, 

ze voelen elkaar uitstekend aan en 
hebben ervoor gekozen ook als mu-
zikaal duo op te treden. Beide musi-
ci willen de bezoekers een muzikale 
verrassingen bezorgen! Een spran-
kelend concert zal het zeker wor-
den op het fraaie orgel in de mooie 
Dorpskerk. Het zaterdagmiddag-
concert begint om 15.30 uur. Verde-
re informatie: www.zingenenzo.com

Beestachtig goed resultaat 
collecte Dierenbescherming
Aalsmeer - Dit jaar gingen in de re-
gio rond Dierendag 779 collectanten 
op pad voor de Dierenbescherming. 
Met maar één doel: zoveel moge-
lijk geld ophalen voor de dieren. Dit 
jaar was de opbrengst maar liefst 
75.818,35 euro! Een geweldig re-
sultaat, waar iedereen trots op mag 
zijn. “Wij zijn erg blij met de bijdra-
ge van de collectanten, de gevers 
en iedereen die zich heeft ingezet”, 
zegt John van Oossanen, regioma-
nager van de Dierenbescherming 
Noord-Holland Zuid. “De Dierenbe-
scherming zet zich met hart en ziel 
in voor een beter dierenwelzijn voor 
alle dieren in Nederland. Van huis- 
en hobbydieren tot in het wild le-
vende dieren en van proefdieren tot 
dieren in de bio-industrie. Bij onze 
asielen komen jaarlijks veel dieren 
binnen die het slachtoffer zijn van 
mishandeling en verwaarlozing. Er 
is veel geld nodig om dit dierenleed 
tegen te gaan. Dat geldt ook voor de 
opvang van vele zwerf- en afstands-
dieren in deze regio. Dieren komen 
vaak verwaarloosd binnen en heb-
ben de nodige verzorging en medi-
catie nodig om weer op te knappen, 
zodat ze weer in een nieuw gezin 

herplaatst kunnen worden. Omdat 
de Dierenbescherming afhankelijk 
is van giften is de jaarlijkse collec-
teweek heel erg belangrijk. We zijn 
heel blij met zo’n mooie opbrengst. 
De dieren zullen dankbaar zijn!” 
Heeft u geen collectant aan de deur 
gehad, maar wilt u het werk van 
de Dierenbescherming wel steu-
nen? U kunt alsnog geld overmaken 
op rekeningnummer NL49 RABO 
03244.14.897 t.n.v. Dierenbescher-
ming Noord-Holland Zuid. 

Kledingactie Sam 
voor Bangladesh

Aalsmeer - Ook dit jaar vindt in 
Aalsmeer en Rijsenhout de kledin-
ginzamelingsactie van Sam’s Kle-
dingactie voor Mensen in Nood 
plaats. U kunt dan uw gebruik-
te kleding, schoeisel en huishoud-
textiel in gesloten plastic zakken in-
leveren bij de Open Hof Kerk in de 
Ophelialaan 247 op zaterdag 7 no-
vember van 9.00 tot 12.00 uur en 
deze zaterdag van 9.00 tot 11.00 uur 
bij de Ontmoetingskerk aan de Werf 
2 in Rijsenhout. De opbrengst van 
de ingezamelde kleding gaat dit jaar 
naar een ontwikkelingsproject van 
Cordaid Mensen in Nood in Bang-
ladesh.

Zondag inloop 
voor 65+ers

Aalsmeer - Zondagmiddag 8 no-
vember is er de maandelijkse inloop 
in de Zijdstraat 55 in cd Doopsge-
zinde Kerk van 15.00 tot 16.30 uur 
voor 65-plussers. Het thema voor de 
inloop is ‘Wie van zijn herinneringen 
kan genieten leeft tweemaal’. De 
boodschap van een engel. Er klinkt 
een verhaal, er wordt een lied ge-
zongen en naar muziek geluisterd 
waar het thema ook in door zal klin-
ken. De inloop begint met een kopje 
koffie of thee en de ontmoeting met 
elkaar. Steeds vaker weten mensen 
de weg naar de ‘inloop’ te vinden. 
Die weg is voor alle 65 plussers uit 
Aalsmeer en omstreken. Er wordt 
een vrijwillige bijdrage van 2 euro 
gevraagd. U bent van harte welkom!
Voor vragen: Ellen van Houten, tel. 
06-14144344, ouderenpastor

Bijbelverhalen in 
de Oost-Inn

Aalsmeer - Bent u ook wel eens 
nieuwsgierig naar de verhalen over 
God? Op woensdagavond 11 no-
vember van 19.45 tot 20.45 uur 
worden Bijbelverhalen verteld. In 
films, muziek, boeken en schilde-
rijen wordt regelmatig verwezen 
naar verhalen uit de christelijke cul-
tuur. Ook op televisie en in de socia-
le media komen deze onderwerpen 
voorbij. Wilt u hier wat (meer) over 
weten, dan geeft de Oost-Inn u nu 
die mogelijkheid. Woensdag gaat 
het verhaal over basisbehoeften: 
Water en Brood. Belangstellenden 
zijn van harte welkom in Oost-Inn in 
de Mikado aan de Catharina-Ama-
lialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-
325636, 0297-321636 of kijk op de 
website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Oud papier in 
Kudelstaart

Kudelstaart - Vrijdagavond 6 no-
vember haalt Show- en Jachthoor-
corps kudelstaart samen met de 
schaatstrainersgroep van VZOD het 
oude papier op. Gaarne de papier-
container of dozen papier plaat-
sen waar ook de vuilcontainers 
verzameld dienen te worden. Met 
de opbrengst van het oude pa-
pier steunt de Supporters Vereni-
ging Kudelstaart financieel alle Ku-
delstaartse verenigingen. Dus ver-
zamel het papier voor de eerste vrij-
dagavond van de maand. Kijk voor 
alle datums op www.desupporters-
verenigingkudelstaart.nl

Vredes-Inn bij 
DG Aalsmeer

Aalsmeer - Iedere eerste don-
derdag van de maand wordt bij de 
Doopsgezinde Gemeente een korte, 
rustige viering van ongeveer 10 à 15 
minuten gehouden waarin de voor-
bede en de kaarsen centraal staan. 
Met de Vredes-Inn wil de kerk op 
zoek gaan, naar stappen op de weg 
van gerechtigheid en vrede. Vanuit 
het jaarthema ‘Geroepen om te le-
ven’ wil men zoeken wat het bete-
kent mens te zijn als beeld van God. 
Dit wordt gedaan door een kwartier 
stil te staan bij duurzaamheid, ver-
draagzaamheid, eerlijke handel en 
barmhartigheid.
Wil je ook even stilstaan bij de weg 
van gerechtigheid en vrede? Kom 
dan een kwartiertje voor een mo-
ment van reflectie. Het liturgisch 
vredesmoment met stiltekring wordt 

2 Dagen kersttocht OVAK
Aalsmeer - De kersttocht van 
OVAK: ‘Rondvaart door de grach-
ten van Amsterdam’ op woensdag 
16 december was binnen drie da-
gen met ruim meer dan 100 aanmel-
dingen volgeboekt. Terwijl er maxi-
maal 100 personen mee kunnen. 
De reiscommissie heeft een twee-
de dag kunnen regelen. OVAK gaat 
nu ook op donderdag 17 decem-
ber varen door Amsterdam. Via een 
mooie route rijdt de bus beide da-
gen door het centrum van Amster-
dam, naar restaurant Miranda gele-
gen aan de Amstel. Daar staat een 

diner op het programma. Na het di-
ner rijdt de bus naar het centrum 
van Amsterdam waar tegenover de 
oude Heineken Brouwerij het ver-
trek is van een 2 uur durende rond-
vaart door de verlichte grachten van 
Amsterdam. De vertrektijd op beide 
dagen is om 15.45 uur vanaf zwem-
bad de Waterlelie aan de Dreef. De 
reiscommissie gaat volgende week 
de deelnemers bellen om de groep 
te verdelen over twee dagen. 

gehouden in de kerkzaal in de Zijd-
straat. Aansluitend koffie met prak-
tische tips over onder andere eerlij-
ke handel, verdraagzaamheid, duur-
zaamheid of barmhartigheid. Data: 
5 november, 3 december en 7 janu-
ari. Tijd: 19.00 tot 19.45 uur.

Meetingpoint in 
de Dorpskerk

Aalsmeer - Zondag 8 november 
is er weer een Meetingpoint in de 
Dorpskerk in de Kanaalstraat. Ri-
chard Kortenoeven hoopt in deze 
dienst te spreken. Samen met een 
team vanuit de DTS Amsterdam ver-
zorgt hij de dienst. Voel je welkom 
vanaf 18.30 uur. Het belooft weer 
een bijzondere dienst te worden.

om 10u. student T.A. de Boer uit 
Veenendaal en 16.30u. met ds. J.F. 
Ezinga uit Westbroek. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 
 Zaterdag 17u. in Kloosterhof 

Woord-communievering met N. 
Kuiper. Zondag 9.30u. in Karmel-
kerk eucharistieviering met Sa-
muel m.m.v. Mirakeltjes. Om 14u. 
Poolse dienst met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
 Zondag geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met mw. C.A. 
de Peuter uit Noordwijk.

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

Zondag 10u. dienst met ds. J. van 
Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag 9.30u. Woordcommunie-

viering, vg. Elly van Roden m.m.v. 
kinderkoor. Woensdag 11 novem-
ber 18u. Sint Maarten.

Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijksteun-

punt Seringenhorst in de Parklaan 
27. Op dinsdag 10 november met 
Hoite Slagter: De Filippenzenbrief.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond in gebouw He-

liomare, Zwarteweg 98. Maandag 
9 november om 20u. met drs. Gor-
don van Veelen.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag van 10 
tot 11u. En dinsdag van 18 tot 21u. 
Kabel 99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
 Zondag dienst om 10u. met ds. Jan 

Martijn Abrahamse. 
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Zondag dienst om 10u. Spreker: 

Anthon van der Laak. Babyoppas 
en kinderwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
 Zondag diensten om 10u. met ds. 

M. Hogenbirk en 16.30u. met ds. 
D.H.T. Postuma. Oppasdienst kin-
deren 0-3 jaar en zondagsschool 
voor jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. 
 Zondag 10u. dienst met ds. Lies-

bet Geijlvoet. Collecte: Jeugd-
werk. Opvang 0-4 jaar via oppas@
dgaalsmeer.nl. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. 
 Zondag diensten om 10u. en 

16.30u. 
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 

Zondag 10u. dienst met ds. J. van 
Popering (afscheid). Tevens Heili-
ge Boontjes.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
 Zondag om 10u. dienst met ds. 

M. Visser uit Elburg. Organist: W. 
Spaargaren. Om 18.30u. Meeting 
Point. 

- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag om 10u. Scholen-
dienst.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels. Spreker: Martijn Piet (scho-
lendienst). Babyoppas en aparte 
bijeenkomsten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 

751, Rijsenhout. Zondag diensten 

Zondag 
8 november Lustrumconcert popkoor 

Soundsation met extra’s
Aalsmeer - Popkoor Soundsation 
viert dit jaar haar eerste lustrum en 
ter ere hiervan wordt een concert 
gegeven met een extra tintje op za-
terdag 14 november. Het thema is 
Soundsation in Harmonie en dat is 
de reden dat gast tijdens dit concert 
de Aalsmeers Harmonie is. Een paar 
gouwe ouwe uit het repertoire van 
afgelopen 5 jaar zullen ten geho-
re worden gebracht, maar ook veel 
nieuwe songs. Met als klap op de 
vuurpijl een aantal liederen samen 
met Aalsmeers Harmonie, zoals een 
Phil Collins medley, Vivre, Rosanna 
en Iedereen is van de wereld! 

Aalsmeers Harmonie zal uiteraard 
ook zelf een aantal nummers ten 
gehore brengen.
Kortom, een muzikale avond, die u 
niet mag missen. Het concert wordt 
gegeven in de gezellige sferen van 
The Beach aan de Oosteinderweg 
247a. De zaal is 14 november open 
vanaf 19.30 uur open en de eerste 
tonen zullen om 20.00 uur klinken.
Kaarten zijn verkrijgbaar, via de 
website www.soundsationaalsmeer.
nl en bij de leden van het koor en 
Aalsmeers Harmonie. De toegangs-
prijs is 12,50 euro, inclusief een con-
sumptie in de pauze.

Lezing over bommenwerper 
‘Jayhawk’ in Crash Museum
Aalsmeerderbrug - In het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
‘40-’45 geeft Erwin de Mooij op vrij-
dagavond 6 november vanaf 20.00 
uur een lezing. Hij zal vertellen over 
de crash van de Amerikaanse bom-
menwerper B-17G nr. 42-32079 ge-
naamd ‘Jayhawk’, die op 26 septem-
ber 1944 plaats vond. Het Vliegende 
Fort stortte neer in het buurtschap 
‘De Engel’ aan de Heereweg in de 
gemeente Lisse. Initiatief van zijn 
kant heeft enkele jaren geleden ge-
leid tot het plaatsen van een monu-
ment voor de bemanningsleden bij 
de Koepelkerk. De presentatie ver-
telt het verhaal van piloot Gooch en 
zijn crew tot aan de crash en wat er 
daarna gebeurde. Het verhaal wordt 
ondersteund door een groot aantal 
foto’s van de bemanning, de mis-

sie, de basis en meer. Voor sommi-
ge bemanningsleden liep de crash 
fataal af. Anderen werden gewond 
opgepakt en naar gevangenkampen 
gestuurd en liepen mee met de do-
denmarsen of ontsnapten en maak-
ten spannende avonturen mee om 
uit handen van de Duitsers te blij-
ven. Eén bemanningslid trok naar 
het zuiden om daar bevrijd Neder-
land te halen. 
Bezoekers betalen 3.50 euro per 
persoon. Donateurs en veteranen 
hebben gratis toegang. Het muse-
um is geopend vanaf 19.30 uur. Het 
museum is gevestigd in het Fort bij 
Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 
460 in Aalsmeerderbrug. Voor meer 
informatie kan contact opgenomen 
worden via 0297-530667 of via se-
cretaris@crash40-45.nl 
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Muziek/Theater
Donderdag 5 november:
* Cabaret van Jandino Asporaat in 
Crown Theater Aalsmeer vanaf 20u.
Vrijdag 6 november:
* Bandbrouwerij voor muzikanten in 
N201, Zwarteweg vanaf 21u.
Zaterdag 7 november:
* Dubbelconcert jonge musici in 
Dorpskerk, Kanaalstraat v/a 15.30u.
* Concert De Klught bij Vleghaar in 
Chrysantenstraat vanaf 20.45u.
* Little Steve & The Big Beat in The 
Shack, Schipholdijk 253b in Oude 
Meer vanaf 22u.
* Bluestone Bluesband in Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 21.30u.
Zondag 8 november:
* Saxofonist DJ & performer Robby 
M in Westeinder Paviljoen v/a 16u.
* Klassiek concert Rodiontrio in Oud 
Katholieke Kerk, Oosteinderweg 
394 vanaf 15.30u.
* Grunge Alive in The Shack, Schip-
holdijk 253b, Oude Meer vanaf 16u.
Zaterdag 14 oktober:
* Lustrumconcert popkoor Soundsa-
tion in The Beach, Oosteindereweg 
247a vanaf 20u. M.m.v. Harmonie.
* Optreden The Anchor Creek in ca-
fé Joppe, Weteringstraat vanaf 21u.
Zondag 15 oktober:
* ACOV brengt Petite Messe in 
Open Hof kerk, Ophelialaan, 15.30u.

Films/Toneel
Zaterdag 7 november:
* Toneel door de Rijzenspelers ‘Alles 
voor de tuin’. Ook op 13 en 14 no-
vember. Start voorstellingen 20.15u.
* Revue ‘777’ door Toneelvereniging 
Kudelstaart in Dorpshuis v/a 20.15u. 
Ook op 13, 21 en 28 november.
Maandag 9 november:
* Documentaire over voetballer Ro-
naldo in Crown Cinema v/a 20u.
Dinsdag 10 november:
* Seniorenfilmmiddag met ‘August: 
Osage County’ in Crown Cinema, 
Van Cleeffkade vanaf 13.30u.
Tot en met 15 november:
* Dagelijks films: Club van Sin-
terklaas, Hotel Transsylvanië, De 
Sneeuwkoningin, Keet en Koen 
en De Boskampi’s. Voor volwasse-
nen: Spectre, Ja, ik wil, Still Alice in 
Crown Cinema, Van Cleeffkade.
Vrijdag 13 november:
* Nostalgische films en foto’s in 
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 
3 vanaf 20u.

Exposities
5 tot en met 7 november:
* Konijnen, cavia’s en kippen-ten-
toonstelling Pluimveen Vrienden in 
Wellant College, Linnaeuslaan 2. 
Opening donderdag 19.30u. Vrijdag 
open 10-20.30u. en zaterdag 10-15u
Zaterdag 7 november:
* Expositie over Tweede Wereldoor-
log en (nieuw) Haarlemmermeer-
se verzetshelden in Crash Museum 
in fort Aalsmeer, Aalsmeerderbrug. 
Open van 11 tot 16u. 
7 en 8 november:
* Thematentoonstelling ‘De Redding 
van Aalsmeer’ in Historische Tuin, 
ingang Praamplein. Open zaterdag 
en zondag 13.30 tot 16.30u
* Huiskamermuseum open. Van 
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag 
van 12u. tot 17u.
Tot en met 8 november:
* Expositie in galerie Sous-Terre, Ku-
delstaartseweg met schilderijen en 
sculptures van 20 kunstenaars. Ie-
dere zaterdag en zondag 13 tot 17u.
* Olieverfschilderijen van Jannie 
Harting en foto’s Seringenpark van 
Sjaak Koningen in zorgcentrum 
Aelsmeer, Molenpad. 
Tot en met 22 november:
* Tentoonstelling ‘Reizen’ door Jac-
kie Sleper in Oude Raadhuis, Dorps-

straat. Open: Donderdag tot en met 
zondag van 14 tot 17u. 
Tot begin januari:
* Expositie Bob v/d Heuvel in ge-
meentehuis. Schilderijen en portret-
ten. Te zijn tijdens openingstijden. 
* Expositie met 200 beroemde schil-
derijen van Rembrandt en meer in 
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade. 

Diversen
Donderdag 5 november:
* Ouderensoos in Dorpshuis Ku-
delstaart van 13.30 tot 16.30u. Iede-
re donderdagmiddag.
* Thema-avond ‘Karma, lot en rein-
cardinatie’ in dorpshuis De Reede, 
Rijsenhout vanaf 20u.
* Sjoelen in dorpshuis De Reede, 
Rijsenhout vanaf 20u.
Vrijdag 6 november:
* Koppelkaarten BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.
Zaterdag 7 november:
* Koppeltoernooi bij Sjoelclub in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 10.30u.
* Edelsmid en glaskunstenaar Bri-
gitta Seuters bij aanschuiftafel in 
Huiskamermuseum, Van Cleeffkade 
12 van 16 tot 18u.
Zondag 8 november:
* Vogelbeurs De Rijsenvogel in club-
huis SCW, Konnetlaantje, Rijsenhout 
van 9.30 tot 13.30u.
* Watertoren, Kudelstaartseweg 
open van 13 tot 17u.
* Inloop voor 65+ bij Doopsgezinde 
Gemeente, Zijdstraat, 15 tot 16.30u.
Maandag 9 november:
* Bijeenkomst Film- en Videoclub in 
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 
3 vanaf 20u.
Dinsdag 10 november:
* Koffieochtend in Open Hof kerk, 
Sportlaan 86. Iedere dinsdag 10u.
* Losse Leeskring over ‘Weerwa-
ter’ van Renate Dorrestein in bibli-
otheek Marktstraat van 19 tot 21u.
* Darten in het Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 20u.
* Kaartavond Ons Aller Belang in 
Parochiehuis, Gerberastraat v/a 20u.
Woensdag 11 november:
* Inloop en ontmoeting in Oost Inn 
in de Mikado, Catharina Amalialaan 
van 9 tot 12u. 
* Optocht Sint Maarten met muziek. 
Start 18.30u. bij Werf, Rijsenhout.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* Bingoavond BV De Pomp in ‘t Ba-
ken, Sportlaan 86 vanaf 20u.
Donderdag 12 november:
* Drie jaar Borrel Aalsmeer in res-
taurant Welkom Thuis, Stommeer-
weg vanaf 17u.
* Sjoelen bij BV Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat 55 v/a 20u.
* Competitie bij Sjoelclub Aalsmeer 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Speelavond DES in De Reede, Rij-
senhout vanaf 19.30u.
Zaterdag 14 november:
* Kraakmarathon voor koppels in 
café Sportzicht, Sportlaan, 13-01u.
* Bazaar Doopsgezinde Gemeente 
in Zijdstraat van 10.30 tot 17u. In-
brengen woensdag tot en met vrij-
dag vanaf 13u.

Vergaderingen
Donderdag 5 november:
* Raad over programmabegroting in 
raadzaal, gemeentehuis vanaf 20u.
Maandag 9 november:
* Wijkoverleg Oosteinde over Lan-
delijk Gebied Oost met uitleg door 
wethouder in De Mikado, 20 tot 22u.
* Bewonersavond in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.
Woensdag 11 november:
* Vergadering Wmo-raad in ge-
meentehuis vanaf 15u.
Vrijdag 13 november:
* Extra algemene ledenvergade-
ring ANBO in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan vanaf 14u.

Achter staand v.l.n.r.: Jan van Dillewijn, René Piet, Arjan Levarht, Jan van Vliet, 
Richard Blijleven. Midden: Paul Jongkind. Hurkend: Jacco Jongkind, Johnny 
Nelis en Henry Jongkind.

Veertiende editie: ‘House of Industry’

Na drie jaar eindelijk 
weer een Van Vlietfeest
Aalsmeer - Zaterdag 7 novem-
ber vanaf 21.00 uur staat Aalsmeer 
in het teken van het veertiende Van 
Vlietfeest ‘House of Industry’. Joh-
nny Nelis, één van de organisato-
ren zegt: “We hebben inspiratie op-
gedaan uit de film Mad Max en het 
Burning Man Festival in de woes-
tijn in Nevada. Check Google! Met 
onder andere fantastische live-
acts, opzwepende DJ’s, vette licht-
shows en ruige decorstukken zijn 
wij er van overtuigd dat het weder-
om uniek, spraakmakend en verras-
send zal worden.” De organisatie is 
gestart in 1990 als een eenmalige 
feestavond en het Van Vlietfeest is 
inmiddels uitgegroeid tot een uniek 
thema-evenement in Aalsmeer en 
omstreken. De organisatie bestaat 
uit creatieve, energieke en enthou-
siaste Aalsmeerse vrienden. Door 
een iets uit de hand gelopen hobby 
toveren zij een bedrijfshal om in een 
spectaculaire feesttempel. De geno-
digden, bestaande uit familie, vrien-
den, collega’s en bekenden zorgen 
voor de finishing touch. Uitgedost in 
de meest uiteenlopende outfits la-
ten zij zich opzwepen door een ge-
varieerd muziekrepertoire en genie-
ten zij van een lekker hapje en ver-
frissend drankje. Het van Vlietfeest 
is een besloten themafeest voor 
de doelgroep 21+, daarom kan de 
beveiliging naar je identiteitsbewijs 
vragen. Indien er wordt getwijfeld 
aan je leeftijd en je niet je ID kunt 
laten zien, mag je helaas het terrein 
niet op. Ook niet als je in het bezit 
bent van een toegangsbewijs (arm-

band). Neem daarom een geldig en 
origineel ID-bewijs mee. Inmiddels 
zijn er geen armbanden meer ver-
krijgbaar, ook niet bij de ingang.

Fietsen, lopen of taxi 
Van Vlietfeest organisatie raadt het 
af om met de auto te komen! Woon 
je in de buurt? Dan is fietsen, lopen 
of worden afgezet de beste optie. 
Taxi van der Laan 020-6474700 heeft 
deze avond speciale Van Vlietfeest 
(retour)prijzen. Het is ook moge-
lijk om van te voren een taxi of bus-
je te reserveren via info@vdlaanbv.
nl. “Wij proberen dat er vanaf 24.00 
uur taxi’s op de daarvoor ingerichte 
taxi standplaats staan, helaas kun-
nen wij dat niet continue garande-
ren”, aldus de organisatoren.

Afterparty bij Vleghaar
Op zaterdag 21 november van 17.00 
tot 01.00 uur wordt in samenwer-
king met de familie Vleghaar een 
Van Vlietffeest afterparty georgani-
seerd. Iedereen met een Van Vliet-
feest armband om is van harte wel-
kom. Verkleed hoeft niet meer, maar 
mag natuurlijk wel. Ook voor deze 
middag/avond blijft de programme-
ring een grote verrassing. De en-
tree is gratis, maar vol is vol! Tot slot: 
“Wij wensen iedereen heel veel ple-
zier met alle voorbereidingen en kij-
ken uit naar alle fantastische crea-
ties. Zorg dat je zaterdag uiterlijk om 
21.45 uur binnen bent in verband 
met een spectaculaire openingsact. 
Dit mag je echt niet missen!” Verde-
re info: www.vanvlietfeest.nl  

Gevarieerd filmaanbod in bioscoop
‘Ronaldo: World Première 
Live’ in Crown Cinema
Aalsmeer - Op maandag 9 novem-
ber presenteert Crown Cinema ‘Ro-
naldo: World Première Live’. De film 
over één van de beroemdste voet-
balhelden aller tijden. Een kijkje in 
het leven van de goedlachse rechts-
buiten. Meer dan 14 maanden lang 
werd Cristiano Ronaldo met de ca-
mera gevolgd en neemt hij je mee 
met een kijkje in zijn leven. Hier-
in zie je een totaal andere kant van 
de legendarisch, levendige en on-
geëvenaarde voetballer. Want naast 
voetballer is hij vader, familieman en 
vriend. Met diepgaande gesprek-
ken, uniek voetbal beeldmateriaal 
en nog nooit eerder vertoonde beel-
den uit zijn jongere jaren geeft de 
film een verbazingwekkende kijk 
in het sportieve en persoonlijke le-
ven van deze drievoudig Ballon D’Or 
winnaar. Cristiano Ronaldo op het 
hoogtepunt van zijn carrière. ‘Ro-
naldo’ neemt de kijker mee op een 
intieme en onthullende reis van hoe 
het is om te leven als een iconisch 

atleet in de spotlight. De voorstelling 
start om 20.00 uur in de kleine zaal 
met de red carpetshow (live), aan-
sluitend de documentaire en een 
live Q&A gesprek met Cristiano Ro-
naldo. De film is Nederlands onder-
titeld. 
Op vrijdag, zaterdag, zondag en 
woensdagmiddag biedt de bios-
coop in Studio’s Aalsmeer aan de 
Van Cleeffkade tal van films voor 
de jeugd, waaronder ‘Sinterklaas en 
Diego’, ‘De Club van Sinterklaas’, ‘De 
Boskampi’s’, ‘Sneeuwkoningin 2’, 
‘Keet en Koen’ en ‘Hotel Transsylva-
nië 2’ en voor volwassenen (vrijdag 
en zondag) onder andere ‘Spectre 
2’ met James Bond, ‘Ja, ik wil’, ‘The 
Age of Adeline’ en ‘Selma’. Kijk voor 
het volledige aanbod en filmtijden 
op www.crowncinema.nl. Kaarten 
zijn te reserveren via info@crown-
cinema.nl of 0297-753700. Tickets 
kunnen ook gekocht worden in de 
knusse biosbar met tevens drankjes, 
snoep en popcorn.

Concert De Klught zaterdag
Aalsmeer - Deze zomer speelde 
de bekende Aalsmeerse band De 
Klught ‘unplugged’ op een onbe-
kend eiland bij de Westeinderplas. 
Misschien heeft u dat gemist. Maar 
aanstaande zaterdag 7 november is 
er een herkansing. De Klught viert 
deze avond zijn 18 jarig bestaan met 
een muzikaal feestje voor alle fans, 
familie, vrienden en andere belang-
stellenden. Deze Aalsmeerse band 
is in de regio een bekende verschij-
ning en zorgt altijd voor een gezelli-

ge avond. Het repertoire is zeer ge-
varieerd met de nadruk op de jaren 
zestig en zeventig met onder andere 
Rolling Stones, Elvis, Bob Dylan en 
Van Morrison. Ook staat er muziek 
van Nederlandse oorsprong op het 
programma, zoals De Dijk, Herman 
Brood en Johnny Kendall.
Iedereen is komende zaterdag van 
harte welkom bij café Vleghaar in de 
Chrysantenstraat 43. De avond be-
gint om 20.45 uur en de toegang is 
gratis.

Blues en Grunge zaterdag 
en zondag in The Shack
Oude Meer - Aankomend week-
end worden muziekliefhebbers in 
The Shack getrakteerd op maar 
liefst twee waanzinnig goeie bands. 
Beiden totaal verschillend maar re-
gelrechte aanraders! Zaterdag 7 no-
vember mag The Shack ‘Little Ste-
ve & The Big Beat’ verwelkomen op 
het podium in Oude Meer. Ook weer 
een top-band van een, zowel vocaal 
als instrumentaal, hoog niveau! ‘Lit-
tle Steve & the Big Beat’ speelt een 
smaakvolle mengeling van blues en 
soul. Vurig gitaarspel en emotione-
le vocalen tezamen met een solide, 
kolkende ritmesectie. De band blijft 
trouw aan de traditie die ze niet al-
leen maar imiteren, maar voegen 
hun eigen stijl toe aan deze expres-
sieve stijl van muziek. In zowel hun 
originele liedjes als de covers hoor 
je invloeden van bekende blues en 
soul kunstenaars Naast Little Steve 
op zang en gitaar bestaat de band 
uit Martijn van Toor op tenorsax, 
Evert Hoedt op baritonesax, Bird 
Stevens op bass en Jody van Ooij-
en op drums. 
Zondag 8 november gaat The Shack 

terug naar begin jaren negentig 
met een verbijsterend goede semi-
akoestische show geïnspireerd op 
die legendarische MTV unplugged 
sessions. Het is inmiddels 25 jaar 
later, maar nog steeds zit de lief-
de voor de muziek van Pearl Jam, 
Nirvana, Soundgarden en Alice in 
Chains bij velen nog in het hart. The 
Shack proudly presents dit fantas-
tische project met niemand minder 
dan undercoversessie-toppers: Ar-
jen Koekoek op zang, Robin Ver-
kaik op zang en gitaar, David Afe-
riat op gitaar, Guido Vrouwe op bas, 
en Klaas de Jong op drums, die hun 
helden uit de jaren negentig gaan 
eren op de zondagmiddag. Een 
feest der herkenning!
The Shack is zaterdag 7 november 
vanaf 20.00 uur geopend. Het optre-
den van ‘Little Steve & The Big Beat’ 
begint om 22.00 uur. Entree 7,50 eu-
ro. Zondag 8 november open van-
af 15.00 uur, aanvang Grunge Alive 
rond 16.00 euro. Entree 7,50 euro.
Voor alle info: www.the-shack.in-
fo. Adres: Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer.  

Zaterdagavond in Bacchus
Live Bluestone Bluesband
Aalsmeer - Het zomer reces werd 
ingeluid door de Bluestone Blues-
band en dat is goed bevallen. Daar-
om komen de mannen aanstaande 
zaterdag 7 november weer terug in 
cultureel café Bacchus om wat kleur 
aan de herfst te geven. De Blue Sto-
ne Bluesband komt uit de buurt en 
is opgericht door gitarist Ron Prins 
en bassist Berry Rudolph, die zin 
hadden in een bandje waarin ze 
hun favoriete muziek, de blues, kon-
den spelen.
De huidige bezetting met drummer 
Giuseppe Quiroli en zanger en har-
monica speler Ian Dole dateert van 

2010. De mannen zijn geïnspireerd 
door de bluesrock van de jaren zes-
tig en begin zeventig en ze spelen 
nummers van onder andere Muddy 
Waters, John Mayall, Eric Clapton, 
Jini Hendrix, maar ook meer recent 
materiaal van Stevie Ray Vaughn en 
Joe Bonamassa. Een strakke ritme-
sectie, bluesy gitaar en gruizige vo-
calen zijn de ingrediënten van de 
Blue Stone Bluesband. Kortom een 
avond waar je bij moet zijn en kan 
genieten van deze dampende blues!
Bacchus in de Gerberastraat gaat 
open om 21.00 uur. Aanvang con-
cert: 21.30 uur. Entree: Uw gift.

Luistermiddag bij Bob & Gon
Aalsmeer - Het voelde als vanouds, 
direct bij het binnen komen van het 
intieme theater De Club waar Bob 
& Gon hun domicilie hebben. Zon-
dag 1 november, op Allerheiligen, 
kregen de gasten een warm ont-
haal, gaven de lampjes hun gloed-
volle licht af, pronkten de rozen op 
de tafeltjes en hing er kunst aan de 
wand van dit keer van Ada Bruine 
de Bruin. “Tjé is dat geschilderd? 
Wat mooi zeg!” Trio Zazi opende 
het nieuwe seizoen met hun theater 
programma getiteld ‘Super Nova’. In 
futuristische gewaden verschenen 
Margriet, Sabine en Daphne op het 
podium. Direct draaide het charme 
offensief op volle toeren. “Goede-
middag Aalsmeer.” De trouwe fans 
werden persoonlijk toegesproken 
en er was een lied gemaakt over 
Aalsmeer. “De mannen zijn hier best 
wel aardig en de vrouwen best wel 
mooi.” Verder werd ook het Crown 
Theater geroemd. “Wij hebben nog 
nooit gespeeld in zo een intieme 
ronde ruimte. Hier binnen voelt het 
veilig.” Tien jaar werkt Zazi nu sa-
men en zo te horen en te zien gaan 
zij daar nog wel een tijdje mee door. 
Gestimuleerd door Hans Dorrestein, 
waarmee zij dik bevriend zijn, ma-
ken zij nu zelf hun teksten en zijn 
toe aan hun vierde theaterprogram-
ma. “Pak je pen, wees niet bang en 
schrijf gewoon.” Deze raad hebben 
zij niet in de wind geslagen. Er werd 
een pleidooi gehouden voor de bit-
terballen hetgeen zeer aanstekelijk 
werkte op het publiek, want er wer-
den heel wat schalen van die tong 
en verhemelte verbranders besteld. 
Dit keer viel er niet zo veel te lachen 
bij Bob & Gon, het was een luister-

middag waarin iedereen werd af-
geraden om aan liefdesverdriet te 
doen “want dat levert alleen maar 
een tekort aan zout op.” Dat je best 
fouten mag maken. “Het is zoals het 
is.” Soms moet je wel inzoomen om 
de wereld voor de ander een beet-
je mooier te maken. “Ach, wij doen 
ons best.” Tot slot kreeg het publiek 
de raad mee: “Wees niet bang.” En 
met dit laatste nummer werd de ro-
de draad die door het programma 
liep duidelijk. Zazi staat voor kracht, 
voor durf, en vertolkt dat muzikaal 
en charmant. Uit handen van Bob & 
Gon kreeg het trio een toren van ro-
zen (een origineel ontwerp van Bob) 
mee naar huis. 

Weeshuis in Equador
Mede door Huib van Veen ver-
liet ook weer het publiek met een 
roos het Crown Theater. Evenals de 
voorgaande jaren sponsort hij op-
nieuw deze door velen meest gelief-
de bloem. Zijn gulle gave wordt be-
loond met een donatie aan het door 
hem opgerichte weeshuis in Equa-
dor. Voor iedere bezoeker die dit ko-
mend seizoen het Theater Exclusief 
bij Bob & Gon bezoekt wordt één 
euro afgedragen. Aan het eind van 
het seizoen zal het bedrag bekend 
gemaakt worden. De februari voor-
stelling ‘Cor Bakker meets Alderlief-
ste’ is uitverkocht maar voor Denise 
Jannah (zondag 29 november) zijn 
de laatste 20 kaarten nog beschik-
baar, onder andere te koop bij Espa-
go in de Ophelialaan en het Boek-
huis in de Zijdstraat. Bob & Gon: Het 
is té leuk om het te moeten missen! 
Janna van Zon 
Foto: www.kicksfotos.nl

Naar de film op dinsdag
Aalsmeer - Steeds meer ouderen 
vinden hun weg op de tweede dins-
dag van de maand naar de specia-
le middag-filmvoorstelling in Crown 
Cinema aan de Van Cleefkade. Dins-
dag 10 november wordt de film ‘Au-
gust: Osage County’ vertoond met 
onder andere Meryl Streep en Julia 
Roberts. De film duurt 120 minuten. 
Het verhaal speelt zich af tijdens 
een hete augustusmaand op het 

platteland nabij Pawhuska (Oklaho-
ma). Violet Weston lijdt aan mond-
kanker en roept de hulp in van haar 
zuster en dochters, nadat haar man 
Beverly spoorloos verdwenen is. Als 
de volledige familie Weston aan ta-
fel zit, lopen de spanningen steeds 
hoger op. De film begint om 13.30 
uur. Verzamelen vanaf 13.15 uur in 
de hal van Crown Theater. De kos-
ten zijn 6,50 euro met koffie of thee.

STAGE
MUSIC SHOP

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

NIEUW: TIP:

Westerngitaren
'Lag'

 vanaf € 225,-

Groot assortiment 
percussie 

instrumenten

Mondharmonica
'Hering' Blues

€ 24,95

Earplugs 'Alpine' 
(met opbergdoosje) 

€ 24,95

Earplugs 'Alpine' 
AANBIEDING:
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Procedure 
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt 
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op 
www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
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 heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en don-
derdag 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 vergun-
ningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van 
verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd be-
roepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending 
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling 
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

- Rietwijkeroordweg 15 (Z-2015/057067), het veranderen van 
activiteiten (Activiteitenbesluit) (verzonden 28 oktober 
2015).

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

commissie ruimtelijke kwaliteit 
(voorheen welstandscommissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de gemeente 
Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op de woens-
dagmiddagen in de even weken in het raadhuis van de gemeente 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Op de agenda 
staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevingsver-
gunning en de aanvragen voor een vooroverleg.

evenementen

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalen-
der waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan 
plaatsvinden.

evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenver-
gunning is aangevraagd:
- Legmeerdijk 313 (Z-2015/048174), Flora Holland Trade Fair, 

verleend 22 oktober 2015

collectes

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

exPloitatievergunning (aanvragen) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van 
de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Marktstraat 19 (Z-2015/058059), restaurant ESA (ontvangen 

26 oktober 2015)

exPloitatievergunning (verleend)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van 
de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. Tegen de 
afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat 
moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie.
- Oosteinderweg 387 (Z-2015/056015), Steakhous Aalsmeer, 

Steakhous Enjoy, verleend 28 oktober 2015
- Kudelstaartseweg 228 (Z-2015/057470), Brasserie Café Oevers, 

verleend 2 november 2015

terrasvergunning (aanvragen)

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van 
de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Marktstraat 19 (Z-2015/058059), restaurant ESA (ontvangen 

26 oktober 2015);

terrasvergunning (verleend)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van 
de APV de volgende terrasvergunning is verleend. Tegen de afgifte 
van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 387 (Z-2015/056015), Steakhous Aalsmeer, 

Steakhous Enjoy, verleend 28 oktober 2015
- Kudelstaartseweg 228 (Z-2015/057470), Brasserie Café Oevers, 

verleend 2 november 2015

drank- en horecavergunning (aanvragen) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de 
drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is 
aangevraagd:
- Marktstraat 19 (Z-2015/058059), restaurant ESA (ontvangen 

26 oktober 2015);

ter inZage

t/m 26-11-15: Ontwerp omgevingsvergunning in afwijking van 
het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 
e.o.” en het bestemmingsplan “Woonarken”, Ui-
terweg 417c ws 2 (met bijbehorende stukken)

officiële mededelingen
5 november 2015

Bekendmakingen snel en makkelijk te vinden oP 
www.overheid.nl

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. sinds 4 
november publiceert gemeente aalsmeer alle officiële publica-
ties en bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl, 
onderdeel van www.overheid.nl. 
hoe blijft u op de hoogte? 
U kunt vanaf 4 november op meerdere manieren op de hoogte 
blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u 
prettig vindt. 
- Kijk op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. Klik op het 

kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage. Daar vindt u uitleg 
over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en directe links 
naar deze website. U kunt zoeken op postcode, maar ook per 
thema of op de kaart; 

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

- Installeer een speciale app op uw mobiele telefoon en u ont-
vangt alle relevante informatie via uw telefoon. De app van de 
overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.

- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op deze 
pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bouwen & 
Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunnin-
gen opvragen en inzien. 

raadsvergadering donderdag 5 novemBer 2015

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op don-
derdag 5 november 2015, in de raadzaal van het gemeentehuis van 
Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur.

De voorzitter van de raad, J.J. Nobel

  raad 

tijd agenda- onderwerp
 punt

20.00 R-1. 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer J.J. Nobel
  2.  Vaststelling van de agenda 
20.05 R-2. Programmabegroting 2016

  sluiting 

vanaf 1 oktoBer 2015 is de dienstverlening Bij de 
Balie Bouwen & vergunningen en Balie Bedrijven 
gewijZigd

U kunt (in het raadhuis van Gemeente Amstelveen) tijdens de ope-
ningstijden zonder afspraak terecht voor:
-  het inzien van bouwtekeningen en bouwdossiers uit het ar-

chief;
-  algemene informatie over bouwprojecten en bestemmingsplan-

nen; 
-  dossiers die ter inzage liggen.

Voor vragen over vergunningvrij bouwen kunt u 24 uur per dag 
terecht op www.omgevingsloket.nl. Voor al uw overige vragen, zo-
als adres specifieke en specialistische vragen over onder andere 
bouwen, bedrijven en bestemmingsplannen kunt u een afspraak 
maken via 020–5404911.

de snoeiBoot vaart weer uit

Op de zaterdag 7 november 2015 vaart de snoeiboot weer uit om 
eilandeigenaren op de Westeinderplas de mogelijkheid te geven 
hun snoeihout gratis en op een verantwoorde manier af te voeren. 

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

Voor meer informatie over de takkeninzameling en de snoeiboot 
kunt u contact opnemen met de servicedesk Amstelveen/Aalsmeer 
vraag naar afdeling VKH , vaarwegbeheer tel. 020–5404911.

meldingsPlicht voor evenementen 2016 
(> 2000 aanweZige Personen oP Piekmoment 
en/of risicovolle* evenementen)

In 2011 is bepaald dat een meldingsplicht geldt voor evenementen 
met meer dan 2000 personen dat op het piekmoment tijdens het 
evenement aanwezig kan zijn (inclusief personeel en eventuele ar-
tiesten) en/of risicovolle evenementen. Vanwege de beschikbare 
capaciteit bij politie, GHOR en brandweer, is het belangrijk om 
vroegtijdig inzicht te hebben in het aantal evenementen met meer 
dan 2000 personen en/of risicovolle evenementen in 2016. Op ba-
sis hiervan kan er beter worden ingespeeld op knelpuntperiodes. 
Evenementen die plaats zullen vinden in het jaar 2016 met een 
aanwezigheid van meer dan 2000 personen op zowel de openbare 
weg als in gebouwen en/of risicovolle evenementen, moeten daar-
om vóór 1 december 2015 zijn gemeld bij de gemeente Aalsmeer.

let oP: een evenement dat is aangemeld op een bepaalde datum 
of data, mag in beginsel niet meer wijzigen. Een evenement kan 
pas definitief plaatsvinden als daarvoor naast de aanmelding ook 
een vergunning is aangevraagd en afgegeven door de gemeente 
Aalsmeer. 

De melding dient de volgende gegevens te bevatten:
- NAW- gegevens van de aanvrager
- Naam van het evenement
- Locatie van het evenement
- Het soort evenement(karakter)
- Overige benodigde vergunning(en)
- Doelgroep en gemiddelde leeftijd van de bezoekers
- Datum(s) waarop het evenement plaatsvindt
- Tijden van het evenement
- Aanwezigheid van het aantal personen op het piekmoment
- Aanwezigheid van het aantal personen gedurende de gehele 

dag

hoe doet u een melding betreft een evenement met meer dan 
2000 personen op het piekmoment of risicovol is? 
U stuurt het meldingsformulier met bovenstaande gegevens naar:  
Gemeente Aalsmeer
  afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving
  Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer

Voor nadere informatie: www.aalsmeer.nl of afdeling Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving, tel. (020) 5404911. 

* Een risicovol evenement hangt af van meerdere factoren. Denk 
b.v. aan de aard en omvang van de activiteiten, de te verwach-

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

oPeningstijden Balie BurgerZaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden 
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch be-
reikbaar van 08.30-17.00 uur.

oPeningstijden Balie Bouwen & vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 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

Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297-
387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook 
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

wijkinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informa-
tie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder 
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de 
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.

gemeente-info oP weBsite
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens 
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de 
afgelopen maanden raadplegen.

afsPraken Burgemeester en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van 
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretari-
aat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar 
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: 
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

insPreken in de commissievergadering 
over een geagendeerd onderwerP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. 
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel 
een korte vragenronde volgt. 

Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende 
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via 
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297-
387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de ver-
gadering.

overige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening, 
jeugdhulp): 
ma. di. do. vr. 08.30-12.00 uur
woensdag 13.00-16.30 uur

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

Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.

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

servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of mel-
dingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkda-
gen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet 
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien 
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw 
klacht of melding is opgelost.

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.

calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

verkeersBesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.of-
ficielebekendmakingen.nl.

meer info
Volg ons op Facebook en Twitter.

ten overlast, het publiek dat op een evenement afkomt of de 
locatie van het evenement.

vrijwilliger worden Bij humanitas 
thuisadministratie?

Humanitas Thuisadministratie ondersteunt in Aalsmeer/Kudel-
staart mensen die door omstandigheden even het overzicht kwijt 
zijn over hun financiën en/of administratie. Wij zoeken vrijwilli-
gers die deze mensen weer op weg helpen, die orde aanbrengen in 
de administratie zodat deze mensen weer zelfstandig verder kun-
nen. Voor nadere informatie kunt u bellen met Ria Scheewe via 
Robenria@kpnmail.nl of via 0297-340523.

kennisgeving overeenkomst tot kostenverhaal – 
herenweg 78e te kudelstaart (Z-nr. Z-2015/044078)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken 
ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening en 
artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat met 
betrekking tot het kadastrale perceel gemeente Aalsmeer, sectie 
D, nummer 02535, een overeenkomst tot kostenverhaal tot stand 
is gekomen. Het perceel is gelegen aan de Herenweg 78E te Ku-
delstaart. De gemeente is, onder in de overeenkomst genoemde 
voorwaarden, bereid om ten behoeve van de legalisatie van de 
woonark voor het betrokken perceel een bouwvlak toe te voegen 
bij de actualisering van het bestemmingsplan “Uiterweg - Plasoe-
vers (2005)”. Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt 
vanaf heden ter inzage bij de publieksbalie in het Raadhuis, Raad-
huisplein 1, te Aalsmeer.

Beleidsregels

Briefadres
Voor het verkrijgen van een briefadres in de basisregistratie perso-
nen (BRP) heeft de gemeente Aalsmeer beleid vastgesteld, Hierin 
staat vermeld onder welke voorwaarden een briefadres verkregen 
kan worden en voor welke termijn een dergelijk adres kan gelden.
(Z-2015/049686)

migratie
Het uitvoeren van de bepalingen in de wet basisregistratie perso-
nen (BRP) die gaan over migratie, worden door de beleidsregels in 
Aalsmeer nader ingevuld. (Z-2015/049686) 

wet algemene BePalingen omgevingsrecht 

aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de 
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvan-
gen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bou-
wen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aan-
vraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl 
onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan 
eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift 
worden ingediend. 
- Kudelstaartseweg 295-297 (Z-2015/058461), het oprichten 

van 4 appartementen en een dorpscafé, het aanleggen van 
in- en uitrit, het inrichten van een bouwplaats, het plaatsen 
van een container (ontvangen 27 oktober 2015);

- Machineweg 197 (Z-2015/058294) het uitbreiden van de wo-
ning aan de achterzijde (ontvangen 27 oktober 2015);

- Molenpad 2 (Z-2015/058528) het plaatsen van een droogloop 
op de begane grond (ontvangen 27 oktober 2015);

- Oosteinderweg 515 (Z-2015/058965) het vergroten van de wo-
ning (ontvangen 30 oktober 2015);

- Thailandlaan 6 (Z-2015/058767) het plaatsen van een recla-
mebord langs de N201 (ontvangen 28 oktober 2015);

- Uiterweg 228 (Z-2015/058542) het dempen van 2 sloten en 
plaatsen van beschoeiing langs het perceel (ontvangen 28 ok-
tober 2015).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de 
volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Legmeerdijk 313 (Z-2015/059049) Het verwijderen van asbest-

houdende materialen en het aanbrengen van tijdelijke maatre-
gelen (ontvangen 30 oktober 2015);

- Linnaeuslaan 2 (Z-2015/058953) Het verwijderen van funda-
menten en oude kassen (ontvangen 27 oktober 2015);

- Oosteinderweg 247 A (Z-2015/058972) Melding brandveilig 
gebruik m.b.t. The Beach (ontvangen 30 oktober 2015);

- Oosteinderweg 457 (Z-2015/058840) het verwijderen van as-
besthoudende materialen (ontvangen 29 oktober 2015);

- Stommeerweg 72a (Z-2015/059077) Melding brandveilig ge-
bruik t.b.v. Bar Bistro Joseph Aan de Poel (ontvangen 30 okto-
ber 2015).

kennisgeving ontwerp beschikking, wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, omgevingsvergunning ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen. Tegen het 
ontwerp van deze besluiten kunt u een zienswijze indienen. Hoe u 
dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van 
deze advertentie.
- Molenpad 2 (Z-2015/044449), brandveilig gebruik Zorgcen-

trum Aelsmeer
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken 
liggen met ingang van 6 november 2015 gedurende zes weken ter 
inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.

verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te ver-
lenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar 
maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Hornweg 168 (Z-2015/052080), het plaatsen van een dakkapel 

aan de voorzijde (verzonden 27 oktober 2015);
- Zijdstraat 26A (Z-2015/049267), het afwijken van het bestem-

mingsplan ten behoeve van daghoreca (verzonden 27 oktober 
2015).

geweigerde omgevingsvergunning, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest 
u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Aalsmeerderweg 487 (Z-2015/050801), het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde (verzonden 29 oktober 2015);
- Hadleystraat 23 (Z-2015/043902), Het wijzigen van dakterras 

naar zolderverdieping (verzonden 30 oktober 2015).

geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de 
volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Machineweg 3 (Z-2015/057021), het oprichten van een inrich-

ting (Activiteitenbesluit)(verzonden 28 oktober 2015):

voor meer informatie: 
www.aalsmeer.nl
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Middagconcert in Open Hof Kerk
ACOV zingt Petite Messe 
Solennelle van Rossini
Aalsmeer - Op zondag 15 novem-
ber geeft ACOV een middagconcert 
in de Open Hof Kerk aan de Ophe-
lialaan 247. Het concert begint om 
15.30 uur. Uitgevoerd wordt de Pe-
tite Messe Solennelle van Gioacchi-
no Rossini. Elise van Es (sopraan), 
Janine Pas (mezzo), Hans Scholing 
(bas) en Aart Mateboer (tenor) ver-
lenen hun medewerking. Julia Bui-
zer bespeelt de piano en Sander 
van de Houten het orgel. Het geheel 
staat onder leiding van Danny Noot-
eboom. 
Rossini (1792-1868) was enorm po-
pulair in zijn tijd en vooral bekend 
door zijn grappige en virtuoze ope-
ra’s. Het veroorzaakte daarom nog-
al wat deining toen hij in 1863 een 
mis componeerde. Gezien zijn mu-
zikale verleden was dit een totale 
verrassing. De mis heeft een aparte 

klankkleur en Rossini gebruikte een 
vrij wereldse schrijfstijl, die niets ge-
meen had met oudere liturgische 
muziek. Hierdoor was de mis vanaf 
het begin geliefd bij een groot pu-
bliek en is dat ook nu nog. 
ACOV heeft in de loop der jaren 
veel religieuze muziekstukken uit-
gevoerd van onder andere Mo-
zart, Vivaldi, Handel en Bach. In 
maart van dit jaar werd de Matthe-
us Passion uitgevoerd in een uitver-
kochte Bloemhof. Maar ook kleine-
re werken stonden op het program-
ma en al eerder werden uitvoerin-
gen gegeven in de Open Hof Kerk. 
Ook deze werden goed bezocht en 
vooral ook erg gewaardeerd. Toe-
gangskaarten kosten 15 euro per 
stuk en zijn verkrijgbaar bij Boek-
huis Aalsmeer, Kraan Mode, de le-
den van ACOV en aan de zaal. 

Bibliotheek Aalsmeer
‘Weerwater’ in Leeskring
Aalsmeer - Dinsdag 10 novem-
ber is er weer een Losse Leeskring 
in de bibliotheek de Marktstraat. 
Bent u niet in de gelegenheid om u 
voor meerdere datums vast te leg-
gen voor een leeskring? Dan biedt 
de Losse Leeskring uitkomst. Samen 
met andere geïnteresseerde lezers 
wordt een avondje gepraat over een 
goede roman. Deze keer staat de 
roman ‘Weerwater’ van Renate Dor-
restein centraal. Een even humo-
ristische als schrijnende vertelling 
over uitzichtloosheid en hoop, ego-
isme en opoffering, van een schrijf-
ster op de toppen van haar kunnen. 
Heeft u ‘Weerwater’ gelezen of gaat 
u het boek nog snel lezen en wilt 
u hier met anderen van gedachten 
over wisselen? Kom dan op dinsdag 
10 november van 19.00 tot 21.00 uur 
naar de bibliotheek in Aalsmeer. 
Deelname kost 7,50 euro. Biblio-
theekpashouders betalen 5 euro. 
De prijzen zijn inclusief een drank-
je. Kaarten voor de Losse Leeskring 

zijn te koop in een van de Amstel-
land bibliotheken of via de website: 
www.debibliotheekamstelland.nl

Carry Slee’s musical over pesten
‘Spijt’ is verhaal dat verteld 
moet blijven worden
Aalsmeer - Het is bijna 20 jaar 
geleden dat schrijfster Carry Slee 
‘Spijt!’ schreef. Inmiddels is het boek 
niet meer weg te denken uit de Ne-
derlandse jeugdliteratuur. Het boek 
werd in recordaantallen verkocht. 
Het is ook niet voor niks één van 
de belangrijkste boeken in de jon-
gerenreeks van Slee. Het boek gaat 
over Jochem die gepest en getrei-
terd wordt. Op een schoolavond 
gaat het mis. Jochem wordt dron-
ken gevoerd. Zijn enige vrienden, 
David en Vera, hebben het te druk 
met zichzelf. Jochem vlucht en komt 
niet meer terug. Zijn tas wordt in 
een meer teruggevonden. Hij zag 
maar één uitweg. Een heftig ver-
haal dat na het boek en de film uit 
2013 op donderdag 12 november te 
zien is als musical in Crown Theater 
Aalsmeer. ‘Spijt’ is een verhaal dat 
verteld moet blijven worden. Car-
ry Slee kwam op het idee voor het 
boek toen ze thuis door een tv gids 
aan het bladeren was: “Ik had ach-
ter op de VPRO gids gelezen over 
een jongen die vertelde dat zijn 
buurmeisje zelfmoord had gepleegd 
omdat ze zo werd gepest. Ik schrok 
zo erg dat ik dacht, als kinderboe-
kenschrijver moet ik daar toch iets 
mee doen. En toen ben ik dat boek 
gaan schrijven. Dat is zo lang gele-
den, maar er wordt nog steeds ge-
pest.” 
Dick van den Heuvel en Gerda van 
Roshum produceerden vorig jaar 
de musical ‘Afblijven’, ook naar een 
boek van Carry Slee. “We willen the-
ater maken met een maatschappe-
lijke relevantie, over onderwerpen 
die leven onder de jeugd,” zegt Ger-
da van Roshum. Er is niet zomaar 
gekozen voor ‘Spijt’ als tweede gro-
te voorstelling van deze kleine pro-
ducent. “’Spijt’ stond al een paar 
jaar op ons verlanglijstje om aan het 
theaterpubliek te vertellen,” gaat 
Van Roshum verder, “Maar theater 
brengt ook beperkingen met zich 
mee en we hebben alle tijd geno-
men om het verhaal optimaal voor 
te bereiden voor het theater.” Maar 
Dick en Gerda doen meer dan al-
leen het maken van de voorstelling. 
“De thema’s zijn zo heftig dat we de 
jongeren niet zomaar laten gaan. 
We hebben een online platform op-
gericht waar zij hun eigen verhaal 
kunnen vertellen, Pezzep.nl,” vertelt 
Dick van den Heuvel. “Daarnaast 
leent de musical zich uitstekend 
voor een bezoek door klassen uit 
het middelbaar onderwijs. Speciaal 
voor hen hebben we een uitgebreid 
educatiepakket samengesteld dat 
ze niet alleen voorbereid op het the-
aterbezoek in het algemeen en de 
voorstelling in het bijzonder, maar 
de klassen ook in de gelegenheid 
stelt om klassikaal na te praten over 
de onderwerpen met behulp van vi-
deomateriaal uit de show.”

Cast 
Ook voor de jonge cast van de voor-
stelling is het niet niks. Het verhaal 
zien of horen is één ding, maar om 
het meer dan 80 keer te spelen is 
een tweede. Bjorn Wilbers speelt de 
zware rol van Jochem. Bjorn zegt 
hierover: “Deze rol is een enorme 
uitdaging. Ik probeer mezelf zoveel 
mogelijk in te lezen. Sowieso heb ik 
het boek gelezen en de film gezien. 
Alles om me optimaal voor te berei-
den op deze rol.” Actrice Robin van 
den Heuvel speelt de vertelster die 
het publiek op een organische ma-
nier door het verhaal manoeuvreert. 
“In een boek kan je zoveel persona-
ges bedenken als je wil, maar in een 
theatervoorstelling is het aantal rol-
len beperkt. Daarom heeft Dick de 
vertelster bedacht die niet alleen za-
ken kan samenvatten, maar bijvoor-
beeld ook de rollen van een paar 
moeders speelt,” zegt Robin. Bjorn 
haakt in: “Het is ook voor het eerst 
dat het onderwerp pesten op een 
toegankelijke manier in het thea-
ter gebracht wordt. Ik denk dat we 
veel jongeren een leuke avond kun-
nen bezorgen, maar ze tegelijker-
tijd ook kunnen laten inzien dat er 
nog veel moet gebeuren als het gaat 
om elkaar pesten en treiteren.” Uit-
eindelijk hopen de producenten met 
hun voorstellingen niet alleen maat-
schappelijke thema’s op een amu-
serende wijze in de schouwbur-
gen te brengen, maar jongeren ook 
meer te enthousiasmeren voor the-
ater. Dick van den Heuvel: “Thea-
ter is voor alle leeftijden. De laatste 
jaren zijn er enorme sprongen ge-
maakt als het gaat om kinderthea-
ter. Maar voor jongeren in de leef-
tijd van 12 tot 18 jaar is er eigenlijk 
niks. Wij springen graag in dat gat. 
Het is een belangrijke leeftijdsgroep 
die ook in het theater niet vergeten 
mag worden.”
‘Spijt de musical’ is op donderdag 12 
november te zien in Crown Theater 
Aalsmeer om 19 uur. Kaartprijs 20 
euro. Bij vier kaarten of meer wordt 
de toegangsprijs 17 euro. Voor meer 
informatie en reserveren van kaar-
ten: www.crowntheateraalsmeer.nl
Door Miranda Gommans
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Doe ook mee!
Gedichtendag boordevol 
herinneringen in Bacchus
Aalsmeer - De werkgroep Podium-
kunst en Literatuur van KCA nodigt 
dichters uit om mee te doen aan 
de 16e Gedichtendag die het the-
ma ‘Jaren die druppelend versmel-
ten’ heeft gekregen. Herinneringen, 
individueel of collectief, maken deel 
uit van ieders leven. Soms is er de 
roze wolk, maar ook de minder aan-
gename momenten worden gepar-
keerd in het geheugen. Poëzie is bij 
uitstek het genre om een herinne-
ring in woorden te bezingen of te 
bekritiseren. Op donderdag 28 janu-

ari om 20.00 uur start het begin van 
de Poëzieweek met de Gedichten-
dag in cultureel café Bacchus. Ook 
u/jij kan deelnemen. Lever het ge-
dicht aan in Garamond 24, regelaf-
stand 1 bij Marijke Haremaker, ha-
remakerjcp@hetnet.nl. De sluitings-
datum is zondag 3 januari. Voor-
waarde is dat je zelf je gedicht voor-
draagt. 
Van de themagedichten wordt een 
bundel gemaakt. Na de pauze is 
het mogelijk een gedicht naar eigen 
keuze te laten horen.

Interkerkelijk koor: Mooi!
Aalsmeer - Er was concurrentie van 
het Koninklijk Toonkunstkoor dat af-
gelopen zaterdag 31 oktober ook 
een concert gaf, maar het Interker-
kelijk Koor Aalsmeer wist toch een 
volle kerkzaal te trekken. Aan het 
concert ter gelegenheid van het 15 
jarig bestaan verleenden de Herman 
Singers en organist Theo Griekspoor 

medewerking. Tevens werd het con-
cert opgevrolijkt met een klarinet-
tist, een fluitiste en een celliste. Di-
rigent Andre Keessen kon na afloop 
terecht een groots applaus in ont-
vangst nemen. “Heel mooi, genoten 
van dit concert”, aldus een bezoeker 
na afloop.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Knolselderij
Aalsmeer - Warm ingeduffeld, onder onze gelooide voeten ritselende 
bladeren in een schakering aan herfstkleuren stappen we met vrien-
delijke zin deze winter tegemoet. 
– Michelle De la Haye -

November
Met “wat een snertweer”, hakt zij winterpeen in schijfjes op de plank. 
De grote pan danst op het vuur. Verse worst, gekookte ham en spek in 
dobbelsteen, platte rib en varkenshiel. De prei belust op avontuur, jaagt 
de erwten uit hun vel. Nochtans, ik zie het aan haar lippenspel als zij 
voorzichtig proeft, het feest lijkt incompleet. “Ook soep is poëzie”, zegt 
zij. Ze bukt zich diep en uit het donker van de kast, verschijnt wat zij 
nog mist: potsierlijk wanstaltig, smoezelig van de klei, maar eenmaal 
doorgesneden, wit als verse sneeuw, geurend als haar lijf. Devoot zegt 
zij, terwijl zij haar kleine handen wast: “knolselderij”.

Albert Megens
1939.

Vlnr: Edgar van Hazendonk (techniek), Mylène Huijts (presentatie), Olaf Huijts 
(techniek i.o.), Gerard Joling (100e gast) en Elbert Huijts (presentatie).

Gevarieerde programma’s Radio Aalsmeer

Gerard Joling gemangeld 
als honderdste gast
Aalsmeer - Afgelopen maandag 
2 november ontving het program-
ma ‘Door de Mangel’ de honderd-
ste gast. Niemand minder dan Ge-
rard Joling nam plaats achter de mi-
crofoon van Aalsmeers enige talk-
show. Zus en broer Mylène en El-
bert mangelen iedere week een be-
kende of onbekende Aalsmeerder 
of Kudelstaarter. Voor deze mijlpaal 
zijn zij opzoek gegaan naar een bij-
zondere gast. Zeer verheugd wa-
ren zij dat manager Wino Omtzigt 
positief reageerde en Gerard afge-
lopen maandag de studio binnen 
kwam wandelen. En het werd een 
zeer vermakelijke uitzending. Ge-
rard werd op de gebruikelijke ma-
nier gemangeld en gaf overal ant-
woord op. Zo gaf hij aan Aalsmeer 
één van de meest lelijke dorpen van 
Nederland te vinden. Wel heeft Jo-
ling bewondering voor de hardwer-
kende Aalsmeerders. Hij omschreef 
zichzelf in de uitzending als eer-
lijk, professioneel en melancholiek. 
Daarnaast vertelde hij dat de kritiek 
die hij soms krijgt, goed naast zich 
neer kan leggen.

Verhuizen
Ook had de Aalsmeerse zanger nog 
een tweetal primeurs: na 18 jaar in 
zijn woning aan de Uiterweg ge-
woond te hebben, gaat Gerard ver-
huizen. Waarheen wilde hij, on-
danks aandringen, nog niet onthul-
len. Tevens beloofde de zanger rond 
de kerst voor de Aalsmeerse oude-
ren op te treden. Het interview te-
rugluisteren? Kijk dan op www.ra-
dioaalsmeer.nl. Komende maandag 
is er om 19.00 uur weer een nieuwe 
gast in ‘Door de Mangel’. Dat is ge-
worden Vincent van der Laan, uitge-
nodigd door Louis Blauwhoff. Hij wil 
graag weten hoe de overstap van 
een accountantskantoor naar een 
ziekenhuis hem is bevallen. Daar-
na de ‘Top 10 van…’ en komende 
maandag 9 november is vanaf 20.00 
uur zanger Hans Millenaar van de 
Hucksters te gast.

Marc de Hond 
Komende donderdag 5 november 
zenden de makers van ‘Halte Zwar-
teweg’ in hun programma een in-
terview uit met Marc de Hond. Hij 
vertelt over zijn theatervoorstelling 
‘Scherven brengen geluk’ die mo-
menteel in diverse theaters uitge-
voerd worden. Verder praat hij over 
zijn sport rolstoelbasketbal waar-

in hij in het Nederlands team heeft 
gespeeld. De uitzending is te be-
luisteren op donderdagavond tus-
sen 18.00 en 19.00 uur.

‘Let’s go’ belt met stoomboot
Joey en Kim hebben aankomende 
vrijdag om 18.00 uur een echte DJ 
in huis! In Let’s Go got Talent heb-
ben ze deze maand DJ Michael, hij 
komt vrijdag zijn eigen mix laten ho-
ren. Dennis komt weer langs en sa-
men met Kim gaat hij proberen con-
tact te leggen met de stoomboot. 
De Pieten hebben namelijk nieuws! 
Heb jij trouwens al het Sinterklaas-
geluid geraden? Vrijdag heb je weer 
kans om goed te luisteren en wie 
weet win jij wel 2 kaartjes voor de 
Sinterklaasvoorstelling op 28 no-
vember bij het Crown Theater. Kim 
gaat ook bellen met Marco Hoving, 
hij speelt David in de musical Spijt! 
Heb jij een vraag voor Marco over 
de rol die hij speelt of over de musi-
cal? Stuur deze naar letsgo@radio-
aalsmeer.nl en zal Kim deze vrijdag 
voor je vragen. 

Politiek met VVD
Robert van Rijn en Dirk van der 
Zwaag van de VVD zullen zaterdag 
7 november om 12.00 uur de poli-
tieke week doornemen in ‘Aalsmeer 
Politiek’. Radio Aalsmeer is de loka-
le omroep van Aalsmeer en omge-
ving. De omroep is te beluisteren 
via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op 
de kabel en via de livestream op de 
website: www.radioaalsmeer.nl. Ra-
dio Aalsmeer is ook te volgen op fa-
cebook en twitter.

Radiolegende Elly van Amstel
Alvast noteren: Vrijdag 13 november 
wordt een bijzondere avond op Ra-
dio Aalsmeer. Het is gelukt om radi-
olegende Elly van Amstel te strikken 
om eenmalig ‘The Friday Zone’ mee 
te presenteren. Presentator Robin 
Schouten: “Deze vrouw heeft een 
enorme radio geschiedenis, heeft 
gewerkt op zeezenders zoals Radio 
Monique en Radio 819 en in de ja-
ren tachtig bij de bekende Amster-
damse piratenzenders, zoals onder 
andere Octaaf. Vrouwen op de ra-
dio waren altijd in de minderheid in 
die tijd en bijna uniek, daarom vind 
ik het een eer dat deze geweldige 
radiostem naar Radio Aalsmeer wil 
komen.” Van 19.00 tot 21.00 uur zal 
Elly van Amstel samen te horen zijn 
met presentator Robin Schouten. 

Concept Evenementennota Aalsmeer

Vergunningen eenvoudiger, 
leges gekoppeld aan risico
Aalsmeer - In Aalsmeer spelen 
evenementen een belangrijke rol in 
de samenleving. De rijke evenemen-
tentraditie is van groot belang voor 
de sociale samenhang in het dorp. 
De bezoekersaantallen van de eve-
nementen zijn de laatste jaren flink 
toegenomen, wat tegelijkertijd een 
grotere belasting legt op de omge-
ving. Dit leidde vorig jaar tot de dis-
cussie over de locatie van de Feest-
week op het Praamplein. Het was de 
aanleiding voor de gemeenteraad 
om het evenementenbeleid te laten 
evalueren. Samen met verschillen-
de belanghebbenden van organi-
saties, inwoners en inwoners is de 
‘Evenementennota Aalsmeer’ ge-
maakt en dit concept wordt volgen-
de week besproken. In de nota zijn 
onderwerpen uit de evaluatiebijeen-
komsten meegenomen. Zo komt er 
een diffuus beeld naar voren als het 
gaat om de ervaring en samenwer-
king met de gemeente. Degenen, 
die niet tevreden zijn, geven aan 
vaak met wisselende contactperso-
nen te moeten werken en dat er te 
weinig kennis of betrokkenheid is 
van ambtenaren op de lokale situa-
tie. Organisatoren willen dat de ge-
meente meer meedenkt en evene-
menten faciliteert. Deze suggesties 
zijn, volgens de gemeente, ter har-
te genomen. De betrokkenheid van 
de ambtenaren is vergroot, evene-
menten zijn en worden bezocht en 
de functie van de evenementenco-
ordinator blijft. Hij moet meer gaat 

fungeren als centraal aanspreek-
punt. Daarnaast is er een sterke 
wens geuit om de vergunningverle-
ning te vereenvoudigen. In de ‘Eve-
nementennota’ is nu een vereen-
voudiging opgenomen. Kleine eve-
nementen met een laag risicopro-
fiel, zoals buurtfeesten, kunnen vol-
staan met een melding en terug-
kerende evenementen, die niet van 
opzet veranderen en geen hoog ri-
sicoprofiel hebben, kunnen meerja-
rig worden vergund. De leges wor-
den gekoppeld aan zogenaamde ri-
sicoprofielen. De evenementen zijn 
geclassificeerd in drie categorieën: 
regulier, aandacht of risicovol eve-
nement. Hoe hoger het risico, hoe 
hoger de kosten voor de gemeente, 
hoe hoger het legestarief. 

Mogelijkheid subsidie
Vanwege het maatschappelij-
ke belang van evenementen voor 
Aalsmeer introduceert de gemeen-
te vanaf 2016 een subsidiemogelijk-
heid voor bepaalde niet-commerci-
ele evenementen. Doelstelling van 
het evenementenbeleid is een goe-
de balans creëren tussen de pij-
lers levendigheid en gezelligheid en 
leefbaarheid en veiligheid. De con-
ceptnota gaat nu eerst besproken 
worden met de organisatoren van 
grote evenementen. Bij goedkeu-
ring gaat het concept omgezet wor-
den in een definitief beleidskader 
en vindt vaststelling in de gemeen-
teraad plaats. 
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Sint Maarten menu in wijkpunt ´Voor Elkaer´ in Kudelstaart
Op woensdag 11 november hebben we een speciaal Sint Maarten
menu in het wijkpunt ‘Voor Elkaer’ in Kudelstaart. Een menu dat o.a. 
bestaat uit: een Sint Maarten cocktail, gegrilde kippenpoot en boeren 
frietjes. U bent welkom vanaf 17.30 uur, de kostprijs voor deze maaltijd 
is €8,50. U kunt voor informatie of reserveringen terecht bij een van de 
gastvrouwen of bellen met: 0297 82 09 79.

Wintermarkt in Zorgcentrum Aelsmeer  
Zoals elk jaar wordt er weer een ‘wintermarkt’ gehouden in Zorgcentrum 
Aelsmeer. Er zijn altijd leuke cadeautjes en koopjes zoals kerstkaarten, 
windlichten, sieraden, honingproducten en leuke producten voor Kerst. 
Er is ook een boekenstand die tweedehands boeken verkoopt. Het Rad 
van Avontuur zal draaien met een trekking rond 11:00 uur en ’s middags 
rond 15:00 uur. Er zijn leuke prijzen te winnen die geschonken zijn door 
de plaatselijke middenstand. Bewoners van het Zorgcentrum hebben 
hard gewerkt aan mooie producten zoals; decoratieve vogelhuisjes, 
sleutelhangers en gebreide kussens. Ook ontbreken de eigengebakken 
appeltaart en cake niet. Natuurlijk verkopen we weer heerlijke erwten-
soep die door onze koks vers is bereid en als u wilt koffie met appeltaart. 
De opbrengst van deze zaken komt ten goede aan de activiteiten die voor 
onze bewoners worden georganiseerd. ’s Middags tussen 14.00 en 15.00 
uur is er een optreden van dameskoor Davanti, gekleed in Dickensstijl. 
Ook u bent van harte welkom op zaterdag 21 november van 10.00 tot 
16.00 uur in Zorgcentrum Aelsmeer Molenpad 2, einde van de Zijdstraat.

Voor alle senioren vanaf 55jr.
Weet u welkom, ook als u niet in 

het zorgcentrum woont.

Vrijdag 6 en zaterdag 7 november
Voedselactie Dorcas voor 
armen in Europa en Afrika
Aalsmeer - Voor de twintigste keer 
wordt dit weekend de Dorcas Voed-
selactie gehouden. In ruim zes-
honderd supermarkten en in ker-
ken, scholen en bedrijven in Neder-
land zamelen duizenden vrijwilligers 
voedsel en geld in voor de allerarm-
sten in Oost-Europa en Afrika. In 
Aalsmeer en Kudelstaart zullen op 
vrijdag 6 en zaterdag 7 november de 
vrijwilligers van Dorcas vragen een 
boodschapje meer te doen bij Albert 
Heijn op het Praamplein, het Polder-
meesterplein en de Einsteinstraat, 
Hoogvliet aan de Aalsmeerderweg 
en de Jumbo in de Ophelialaan. Bij 
de Coop in Rijsenhout alleen op za-
terdag 7 november. Het is onbe-
grijpelijk dat in een wereld waar zo 
veel welvaart is nog steeds miljoe-
nen mensen honger lijden. Men-
sen, onder wie ook veel kinderen, 
worden ziek, hebben weinig ener-
gie om te werken en komen soms 
zelfs te overlijden. Daar legt Dorcas 
zich niet bij neer. De internationa-
le hulporganisatie uit Andijk roept 
Nederlanders op om samen in ac-
tie te komen. Met de Dorcas Voed-
selactie 2015 zamelt Dorcas voedsel 
en geld in. Het voedsel deelt Dorcas 
in voedselpakketten uit aan mensen 
die dit zelf niet kunnen kopen van-
wege armoede, leeftijd, ziekte of be-
perking. Het geld besteedt Dorcas 
voor een deel aan de transportkos-
ten van de voedselpakketten. Verder 
wordt het geld besteed aan voed-
selzekerheidsprojecten waarmee 
mensen in hun eigen levensonder-

houd leren voorzien door een oplei-
ding te volgen, een microkrediet aan 
te vragen of begeleiding te ontvan-
gen op de arbeidsmarkt.

Directe hulp en investeren 
De voedselpakketten gaan on-
der anderen naar mensen als Ko-
vach. Samen met haar vijf kinde-
ren moest ze huis en haard verla-
ten vanwege het geweld in Oekra-
ine. Nu wonen ze, zonder vast inko-
men, in een klein huis dat ze delen 
met nog vijf anderen. Dorcas helpt 
hen door maandelijks een voedsel-
pakket beschikbaar te stellen. Daar-
naast wordt het huis waar ze wo-
nen winterklaar gemaakt met onder 
meer de installatie van een gaska-
chel. Met het geven van vaktrainin-
gen en het verstrekken van micro-
kredieten werkt Dorcas niet alleen 
aan directe hulp in noodsituaties, 
maar ook aan blijvende veranderin-
gen in mensenlevens. Ook Petru uit 
Moldavië nam deel aan een van de-
ze projecten. Hij volgde een oplei-
ding en kreeg een microkrediet. Met 
zijn twee kassen heeft hij nu nage-
noeg voldoende inkomsten om zijn 
gezin te onderhouden. 

Transport en distributie
Direct na de voedselactie verwerken 
vrijwilligers de verzamelde goede-
ren tot voedselpakketten. Deze wor-
den vervolgens zo spoedig mogelijk 
getransporteerd en uitgedeeld aan 
de allerarmsten. Meer informatie: 
www.dorcasvoedselactie.nl.

Zaterdag twee oogartsen in optiek
Screening op glaucoom 
bij Sijbrants & Van Olst
Uithoorn - Op zaterdag 7 novem-
ber tussen 9.00 en13.00 uur orga-
niseert Sijbrants & van Olst Optiek 
Uithoorn in samenwerking met Zie-
kenhuis Amstelland Eyescan een 
screening speciaal voor familiele-
den van patiënten met glaucoom. 
Op deze zaterdag zijn de oogart-
sen dr. Eijpe en dr. Van der Geijn van 
Ziekenhuis Amstelland Eyescan bij 
Sijbrants & van Olst Optiek in Uit-
hoorn aanwezig om uw ogen te on-
derzoeken op glaucoom. Glaucoom, 
of groene staar, is een aandoening, 
waarbij een verhoging van de druk 
in de oogbol onbehandeld tot ge-
zichtsvelduitval (blinde vlekken) 
leidt en uiteindelijk zelfs tot blind-
heid kan leiden. 

Oogziekte
De aandoeningen kunnen grofweg 
worden onderverdeeld in twee gro-
te categorieën, ‘open-hoek’ en ‘ge-
sloten-hoek’ glaucoom. Glaucoom 
komt bij 2 tot 4 procent van de men-
sen ouder dan 40 jaar voor. Ver-
hoogde oogdruk is veruit de belang-
rijkste oorzaak van glaucoom. Ver-
hoogde oogdruk voel je niet, waar-

door toenemende schade aan het 
gezichtsvermogen daardoor lang 
onopgemerkt kan blijven. Naar 
schatting is bijna de helft van de pa-
tiënten nog niet opgespoord. Voor-
al bij glaucoom in de naaste fami-
lie, hogere leeftijd, sterke bij- of ver-
ziendheid en hart- en vaatziekten is 
het risico op glaucoom verhoogd.

Kosteloos
Glaucoomscreening bestaat uit het 
beoordelen van de oogzenuw en 
een oogdrukmeting. Indien nodig 
volgt een onderzoek van het ge-
zichtsveld. De controle is geheel 
kosteloos en u kunt hiervoor een 
afspraak maken bij Sijbrants & van 
Olst. Helaas vol is vol, dus meldt u 
tijdig aan! Op 7 november kunt u 
zich op de afgesproken tijd melden 
bij Sijbrants & van Olst Optiek in de 
Dorpsstraat 32 in Uithoorn. Deze 
controle is niet bedoeld voor glau-
coompatiënten die al onder behan-
deling zijn bij de oogarts. Voor meer 
informatie, of het maken van een af-
spraak kunt u bellen naar Sijbrants 
& van Olst Optiek in Uithoorn, tele-
foon 0297-540777.

Fair Trade kerstpakketten 
bij de Wereldwinkel
Aalsmeer - Voor de beste decem-
bercadeaus ben je bij de Wereld-
winkel, dé Fair Trade cadeauwinkel 
van Aalsmeer, aan het juiste adres. 
Maar je kunt bij de Wereldwinkel 
ook de mooiste kerstpakketten be-
stellen. Met een Fair Trade pakket 
geef je niet alleen iets moois aan de 
mensen om je heen, maar geef je 
ook iets terug aan de producenten 
van deze cadeaus. 
De makers van de producten krij-
gen namelijk de kans hun levens-
omstandigheden te verbeteren. Een 
nieuw huis bijvoorbeeld, hun be-
drijf verder ontwikkelen of de kinde-
ren naar school sturen. Handel on-
der Fair Trade criteria draagt juist 

daar zorg voor. Is dat niet een mooie 
kerstgedachte? Er is keuze uit ca-
deaus en lekkernijen uit alle delen 
van de wereld. Van de populaire To-
ny Chocoloney chocolade reep tot 
heerlijke wijn uit Zuid Afrika en van 
prachtig Thais aardewerk tot een 
stoere shopper uit India. 
Stel een eigen cadeaupakket samen 
uit het kleurrijke assortiment, maar 
wacht niet te lang om teleurstel-
lingen te voorkomen. Bel naar 06-
83655115 of mail naar wereldwin-
kel@live.nl voor het maken van een 
afspraak. Of kom even langs in de 
winkel in de Zijdstraat 15. Kijk voor 
meer informatie op www.wereld-
winkelaalsmeer.nl.

Fiscale lasten en valkuilen voor ondernemers

Bijeenkomsten bij Berghoef 
Accountants en Adviseurs
Aalsmeer - Op donderdag 12 en 
woensdag 18 november houdt 
Berghoef Accountants en Advi-
seurs weer haar jaarlijkse ‘Onder-
weg-naar-huis-sessie’ voor cliën-
ten, relaties en overige geïnteres-
seerde ondernemers. Van 15.45 tot 
18.00 uur wordt ingegaan op de 
nieuwe fiscale wetgeving (Belas-
tingplan 2016). 
“We willen de mensen enerzijds wij-
zen op de fiscale kansen en val-
kuilen. Anderzijds – en dan wordt 
het voor klanten nog interessan-
ter – loont het om concreet te bekij-
ken of die mogelijkheden ook daad-
werkelijk kunnen worden doorge-
voerd. Daarbij is de eigen en spe-
cifieke inbreng van de ondernemer 
vaak zeer nuttig. Het een-tweetje 
met de ondernemer zorgt ervoor dat 
een advies optimaal kan uitpakken”, 
zegt Tom Domic, fiscalist en direc-
teur klantrelaties bij Berghoef Ac-
countants en Adviseurs. “Dit jaar 

verwachten we over twee midda-
gen meer dan 100 aanwezigen. We 
zullen ingaan op de mogelijkheden 
voor zowel bedrijven als directeur-
grootaandeelhouders. Als financi-
ele en fiscale gesprekspartner van 
ondernemers moet je soms ietwat 
complexe materie duidelijk kunnen 
uitleggen. Dus ook in deze bijeen-
komsten streven wij ernaar om vak-
jargon waar mogelijk achterwege 
te laten”, vervolgt Domic. Na afloop 
kunnen er vragen worden gesteld 
en is het traditioneel tijd voor een 
hapje en drankje. Er is dan volop ge-
legenheid om mede-ondernemers, 
overige aanwezigen en uiteraard de 
mensen van Berghoef zelf te spre-
ken. Niet-cliënten kunnen eveneens 
een Onderweg-naar-huis-sessie 
bijwonen. Geïnteresseerden kunnen 
zich per e-mail (info@berghoef.nl) 
of telefonisch (381212) aanmelden. 
Het kantoor van Berghoef staat aan 
de Dorpsstraat 99/hoek N196.

Drumsessie tijdens Borrel Aalsmeer van Isabella Proszkowski.

Borrel Aalsmeer pakt uit 
tijdens driejarig bestaan
Aalsmeer - De afgelopen drie jaar 
heeft @BorrelAalsmeer 4.132 net-
werkers mogen begroeten op de 
netwerkbijeenkomsten. 36 Enter-
tainers, 36 fotografen en 36 kunste-
naars kregen een podium, 180 pit-
ches vonden er plaats en 144 prij-
zen werden er verloot. Inmiddels 
beschikt Borrel Aalsmeer over een 
ware fanbase van netwerkers die 
de netwerkevents supporten, maar 
ook kunnen beamen dat Netwerken 
werkt en dat de beroemde Knip-
oog staat als een huis! Niet alleen 
in Aalsmeer, maar ook in Asperen, 
Lisse en uitbreiding van nieuwe lo-
caties in Nederland volgt in 2016. 
Donderdag 12 november vindt de 
extra feestelijke editie plaats ter ere 
van het driejarig bestaan van Bor-
rel Aalsmeer bij restaurant Welkom 
Thuis aan de Stommeerweg. Dit 
keer met een bijzonder illusionair 
programma. Iedereen is welkom op 
de netwerkbijeenkomst, ook werk-
zoekenden, en entree is gratis. Bor-
rel Aalsmeer maakt van netwerken 
een ‘avondje uit’, dus neem vrien-
den, collega’s en relaties mee. Net-
werken doe je samen! Vanaf 17.00 
uur ben je welkom en kunstenaar 
Ramon Bruin exposeert schitteren-

de 3D tekeningen, fotograaf Mar-
co van Ammers Fotografie legt het 
event vast met de camera en enter-
tainer en drumster Isabella Prosz-
kowski van Too Hot Too Handle Mu-
sic & Entertainment opent om 18.15 
uur de feestelijke editie met een flit-
sende drumsessie. Het officiële pro-
gramma wordt afgesloten met een 
interactieve Surprise Act en de pre-
sentatie is in handen van Ton Bal 
van Total Magic in samenwerking 
met Eddy Smit van de Magische Lo-
ge. Kortom, een mooie upline qua 
entertainment en beleving! De gast-
vrouwen van het MBO College Air-
port uit Hoofddorp heten de bezoe-
kers weer welkom. 
Lever je visitekaartje in bij binnen-
komst en maak kans op twee kaar-
ten voor een voorstelling van Bada-
boom Comedyclub Aalsmeer, twee 
kaarten voor de musical SPIJT in 
het Crown Theater Aalsmeer, twee 
kaarten voor het Magic Art Center 
in Bennebroek en twee kaarten voor 
de Brooklyn Nights - dé dinner ex-
perience van het jaar inclusief een 
Meet and Greet met de Cast in Stu-
dio’s Aalsmeer. Het complete pro-
gramma staat online op www.borre-
laalsmeer.nl 

IJsbaan Poldermeesterplein in trek
Winterplezier: Genieten 
van schaatsen en soep 
Aalsmeer - In het teken van win-
ters plezier stond winkelcentrum 
Nieuw-Oosteinde afgelopen vrij-
dag 30 en zaterdag 31 oktober. Er 
was een ijsbaan aangelegd en hier 
is goed gebruik van gemaakt. Met 
name kinderen bonden de ijzers on-
der en waagden de eerste slagen op 
het ijs. Het ging de meesten prima 
af, maar sommige hadden wat extra 
steuntjes nodig. Leuk vond allen het 
wel en het was voor menig ouder 
moeilijk om hun kinderen weer van 
de baan te krijgen. Gelukkig was er 
voor hen ook van alles te zien en te 

doen op het Poldermeesterplein. Er 
waren kraampjes en alle onderne-
mers trakteerden op leuke aanbie-
dingen. 
Na het winterse vertier warmen aan 
erwtensoep, poffertjes, hotdogs 
en warme chocolademelk was niet 
echt nodig. Het waren twee prachti-
ge zonnige dagen, maar lekker wa-
ren deze versnaperingen wel! Heel 
gezellig vonden de bezoekers de 
‘winterpret’, de ondernemers ove-
rigens ook. Voor herhaling vatbaar 
deze gezamenlijke extra’s. 
Foto: www.kicksfotos.nl.

Aalsmeer Photo: Kunst of 
kitsch in gemeentehuis
Aalsmeer - Opnieuw is er tot half 
januari 2016 een foto tentoonstel-
ling te bekijken in de burgerzaal 
van het gemeentehuis die de moeite 
waard is om even binnen te lopen. 
Aalsmeer Photo (een initiatief van 
makelaar Karin Eveleens) schrijft 
regelmatig fotowedstrijden uit met 
een thema. De binnengekomen fo-
to’s worden beoordeeld door een 
vakjury waarna de geselecteerde 
foto’s worden vergroot door Patrick 
Spaander (foto de Boer) en vervol-
gens geëxposeerd. Aan deze wed-
strijd is ook een publieksprijs ver-
bonden. Kijkers geven hun mening 
op een daarvoor bestemd formulier. 
De foto van Simone Versteeg werd 
als de meest aansprekend geko-
zen. Dit maal was het thema ‘Kunst 
of Kitsch?’ -een geleende titel van 
fotografe Monic Persoon- zij won 
niet de hoofdprijs maar was volgens 
de vakjury wel degene die zich het 
meest heeft gehouden aan de op-

dracht. Opnieuw heeft de jury bij de 
volgende fotowedstrijd voor een ti-
tel gekozen die door Monic is be-
dacht: ‘Oud en Nieuw’ Alle gege-
vens en deelname voorwaarden zijn 
binnenkort te vinden op de website 
van www.aalsmeerphoto.nl “Wij ho-
pen natuurlijk dat nog meer mensen 
mee gaan doen aan deze wedstrijd. 
Tenslotte wordt fotograferen steeds 
populairder en met de huidige tech-
niek wordt het ook makkelijker om 
onderweg met het mobieltje een fo-
to te maken. Van de deelnemers be-
grijp ik wel dat zij het als een leuke 
uitdaging zien, tenslotte krijgen zij 
de mooie gelegenheid om hun werk 
te tonen aan een breed publiek. Bo-
vendien worden de foto’s ook nog 
eens mooi afgedrukt dankzij Pa-
trick”, aldus Karin die ondanks haar 
drukke leven toch ook nog tijd weet 
te vinden zich bezig te houden met 
de organisatie van Aalsmeer Photo.
Janna van Zon

Afsluiting Waterwolftunnel 
voor regulier onderhoud
Aalsmeer - In het weekend van 
6 tot en met 8 november wordt de 
Waterwolftunnel onder de Ringvaart 
tussen de gemeenten Aalsmeer en 
Haarlemmermeer twee nachten af-
gesloten voor verkeer. De afslui-
ting is nodig voor het uitvoeren van 
geplande onderhoudswerkzaam-
heden. De tunnel wordt afgeslo-
ten van vrijdag 6 november (19.00 
uur) tot zaterdag 7 november (06.00 
uur) en van zaterdag 7 november 
(19.00 uur) tot zondag 8 november 
(06.00 uur). Door de afsluiting kan 
het verkeer geen gebruik maken 
van de  N201 tussen de Legmeer-
dijk in Aalsmeer en de aansluiting  
met de Fokkerweg in Haarlemmer-
meer. Met behulp van borden wor-
den de omleidingsroutes aangege-
ven. Verkeer op de N201 moet reke-
ning houden met enige vertraging.
Om de veiligheid en doorstroming 
van de Waterwolftunnel te kun-

nen garanderen, is het noodzake-
lijk dat de tunnel regelmatig onder-
houden wordt. Dit onderhoud vindt 
deels plaats terwijl de tunnel open 
blijft voor verkeer. Drie keer per jaar 
dient de tunnel echter afgesloten 
te worden om de veiligheid van het 
onderhoudspersoneel te kunnen 
garanderen en te zorgen voor een 
snel verloop van de onderhouds-
werkzaamheden. De werkzaamhe-
den zijn niet alleen voor preventief 
onderhoud, zoals het wassen van de 
tunnelwanden en het reinigen van 
de wegmarkeringen, maar ook voor 
inspecties en testen, zoals contro-
les op veiligheidsmiddelen. Om het 
verkeer zo min mogelijk te hinderen 
worden de onderhoudswerkzaam-
heden in de nacht uitgevoerd. Bij 
vragen over werkzaamheden kun-
nen weggebruikers en omwonen-
den bellen naar het provinciale Ser-
vicepunt via 0800-0200600 (gratis).

Patricia winnaar biertap-
wedstrijd in Sportzicht
Aalsmeer - Zaterdagavond 31 ok-
tober organiseerde café Sportzicht 
haar jaarlijkse biertapwedstrijd. De 
gasten mochten nu zelf plaats ne-
men achter de tap. Alle deelnemers 
hebben de eerste twee rondes ge-
tapt. De acht beste tappers gingen 
door naar de derde ronde. Uiteinde-
lijk bleven er vijf deelnemers over. 
Deze gingen de strijd met elkaar 
aan in de laatste ronde. De moei-
lijkheidsgraad in deze ronde was 
het tappen van twee kleintjes en het 
uitschenken van een speciaal bier-
tje bij de jurytafel.

Uiteindelijk bleek Patricia de bes-
te tapper te zijn en zij mag zich een 
jaar lang kampioen biertapwed-
strijd 2015 noemen. Op de twee-
de plaats eindigde Ton, op de derde 
plaats Patrick, Willem ging er met 
de vierde plaats vandoor en als vijf-
de eindigde Marlies. Het bier vloei-
de zaterdag rijkelijk uit de tap. Dit 
jaar bestond de jury uit, Jan Zekveld 
(oud eigenaar van het café), Ben de 
Koff (huidige eigenaar van het ca-
fé), Sarina Boes (werkzaam bij het 
café) en Remona Mulder (werk-
zaam bij het café). De deelnemers 
waren heel geconcentreerd en de-
den erg hun best om een goed ge-
tapt biertje te serveren. De juryleden 
waren onder de indruk van de pres-
taties van de tappers. Het was dan 
ook een lastige taak voor de jury om 
een winnaar aan te wijzen. Er werd 
echt op kleine details gelet. De tap-
pers zaten dicht bij elkaar met hun 
punten. Er werd gelet op de voor-
bereiding, verzorging van het glas-
werk, het biertappen en het service-
niveau van de bediening. Het was 
weer een geslaagde avond.





Schoenmakerij en sleutel-
service in Zijdelwaard
Regio - Het straks geheel vernieuw-
de winkelcentrum Zijdelwaard be-
gint een flinke aantrekkingskracht 
op ondernemers uit te oefenen die 
er een nieuwe winkel willen openen. 
Eén daarvan is Bas Hamani, gebo-
ren en getogen in Alphen aan de 
Rijn, die zich onder de bedrijfsnaam 
DenNis met een (echte) schoenma-
kerij en sleutelservice heeft geves-
tigd in een winkelruimte waar vroe-
ger de C1000 van Reurings was. 
Bas is een volwaardig ambachtelij-
ke schoenmaker. Ook zijn familie-
leden zijn dat al vele jaren met een 
aantal zaken in verscheidene woon-
plaatsen. Onder meer in Nieuw-
veen, Weesp en Zaandam. Nu ook 
dus in winkelcentrum Zijdelwaard. 
Schoenmakerij DenNis heeft ruim 
veertig jaar ervaring op het gebied 
van schoenreparaties.
“Het is een mooie en voor onze toe-
komstige klanten een interessante 
winkelruimte geworden waar ieder-
een voor alle voorkomende schoen-
reparaties terecht kan”, vertelt Bas 
desgevraagd. “Voor reparaties ge-

bruiken wij uitsluitend materialen 
van de allerhoogste kwaliteit en als 
het even kan zelfs originele materia-
len. Bovendien geven wij onze klan-
ten altijd graag een paar tips mee 
om hun schoeisel ook in de toe-
komst als nieuw te houden.” Naast 
de verzorging van (leren) schoenen 
kunnen bezitters van (paard)rijlaar-
zen eveneens bij hem terecht voor 
een vakkundige reparatie.

Maar er is meer. U bent hier even-
eens aan het goede adres voor uit-
eenlopende schoenaccessoires en 
lederwaren, waaronder een ruim as-
sortiment veters, inlegzolen en on-
derhoudsmiddelen. Voorts is er een 
breed aanbod aan schoenspanners 
en verdere schoenfournituren, maar 
ook leren riemen. Vanzelfsprekend 
krijgt u bij DenNis gratis advies, bij-
voorbeeld over onderhoud en welke 
schoencrème u het beste kunt ge-
bruiken voor bepaalde typen schoe-
nen en laarzen. Daarnaast biedt 
DenNis ook nog een sleutel- en gra-
veer-service aan.

Spirit zoekt supergewone 
mensen als pleeggezin
Aalsmeer - Vorige week was de 
landelijke Week van de Pleegzorg. 
Overal in het land werden acti-
viteiten georganiseerd om nieu-
we pleegouders te werven en be-
staande pleegouders in het zon-
netje te zetten. Wethouder Jeugd, 
Gertjan van der Hoeven, ging daar-
om graag in op de uitnodiging van 
een Aalsmeers pleeggezin om met 
hen mee te eten. Jacco en Eliza-
beth vertelden toen, samen met 
hun dochters en pleegdochter, hoe 
het in hun pleeggezin reilt en zeilt. 
Wethouder Gertjan van der Hoeven: 
“Sinds januari 2015 valt Jeugdhulp 
onder verantwoordelijkheid van de 
gemeente. Voor mij is pleegzorg 
een belangrijk onderdeel van de-
ze portefeuille en nu er landelijk ac-
tie wordt gevoerd om extra pleeg-
gezinnen te werven, draag ik daar 
graag mijn steentje aan bij. Ik was 
erg onder de indruk van het verhaal 
van Jacco, Elizabeth en hun pleeg-
dochter.”
Elizabeth is al meer dan zeven jaar 
pleegmoeder in de crisisopvang 
en zij doet dit met hart en ziel. “Wij 
hebben bewust gekozen voor de 
crisisopvang, dit betekent dat je ta-
melijk onverwacht gebeld kan wor-
den met de vraag of je een kindje tij-
delijk kunt opvangen. Uiteraard ben 
je door Spirit (organisatie die pleeg-
ouders werft, screent en begeleidt) 
wel goed voorbereid op deze situ-
atie door middel van gesprekken 
en trainingen en ook daarna krijg 
je nog voldoende ondersteuning. Ik 
vind het ook hartverwarmend om 
te merken hoeveel steun we krij-
gen van buren, vrienden en familie. 
Niet onvermeld mag blijven dat ons 
pleegkind uitstekend is opgevangen 
door haar tijdelijke school. Ik ervaar 
aan den lijve dat je er echt niet al-
leen voor staat als pleeggezin.” 
Pleegzorg Nederland is in septem-

ber gestart met de campagne Su-
perGewoneMensenGezocht.nl. Met 
deze wervingscampagne hoopt de 
organisatie landelijk 3.500 nieuwe 
pleeggezinnen te vinden. Die zijn 
hoognodig, want sinds 2005 is de 
vraag naar pleegzorg met bijna 70 
procent gestegen. Pleegzorg Neder-
land heeft veel meer pleeggezinnen 
nodig, omdat eens te meer duide-
lijk is dat een kind het beste kan op-
groeien in een stabiele gezinsomge-
ving waar warmte en veiligheid ge-
boden wordt. Als dat om wat voor 
reden dan ook niet bij eigen ouders 
of familie kan, is het belangrijk dat 
er pleegouders zijn, die de zorg voor 
een kind op zich nemen.

In Aalsmeer zijn op dit moment zo’n 
35 pleeggezinnen. Er zijn verschil-
lende manieren om als pleegge-
zin te functioneren. Het kan bijvoor-
beeld gaan om crisisopvang of om 
vakantieopvang, maar natuurlijk ook 
om een meer regulier pleeggezin. In 
principe kan iedereen een kind op-
vangen: getrouwd of alleenstaand, 
met of zonder eigen kinderen, ho-
moseksueel of hetero, rijk of arm. 
Uiteraard worden kandidaat pleeg-
gezinnen wel zorgvuldig gescreend 
en goed voorbereid op hun toekom-
stige taken. Kijk voor meer informa-
tie op www.spirit.nl

Rabo weer hockeysponsor
Regio - Op een zonnige herfstmid-
dag zijn de hernieuwde sponsor-
contracten tussen Rabobank Regio 
Schiphol en de drie hockeyvereni-
gingen uit het werkgebied: UHC Qui 
Vive, MHC De Kikkers en MHC De 
Reigers, ondertekend. 
Voor Rabobank Regio Schiphol zijn 
er verschillende redenen om als 
hoofdsponsor de samenwerkingen 
met de hockeyverenigingen voort te 
zetten. De bank stelt middelen be-
schikbaar om daarmee haar lokale 
betrokkenheid binnen het werkge-
bied te tonen. De sponsoring zorgt 
voor een aandeel in elkaar: Lokaal 
en maatschappelijk betrokken. De 
lokale bank biedt op deze manier de 

mogelijkheid om de sportieve ambi-
ties te realiseren. De bestuursleden 
van de drie hockeyclubs geven aan 
zeer dankbaar te zijn met de bijdra-
ge van Rabobank Regio Schiphol. 
Alle partijen zijn blij met de onderte-
kening en rekenen komend seizoen 
op een vruchtbare samenwerking 
met een hoop sportieve activitei-
ten en prestaties. Bij de onderteke-
ning waren Mart Pfeiffer, Ruud van 
Hecke en Ron Leegwater van Rabo-
bank Regio Schiphol aanwezig. Zij 
tekenden samen met de bestuurs-
leden van de drie hockeyverenigin-
gen: Raymond Vrijenhoek, Rob Das 
en Patrick Heemskerk de sponsor-
contracten voor 2016.

DE NATIONALE OPEL 
TESTDAG
7 NOVEMBER. SPECIAAL VOOR U ALS OPEL 
RIJDER EN BEKIJK METEEN DE NIEUWE 
ASTRA IN ONZE SHOWROOMS!

AALSMEER - AMSTERDAM
HOOFDDORP - MIJDRECHT

Amsterdam, Snijdersbergweg 99-101, (020) 650 06 70
Hoofddorp, Sonderholm 164, (023) 554 29 20

Zaterdag Winter Testdag 
bij Van Kouwen
Aalsmeer - Is uw auto al klaar 
voor de winter? Om daar zeker van 
te zijn wordt de eerste zaterdag 
van november weer de Nationale 
Opel Testdag en de Mijn Kia Test-
dag georganiseerd. Tijdens de win-
tercheck die op deze zaterdag gra-
tis wordt uitgevoerd, controleren de 
monteurs van Van Kouwen uw au-
to op een aantal essentiële punten. 
De Nationale Opel TestDag vindt 
plaats op 7 november bij de Van 
Kouwen vestigingen in Amsterdam 
Zuidoost, Amsterdam West, Hoofd-
dorp, Mijdrecht en Aalsmeer. Ook in 
de twee weken daarna bent u nog 
welkom voor een wintercheck. Goed 
zicht is tijdens het autorijden van le-
vensbelang. Zeker in de winter, als 
de dagen korter en donkerder wor-
den. Daarom kunt tijdens de Natio-
nale Opel Testdag gratis uw Opel la-
ten testen, maar ook uw eigen zicht 
testen middels een speciale Pear-

le oogtest die u in de showrooms 
van Van Kouwen kunt doen. Heeft 
u uw Opel laten testen? Dan kunt 
u een winterplan certificaat aan-
schaffen. Daarmee heeft u garantie 
op 11 wintergevoelige punten. De 
Opel Winterplan-dekking geldt zo-
wel in Nederland als in het buiten-
land, mits eventuele reparaties wor-
den verricht door een officiële Opel 
Erkend reparateur. De prijs voor het 
Winterplan certificaat bedraagt 25 
euro en tijdens de testperiode geldt 
voor myOpel leden de speciale prijs 
van 19,50 euro. Meer informatie is te 
vinden op myOpel.nl. Als dank voor 
uw bezoek ontvangt u een Opel po-
werbank en de bekende Opel agen-
da voor 2016 gratis! Ook de Mijn Kia 
Testdag vindt plaats op 7 november 
bij de Kia vestigingen van Van Kou-
wen in Amsterdam, Hoofddorp en 
Aalsmeer. Ook hier is de test voor 
de winter gratis.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Aalsmeer - Geïnteresseerd in ko-
nijnen, cavia’s of kippen? Dan is dit 
echt iets voor jou! In het Wellantcol-
lege komen fokkers met verschillen-
de soorten rassen konijnen en kip-
pen. Van hele grote rassen tot hele 
kleintjes. Deze klein dieren tentoon-
stelling wordt geopend op donder-
dag 5 november om 19.30 uur en is 

Konijnen, cavia en kippen 
in Wellantcollege

te bezoeken op vrijdag 6 november 
van 10.00 tot 20.30 uur en zaterdag 
7 november van 10.00 tot 15.00 uur. 
Er vindt ook een keuring van de die-
ren plaats. Het Wellantcollege MBO 
is gevestigd aan de Linnaeuslaan 2. 
De tentoonstelling wordt georga-
niseerd door de Aalsmeerse Konij-
nen- en Pluimvee Vrienden.

Foto: www.kicksfotos.nl.

Koninklijk optreden van 
Toonkunstkoor Aalsmeer
Aalsmeer - Zaterdag 31 oktober 
werden de liefhebbers van Haydn 
en Mozart als volgt door de heer 
Cees Stieva in de Bloemhof wel-
kom geheten. “Hartelijk welkom 
in onze mooie concertzaal”, waar-
op hij vervolgens verzuchtte: “Wij 
moeten het er mee doen.” Uit de-
ze woorden blijkt wel dat er over de 
Bloemhof als concertzaal de nodi-
ge twijfel bestaat. Het aantal voor- 
en tegenstanders houden elkaar in 
evenwicht. “Waarom niet naar het 
Crown Theater?” Steeds moet dan 
weer worden uitgelegd dat daar de 
akoestiek minder geschikt is en het 
podium te klein is voor zo een grote 
bezetting. Het is en blijft de eeuwige 
discussie. Mensen die weigeren een 
concert te beluisteren in een ‘gym-
zaal’ en mensen die het juist een 
uitdaging vinden om in deze alter-
natieve ruimte naar een concert te 
komen luisteren. “Je krijgt een goed 
lesje om je te leren concentreren en 
je af te sluiten van omgeving en bui-
tenwereld.” Het is te prijzen dat het 
Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer 
de uitdaging aangaat en er telkens 
ook weer in slaagt om goed tevoor-
schijn te komen. De kille sfeer weet 
te transformeren in een ruimte waar 
de muziek, de taal, de klanken het 
ruimschoots winnen van de nade-
len. Het Koor weet met het optre-
den de aandacht zo vast te houden 
dat de vliegtuigen niet overheersen, 
dat de netten aan de muur worden 
vergeten. Wat overblijft is een vro-
lijk met bolchrysanten, versierd po-
dium, stoelen die goed zitten, vol-
doende beenruimte, en heel be-
langrijk: een goede akoestiek. Het 
koor - mooi aangekleed - het blauw 
en zwart is een geraffineerde com-

binatie. Trots en zelfverzekerd, ge-
steund door een voortreffelijke diri-
gent. Nic Ph. Hovius ging een twee-
de uitdaging aan door met het Ko-
ninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer 
Joseph Haydn’s Nelson mis en het 
Requiem van W.A. Mozart in te stu-
deren. De tekst van deze prachti-
ge stukken vraagt nogal het nodi-
ge van de zangers en zangeressen. 
Zoals beheersing van de ademha-
ling vanwege lange noten. Zowaar 
geen sinecure. Een goed resultaat 
wordt alleen bereikt met heel veel 
stem- en zangoefening. De discipli-
ne die het Koninklijk Toonkunstkoor 
Aalsmeer daarin weet op te brengen 
betaalt zich uit in een uitvoering die 
de luisteraars plezier verschaft. Zo-
als het Miserere Nobis werd gezon-
gen, werkelijk een kippenvel mo-
ment. En de aanzet van het Sanctus 
was zo mooi vloeiend. En dan het 
prachtig gezongen Lacrimosa, wat 
een mooie timing en voordracht. Het 
koor werd niet alleen goed geleid 
door de dirigent, maar ook de on-
dersteuning van het Holland Symfo-
nie Orkest was sterk. Oké, even ging 
er iets fout bij een koperblazer, maar 
ach, het zij de man vergeven. De so-
listen waren geen onbekenden voor 
het trouwe publiek en vooral de so-
praan Henriette Feith, tenor Arco 
Mandemaker en Bas Donald Bent-
velzen waren weer een feestje om 
naar te luisteren. Het mooiste com-
pliment voor koor, solisten, orkest 
en dirigent kwam van één van de 
bezoekers. “Ik was moe, twijfelde of 
ik wel zou gaan, maar deze avond 
heeft mij weer zoveel energie gege-
ven. Kom wij gaan nog een glaas-
je drinken.”
Janna van zon 

Presentatie in Het Middelpunt
Nostalgische films en foto’s
Aalsmeer - Vrijdagmiddag 13 no-
vember begint om 14.00 uur een 
presentatie van nostalgische films 
en foto’s uit Aalsmeer. Siem Kooy 
en Wim Roodenburg combineren 
weer hun kennis van Oud Aalsmeer. 
In samenwerkingsverband zijn de 
films en foto’s met elkaar gecom-
bineerd. Wim toont de foto’s van-
af Aalsmeer Centrum naar Oost 
en terug met gesproken commen-

taar. Siem laat bezoekers meege-
nieten van mooie winterfilms van 
onder andere de Aalsmeerse IJs-
clubs, schaatsen, ringsteken, prik-
sleeën in alle leeftijden, auto’s op de 
Poel en de natuur in wintergezicht. 
Siem Kooy en Wim Roodenburg ver-
welkomen u volgende week vrijdag 
graag in buurthuis Het Middelpunt 
aan de Wilhelminastraat 55. Vrij en-
tree.

Klassiek in oud katholieke kerkje
Crimineel mooi concert 
van Rodiontrio zondag
Aalsmeer - Zondag 8 november 
kunnen belangstellenden vanaf half 
vier genieten van een prachtig con-
cert met een bijzonder thema. Het 
Rodiontrio, bestaande uit Diederik 
Omée, Annelies Vrieswijk en Mark 
Toxopeus, speelt een programma 
waarin de misdaad hoogtij viert. Met 
klarinet, saxofoon en piano beloven 
zij een spannende middag met mis-
dadig mooie muziek. Naast werken 
met een crimineel thema kan het 
ook zijn dat de buitenwereld het niet 
eens was met wat de componist ge-
schreven had. De compositie was zo 
vernieuwend dat men het bijna een 
misdaad vond. En, ook een bijzon-
der gegeven, een enkele keer heeft 
de componist een misdaad begaan.
De werkgroep klassieke muziek van 
KCA werd nieuwsgierig naar dit pro-
gramma en heeft het trio uitgeno-
digd om in het Oud katholieke kerk-
je te komen spelen. Om in de sfeer 
te blijven: ‘Crime Scene’ in het Oud 

katholieke kerkje aan de Oostein-
derweg 394. Het concert begint om 
half vier, zaal open vanaf 15.00 uur. 
De toegangsprijs is 17 euro. Infor-
matie bij Tini Man via 0297-329592.

CDA Aalsmeer en Kudelstaart:
‘Positie MKB verbeteren 
bij lokale aanbestedingen’
Aalsmeer - De fractie van het CDA 
vindt dat lokale MKB´ers meer kans 
moeten maken op gemeentelijke 
overheidsopdrachten. Uit de evalu-
atie van de aanbestedingswet blijkt 
namelijk dat het voor het MKB vaak 
lastig is om toegang te krijgen tot 
deze overheidsopdrachten. Volgens 
fractievoorzitter Robbert-Jan van 
Duijn, van het CDA is het belangrijk 
dat de procedures eerlijker worden. 
“Wij zouden graag zien dat het col-
lege onderzoekt op welke wijze het 
MKB meer kan worden betrokken 
bij de aanbestedingen van de ge-
meente Aalsmeer”, aldus Van Duijn. 
Het valt voor het MKB niet mee om 
opdrachten van de overheid te krij-
gen. Veel gemeenten voegen ver-
schillende opdrachten samen, 
waardoor alleen grote bedrijven 
de opdracht kunnen uitvoeren. Het 

CDA wil daarom weten of het MKB 
voldoende toegang heeft en of het 
college opdrachten niet onnodig sa-
menvoegt. Ook wil de partij weten 
hoeveel procent van de overheids-
opdrachten door het MKB worden 
uitgevoerd. Tot slot vraagt het CDA 
aan het college op welke wijze zij 
bezig is het MKB meer te betrekken 
bij de aanbestedingen.

Ook in de Tweede Kamer maakt 
het CDA onder leiding van Kamer-
lid Agnes Mulder zich sterk voor het 
betrekken van het MKB bij over-
heidsopdrachten. Het CDA heeft 
voorgesteld om meer ruimte te cre-
eren voor decentrale overheden om 
lokaal aan te besteden. Door de 
huidige Europese regels verliezen 
MKB’ers het namelijk vaak onnodig 
van grote spelers over de grens.

 
12   Nieuwe Meerbode  • 5 november 2015





 
14   Nieuwe Meerbode  •  5 november 2015

Première film ‘Het gerucht’ 
bij Film- en Videoclub
Aalsmeer - Bij de Videoclub 
Aalsmeer vindt op maandagavond 
9 november de première plaats van 
de clubopdracht ‘Het gerucht’. Deze 
film is tot stand gekomen met me-
dewerking van een aantal leden en 
vrijwilligers die zich hebben inge-
zet als acteur en actrice. Vrijwel al-
le scènes zijn gefilmd binnen een 
verhaallijn met een verrassend ein-
de. Deze film zal op zaterdag 28 no-
vember tezamen met nog een vijf-
tiental films worden vertoont tij-
dens het regionale opdrachtfestival 
van de Noord Hollandse filmfede-
ratie voor amateurfilmers. Alle films 
zullen worden beoordeeld door een 

externe jury die is samengesteld uit 
een groep van landelijke geaccor-
deerde juryleden. Naast de premiè-
refilm worden er op maandagavond 
ook nog andere films van leden ver-
toond en enkele top films van ama-
teurs uit binnen en buitenland. 
Mensen die geïnteresseerd zijn in 
het filmen met een videocamera zijn 
van harte welkom. De clubavonden 
van de F&VA worden om de veertien 
dagen gehouden op de maandag-
avond in buurthuis Hornmeer aan 
de Roerdomplaan 3 en beginnen om 
20.00 uur. Informatie over de F&VA 
via 023-5284564 of via www.video-
clubaalsmeer.nl

CDA’er Robbert-Jan van Duijn: 
“Ik ben trots op Aalsmeer”
Aalsmeer - In deze rubriek wordt 
maandelijks een Aalsmeerder of 
Kudelstaarter een zevental vragen 
voorgelegd over zijn of haar inte-
ressante leven. De vorige keer was 
Lennard Gols aan het woord van 
Cultuurpunt Aalsmeer. Robbert-Jan 
van Duijn mag dit maal zijn zeg-
je doen. Hij is een aantal maan-
den door privéomstandigheden uit 
de running geweest, maar is sinds 
kort weer terug op het politieke 
CDA-nest in de gemeenteraad van 
Aalsmeer en sinds een week op-
nieuw fractievoorzitter. Daar is hij 
blij mee.

Wie ben je?
“Ik ben Robbert-Jan van Duijn met 
lange ij, dus niet met een y, maar 
helaas staat dat regelmatig verkeerd 
op mijn documenten.” Robbert-Jan 
laat zijn bankpas zien en inderdaad 
daar staat van Duyn. Niet goed dus, 
maar dat schijnt zijn opa ooit veroor-
zaakt te hebben. Die vond met een y 
mooier. “Ik ben 28 jaar en woon sa-
men met mijn vriendin Lesley.”

Waarom woon je in Aalsmeer?
“Ik ben geboren en getogen in Ku-
delstaart. Mijn vader is altijd leraar 
geweest. Onder andere op de Hoek-
steen, De Brug in Oost, de Graan-
korrel in Kudelstaart (ik heb daar 
zelfs bij hem in de klas gezeten) 
en nu op de Westplas. Net als mijn 
broer. Er zijn dus twee leraren van 
Duijn die Nederlands geven aldaar. 
Menig Aalsmeerder zal ze wel ken-
nen. Maar vandaar dus dat zij ooit 
in Kudelstaart zijn beland. Ik ben 
er trots op om Kudelstaarter te zijn. 

Toch woon ik sinds een paar jaar in 
Aalsmeer. Vroeger voetbalde ik bij 
RKDES en toen ik op zaterdag wil-
de blijven voetballen werd het VVA, 
tegenwoordig FC Aalsmeer. Ik zit 
in het seniorenteam ‘De trots van 
Aalsmeer’. We spelen fanatiek, maar 
zijn ook heel goed in de derde helft. 
Ik ben nu meer gericht op Aalsmeer, 
maar kom nog regelmatig in Ku-
delstaart hoor, bijvoorbeeld naar 
mijn ouders en naar de kerk, maar 
natuurlijk ook voor het carnaval.”

Heb je werk? Zo ja (nee), wat doe je?
Zoals gezegd is Robbert-Jan fractie-
voorzitter van het CDA in Aalsmeer. 
“In 2010 ben ik raadslid geworden, 
toen was ik de jongste. Nu ben ik 
de jongste voorzitter. In 2014 was ik 
lijsttrekker en daarna werd ik frac-
tievoorzitter. Ik wil graag mijn frac-
tie voorstellen: Paul van Soelen, Dirk 
van Willegen, Ines van der Boon, 
Marlon van Diemen, Eppo Busker-
molen en twee assistenten. Ton Smit 
en Ton Harte. Omdat ik er niet van 
hou om aan de zijlijn te staan ben ik 
in de politiek beland. Ik heb overal 
een mening over, houd niet van on-
recht en probeer oplossingsgericht 
te werk te gaan. Dwarsliggen past 
ook wel een beetje bij mij. Naast het 
raadslidmaatschap ga ik regelmatig 
voor als gastpredikant in de Protes-
tantse kerk. Ik preek zo’n twee keer 
in de maand in verschillende kerken 
in Nederland en een keer of drie per 
jaar in Kudelstaart. Ook ben ik afge-
studeerd theoloog en studeer nog 
voor dominee. Momenteel ben ik 
bezig met een scriptie over het ge-
bruik van popmuziek in kerkdien-

sten. Dat gebruik ik regelmatig. En 
ik probeer er wat humor in te bren-
gen. Het gaat wellicht over serieu-
ze vraagstukken, maar het moet wel 
leuk blijven. Een grapje moet kun-
nen op zijn tijd. En we hebben echt 
een gave kerkelijke gemeente in 
Kudelstaart; De Spil.”

Wat zijn je hobby’s?
“Ik ben fanatiek Feyenoord suppor-
ter, uiteraard is politiek een hob-
by, maar ik lees ook graag en voet-
bal dus. Oh, en thuis helemaal niks 
doen is ook fijn. Dan kijk ik regel-
matig kookprogramma’s. Ik kook 
namelijk altijd. Natuurlijk met ver-
se ingrediënten, niets uit een pakje!” 

Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“Om te beginnen ben ik trots op 
Aalsmeer. We hebben hier alles. 
De ligging is centraal ten opzichte 
van Schiphol en Amsterdam en we 
hebben de Westeinderplassen. Hoe 
heerlijk is het dobberen op de Klei-
ne poel. Ook de saamhorigheid tus-
sen de bewoners is geweldig. Het 
dorp organiseert ontzettend veel, 
met als hoogtepuntje voor mij toch 
wel de Pramenrace. Afgelopen jaar 
wonnen wij zelfs de Watertorenprijs 
met ons team ‘De Lillike Draeck’. En 
dan hebben we natuurlijk nog de 
Bloemenveiling en de Studio’s. Wat 
ik zeg; we hebben hier alles!”

En wat zou je willen veranderen?
“Ik ben in de positie dat ik werkelijk 
iets kan veranderen, dus mijn wens 
is om waterwoningen voor starters 
te realiseren. Aalsmeerse grond is 
ontzettend duur, waarom zouden we 

 De Schijnwerper op...

het vele water dat we hebben niet 
benutten. Een arkenparkje bijvoor-
beeld. Ik ga daar met mijn fractie 
werk van maken.” Ook wil Robbert-
Jan dat er meer gelachen wordt 
door de mensen. 
 
Wil je een leuke (of minder leuke) er-
varing met de lezer delen?
Robbert-Jan heeft een burn-out ge-
had en is tijdens zijn ziekteverlof 
zo’n drieënhalve maand in Roeme-
nië geweest. “Ik heb daar een jaar 
gestudeerd en er wonen veel vrien-
den van mij. Ik kon daar werken 
aan mijn herstel. Tijdens die moei-
lijke periode heb ik meer dan vijftig 
kaarten mogen ontvangen van on-
der andere mensen uit Kudelstaart 
en Aalsmeer. Heel veel uit de kerk, 
maar ook van de gemeente en van 
vrienden en familie. Dat medele-
ven heeft mij ontzettend gesteund. 
Ik ben iedereen daar zeer dankbaar 
voor. Een leuke ervaring is ook de 
manier waarop ik terug mocht ko-
men in de fractie. Heel bijzonder 
was dat mijn stoel waarop ik altijd 
zat leeg was gebleven. Dirk nam 
het voorzitterschap over, maar van-
af een andere plek. Mijn plekje was 
en is nog steeds van mij, inclusief de 
hamer.” Dat getuigt van respect en 
daar is Robbert-Jan van Duijn blij 
mee. Hij zet zijn schouders er weer 
dubbel en dwars onder in de ge-
meenteraad en onder alles wat de 
bezige bij daarnaast doet. 
Door Miranda Gommans 

Demonstraties en proeverijen
Open dag Annemieke’s 
Kramerie met veel extra’s
Aalsmeer - Annemieke’s Krame-
rie aan de Machineweg bedankt al 
haar klanten van Pakketpunt-Post-
nl. Veertien jaar zijn alle diensten 
van Postnl aangeboden. Helaas ver-
anderde dit één jaar geleden door 
wijziging bij Postnl zelf. De handte-
keningenactie ‘674 stuks’ heeft hier 
geen verandering in gebracht. An-
nemieke’s Kramerie verkoopt nu 
alleen nog postzegels en verpak-
kingsmaterialen, zoals enveloppen, 
bubbelenveloppen en dozen in al-
lerlei maten. Ook het stoomgoed, 
schoenmakerij, OV-Chip oplaadpunt 
en alle andere artikelen uit de actie-
winkel zijn verkrijgbaar via de win-
kel van Annemieke’s Kramerie. 

Vuurwerk bestellen
Vuurwerk gaat, zoals gewend, ook 
dit jaar via de Actiewinkel verkocht 
worden op de laatste 3 dagen van 
het jaar. En wel dinsdag 29, woens-
dag 30 en donderdag 31 december.
De verkoop gaat via de website 
www.vuurwerkbestelling.nl en via 
de folder en de bestellijsten die ver-
spreidt worden en in de winkel lig-
gen van Annemieke’s Kramerie. Er is 
overigens een nieuw adres gevon-

den voor het versturen van pakket-
ten en wel supermarkt Hoogvliet op 
de hoek Machineweg en Aalsmeer-
derweg. 

Bloemen, wijn en kaas
Op zaterdag 14 november houdt 
Annemieke’s Kramerie een open 
dag van 10.00 tot 17.00 uur. De ge-
hele dag worden demonstraties ge-
geven en zijn er proeverijen. Kit-
chen Aid komt haar keukenappara-
tuur demonstreren, Jura presenteert 
haar koffiemachines. Lampe Berger 
laat kennis maken met het zuive-
ren en parfumeren van de lucht. Big 
Green Egg showt voor binnen en 
buiten de nieuwe manier van barbe-
cueën, braden en koken. Boerma in-
stituut laat een voorproefje zien voor 
de kerst-workshops in de thema’s 
Merry Marsala, Stylisch Copper en 
Nordic Flavour. Er is een wijnproe-
verij met Hongaarse wijn door wijn-
handel-slijterij Wittebol en bijpas-
sende kaashapjes en andere lek-
kernijen worden aangeboden en 
verkocht door De Osdorper. Reden 
genoeg dus om volgende week za-
terdag alvast in de agenda te note-
ren. Iedereen is van harte welkom.

Help Heren 1 naar toernooi in Israel

Speciale dinershow voor 
Handbalvereniging FIQAS
Aalsmeer - Komt u ook donderdag 
26 november naar de speciale diner-
show ten gunste van Handbalver-
eniging FIQAS Aalsmeer? Aalsmeer 
staat bekend om bloemen, water-
sport en onder andere de studio’s, 
maar als het om sport gaat natuur-
lijk ook om handbalvereniging FI-
QAS Aalsmeer. En over de mannen 
van Heren 1 is goed nieuws te mel-
den. Zij doen voor het eerst sinds 
vijf jaar weer mee aan een Europa-
cup toernooi: op 21 en 28 november 
gaan ze in de Challenge Cup spe-
len tegen Ramat Hashron Vitania 
HC uit Israël. De eerste wedstrijd is 
thuis in de Bloemhof, de tweede uit. 
Dat betekent dus afreizen naar Is-
raël waardoor deelnemen aan zo’n 
toernooi veel geld kost. 

Entertainment en veiling
Om geld voor de Challenge Cup 
wedstrijden in te zamelen wordt op 
donderdag 26 november een grote 
diner-avond met entertainment van 
Frank Wentink georganiseerd in de 
Studio’s in Aalsmeer. Voor deze ge-
weldige avond zijn tafels beschik-
baar voor u, uw familie en/of uw za-
kenrelaties. U kunt kiezen uit een 
VIP tafel (voor 10 personen), een 
gewone tafels (voor 10 personen) 
en er is een groot aantal kleinere ta-
fels (voor 4 personen) beschikbaar. 

Vanaf 120 euro per persoon steunt u 
de vereniging en bezorgt u uw tafel-
genoten (en u zelf) een prachtig ge-
schenk. Tevens vindt er deze avond 
een veiling plaats van unieke kavels. 
Ook hiervan is de opbrengst voor 
HV FIQAS Aalsmeer. 

Reserveren van kaarten
U kunt zo’n zeer bijzondere ta-
fel reserveren en daarmee FIQAS 
Aalsmeer financieel in staat stellen 
aan de Challenge Cup deel te ne-
men. En u kunt natuurlijk zelf ge-
nieten van een avond onvervalst 
top-entertainment. Onder het ge-
not van een heerlijk 4-gangen di-
ner geniet u met uw gezelschap van 
een weergaloze show. De live mu-
ziek van de Brooklyn Band, adem-
benemende kostuums en overwel-
digende decors zorgen voor een on-
vergetelijke avond. Daarnaast ont-
moet u deze avond veel Aalsmeer-
ders uit uw netwerk, maar ook weer 
nieuwe mensen om aan uw netwerk 
toe te voegen. 

Kortom, een mooie gelegenheid om 
de handbalvereniging eens op een 
originele en zeer aangename wij-
ze te steunen. Kaarten zijn te re-
serveren via: penningmeester@
hvaalsmeer.nl en meer informatie is 
te vinden op: www.hvaalsmeer.nl

CDA zet eenzaamheid op 
politie agenda Aalsmeer
Aalsmeer - Eenzaamheid is één van 
de grote sociale problemen van de-
ze tijd. Cijfers op basis van recen-
te lokale GGD-monitoren laten zien 
dat 38% van de Nederlanders te ma-
ken heeft met eenzaamheidsgevoe-
lens. Het CDA is bezorgd dat ook 
in Aalsmeer en Kudelstaart de een-
zaamheid toeneemt en acht een in-
tegrale aanpak noodzakelijk. De par-
tij heeft daarom schriftelijke vragen 
aan het College gesteld. Het CDA 
wil weten of het College goed op 
het netvlies heeft hoe groot het pro-
bleem van eenzaamheid in Aalsmeer 
en Kudelstaart is en hoe het mo-
menteel aangepakt wordt. De CDA-
fractie hecht er waarde aan om zo-
wel met professionals als vrijwilligers 
over het onderwerp eenzaamheid te 
spreken. Daarom is er door de fractie 
een aantal werkbezoeken gepland 
om meer inzicht in het onderwerp 
te krijgen. Zo is de fractie eind okto-
ber op bezoek geweest bij VITA wel-
zijn en advies en staat een volgend 

werkbezoek aan Mijnsheerlijck-
heid in Kudelstaart op de planning. 
Bij VITA sprak de fractie onder an-
dere met ouderen adviseurs over het 
thema eenzaamheid. Woordvoerder 
zorg Marlon van Diemen stipte ook 
daar het belang nog eens aan: “Door 
de bezuinigingen op de zorg vanuit 
Den Haag is de realiteit dat oude-
ren steeds langer thuis moeten blij-
ven wonen. Als CDA vinden wij het 
onze taak om die mensen dan ook te 
ondersteunen en goed op de radar te 
houden.” Het CDA hecht waarde aan 
een samenleving waarin iedereen 
meedoet en het gevoel heeft om er 
bij te horen. Niet alleen de overheid, 
maar samenredzaam. Het zijn voor-
al de kleine dingen die het doen. Een 
buurvrouw uitnodigen voor een kop-
je koffie of een keer boodschappen 
voor iemand meenemen kan iemand 
al een steuntje in de rug geven. Via 
www.eenzaam.nl vindt u meer infor-
matie over hoe u iemand anders kunt 
helpen.

Watertoren in november 
2 keer open op zondag
Aalsmeer - De grote belangstel-
ling voor de Aalsmeerse watertoren 
blijft maar voortduren, reden waar-
om in de maand november de to-
ren tweemaal geopend zal zijn voor 
publiek. De eerste openstellingsdag 
is zondag 8 november en de twee-
de op zondag 22 november. Tussen 
13.00 en 17.00 uur staan de deuren 
van de trots van Aalsmeer wijd open 
voor geïnteresseerden in dit rijksmo-

nument. Iedere keer blijkt dat er nog 
vele Aalsmeerders en inwoners uit 
de regio al jaren voorbij de waterto-
ren rijden, maar dat het er (nog) niet 
van gekomen is de watertoren eens 
van binnen te bezoeken. Maar het 
bezichtigen van het binnenwerk van 
de toren is het niet alleen: het for-
midabele uitzicht over Aalsmeer en 
verre omgeving vanaf de trans op 50 
meter hoogte vormt altijd het hoog-

tepunt van het bezoek. Er moeten 
wat trappen worden genomen, maar 
de beloning is voor een ieder groots: 
360 graden uitzicht, omdat de bui-
tentrans geheel rond gelopen kan 
worden. De meeste zondagen, dat 
de watertoren geopend is geweest, 
hadden heldere weersomstandighe-
den en het is zelfs voorgekomen, dat 
Rotterdam in de verte te ontwaren 
viel. Het ziet er naar uit, dat dit jaar 
een top jaar wordt voor de waterto-
ren wat publieke belangstelling be-
treft: tot nu toe zijn er al 3.500 be-
zoekers geweest. Niet alleen tijdens 
de openingsdagen, maar ook tij-
dens de vele groepsbezoeken, cul-
tuurprojecten van de basisscholen 
en feestjes en andersoortige bijeen-
komsten. Veel mensen ontdekken 
de mogelijkheid, dat de watertoren 
opgenomen kan worden tijdens fa-
milie of bedrijfsuitjes en voor de 
deelnemers is het dan een bijzonder 
verrassend intermezzo.

Verlicht uitzicht
In december komen er ook weer 

twee open zondagen en op 27 de-
cember zal er de mogelijkheid zijn 
om ‘s avonds naar boven te klim-
men en te kunnen genieten van een 
nachtelijk – dus verlicht - uitzicht 
over Aalsmeer en verre omgeving: 
een fantastisch gezicht. Informatie 
over de watertoren is te vinden op 
de nieuwe website: www.aalsmeer-
watertoren.nl. Tijdens de openings-
zondagen betalen de kinderen 1 
euro als zijn naar boven willen gaan 
en volwassenen 2 euro.

Foto: www.kicksfotos.nl 

Foto: www.kicksfotos.nl

Acht jubilarissen in zonnetje gezet
Reünie van Flower Shuttle 
zonnig en groot succes!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
31 oktober was het niet alleen qua 
weer een prachtige middag, maar 
ook voor alle tachtig personen die 
deelnamen aan de reünie van Flo-
wer Shuttle een groot succes. Op 
een prachtige locatie aan de Ui-
terweg kon namelijk zowel binnen 
als buiten genoten worden van het 
veertig jarige bestaan van de bad-
mintonvereniging. Onder het genot 
van een hapje en een drankje wer-
den er veel oude contacten her-
nieuwd met uitroepen als “Hé, wat 
leuk, jij ook hier?” tot “Joh, wat een 
tijd geleden zeg.” 
Corry Verweij, oprichtster van de 
club en medeorganisatrice van de 
reünie, vertelt: “Met zijn allen zijn 
we om drie uur buiten in de tuin ge-
gaan en werden we door de huidi-
ge voorzitter Harry Stokman verwel-
komd op deze mooie middag. Daar-
na werden de acht jubilarissen, die 
al veertig jaar lid zijn van de B.C. 
Flower Shuttle, toegesproken door 
Carla Vredenburg en Thessa Berg-

hoef met voor iedereen een per-
soonlijk woord en natuurlijk een 
boeket bloemen en een mooie ke-
ramieken schaal met ‘FS 40’ als 
inscriptie (gemaakt door Atelier 
Steengoed Heliomare Aalsmeer). 
Onder luid applaus van de aanwe-
zigen werd er daarna nog een foto 
gemaakt door Kick Spaargaren van 
alle jubilarissen, te weten: Elly van 
Herwijnen, Gerda van der Steen, 
Corry Verweij, Han Smit, Dolf Wil-
ting, Harry Stokman, Rene Noordam 
en Gerrit de Bok (maar deze laatste 
was niet aanwezig). Op maandag-
avond is de speelavond van de bad-
minton in sporthal de Bloemhof aan 
de Hornweg en het is de bedoeling 
dat er ook weer oud-leden komen 
spelen om met elkaar fijn te sporten. 
“Voor iedereen bestaat er de moge-
lijkheid om een aantal keren te spe-
len, shuttles en rackets zijn aanwe-
zig, dus kom eens kijken hoe leuk 
dit spel is”, besluit Corry Verweij uit-
nodigend.
Door Miranda Gommans
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!
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meerbode.nl

facebook.com/

‘Het belang van verhalen’
Inloopcentrum start met 
thema-gesprekken
Aalsmeer - Het inloopcentrum in-
ventariseert en komt tegemoet aan 
behoeften van senioren. Tijdens ge-
spreksgroepen met mantelzorgers 
en in de wandelgang kwam steeds 
vaker de behoefte ter sprake om van 
gedachten te wisselen. Er zijn the-
ma’s die nog zelden besproken wor-
den en soms ook thema’s die bela-
den zijn en niet gemakkelijk. Tijdens 
‘Het belang van verhalen’ is het de 
bedoeling om met elkaar in gesprek 
te komen en elkaar te leren kennen 
door herinneringen en verhalen te 
delen. Ook als je soms moeite hebt 
om op woorden te komen of uit je 
woorden te komen. 
Het is ook een plek om te luisteren, 
samen te herinneren, te herkennen 
en erkennen. Wat zou je nog wel-
eens willen doen of leren? Geloof je 
in vriendschap voor het leven? Wel-
ke uitvindingen vind je geweldig? 

Maar bijvoorbeeld ook ‘hoe ga je 
om met verlies’. Allemaal onderwer-
pen van de themakaarten, die be-
trekking hebben op ieders leven. In 
het Inloopcentrum wordt steeds ge-
start met een kennismakingsrondje 
onder het genot van een kop kof-
fie of thee. 
In Kudelstaart begeleidt Nina Ouds-
hoorn deze activiteit in wijkpunt 
Voor Elkear, elke dinsdagochtend 
vanaf 10.00 uur, in Aalsmeer is dat 
Jennifer Jansen, in wijkgebouw Ire-
ne in de Kanaalstraat 12 op vrijdag-
middag vanaf 13.30 uur. Voor de 
start van deze groep begin novem-
ber is uw bijdrage nodig, kom dus 
gewoon binnenlopen. Beide inloop-
centra zijn onderdeel van het zorg-
centrum/ontmoetingscentrum. Voor 
informatie kan contact opgenomen 
worden met Ellen Millenaar via 06 
-22468574. 

Speciale dienst 
SOW-gemeente

Kudelstaart - Zondag 8 novem-
ber organiseert de Samen-op-weg-
gemeente Kudelstaart een speci-
ale kerkdienst georganiseerd door 
bewoners van Ons Tweede Thuis 
(OTT). Door de unieke samenwer-
king in de Spil tussen onder ande-
re de Kerk en OTT, komt een aan-
tal bewoners van OTT zondags naar 
de kerkdiensten en bezoeken zij de 
Spilgroep. Eénmaal per jaar berei-
den de bewoners van OTT samen 
met dominee Hans van Dalen de 
kerkdienst voor. Liederen worden 
uitgezocht, het thema wordt be-
sproken en zij leveren ook zelf een 
bijdrage aan de dienst. Wilt u deze 
dienst meemaken? Kom dan zon-
dag 8 november om 10.00 uur naar 
De Spil in Kudelstaart.

Monument bij Verzamelgraf 
respectvol in gebruik
Aalsmeer - Afgelopen maandag 2 
november, op Allerzielen, hebben 
ongeveer 30 aanwezigen in navol-
ging van wethouder Ad Verburg een 
steen gelegd bij het nieuwe monu-
ment op het verzamelgraf van de 
Algemene Begraafplaats. Ieder leg-
de zijn steen ter nagedachtenis aan 
een overleden dierbare en met de-
ze symbolische handeling werd het 
monument op respectvolle wijze in 
gebruik genomen. Ook andere be-
zoekers kunnen op een later tijd-
stip, als ze daar behoefte aan heb-
ben, een steen ter herinnering aan 
een overleden dierbare bij het mo-
nument leggen. Bij de begraafplaats 
zijn ook keitjes te koop die gebruikt 
kunnen worden en die voorzien kun-

nen worden van een naam. Het mo-
nument wordt door het neerleggen 
van steeds meer keitjes een ‘groei-
end’ monument en nabestaanden 
hebben met dit monument een plek 
gekregen waar ze naar toe kunnen 
om te gedenken en herdenken. Ze 
kunnen er bijvoorbeeld op speciale 
(familie)dagen heen gaan. Het mo-
nument staat bij het algemeen ver-
zamelgraf van de begraafplaats aan 
de Ophelialaan. Als graven, na over-
leg met de familie, na verloop van 
tijd worden opgeheven, worden de 
stoffelijke resten herbegraven in dit 
algemene verzamelgraf. Het monu-
ment is ontworpen door Athur Gläs-
ner en bestaat onder andere uit een 
verzameling zwerfkeien 

Discozwemmen: ‘Vet, joh’
Aalsmeer - In het teken van Hallo-
ween stond het discozwemmen voor 
kinderen in De Waterlelie afgelopen 
zaterdag 31 oktober. Het zwembad 
was omgetoverd tot ‘natte’ discozaal 
met pompoenen, sfeerverlichting en 
griezelige figuren. De animo voor dit 
sportieve festijn was enorm goed. 
Helemaal vol waren alle baden, na-
tuurlijk wel met genoeg ruimte voor 
alle jongens en meisjes om heerlijk 
te zwemmen, te spelen en deel te 

nemen aan de dansjes en spelletjes 
van de badmeesters en badjuffen. 
Na twee uur gingen de lichten weer 
aan en was het tijd voor de kinde-
ren om af te gaan drogen en naar 
huis te gaan. Nog helemaal enthou-
siast kwamen de jongens en meiden 
naar buiten. “Het was vet, joh.” Vast 
en zeker dat de ouders de rest van 
de avond geen kind meer aan hun 
kroost hebben gehad… 
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Wethouder Verburg brengt drinkwaterlogo met clean graffiti aan op het 
schoolplein bij Graankorrel-school samen met kinderen van de leerlingenraad.

Voor gezonde(re) levensstijl
De Graankorrel aan de slag 
met campagne DrinkWater
Aalsmeer - De gemeente heeft 
van de preventie van overgewicht 
bij jongeren in het gezondheidsbe-
leid een speerpunt gemaakt. Als ge-
meente willen we uitdragen dat ge-
zond eten en bewegen leuk en lek-
ker is. Daarom is aansluiting gezocht 
bij de landelijke Jongeren Op Ge-
zond Gewicht (JOGG) aanpak, waar 
al ruim 80 gemeenten aan meedoen. 
Maar dat alleen is niet voldoende. 
Wij hebben daar de hulp van ieder-
een hard nodig. Alleen door lokale 
samenwerking met bedrijven, scho-
len, sportclubs en andere organisa-
ties kunnen we gezond eten en be-
wegen gemakkelijke en aantrekke-
lijk maken. De JOGG-regisseur van 
de gemeente Aalsmeer is al met al-
lerlei partijen in gesprek en no-
digt iedereen in onze gemeente uit 
om zich aan te sluiten bij de loka-
le JOGG-aanpak en in actie te ko-
men voor meer bewegen en ge-
zonder eten en drinken. Wethouder 
Zorg Ad Verburg: “Goed om te zien 
dat scholen en kinderopvang aan de 
slag gaan met de campagne Drink-
Water. Door op vroege leeftijd wa-
ter te leren drinken krijgen kinde-
ren minder behoefte aan frisdrank, 
waar vaak onbewust veel suiker in 
zit. Met het campagne DrinkWater 
maken we scholen, kinderen en de 
ouders van de kinderen bewust van 
deze gezondere levensstijl. De scho-
len en kinderopvang gaan nu aan de 
slag met het stimuleren van water-
drinken. Ik roep ook andere scholen 
en sportclubs zich op te geven voor 
het campagne DrinkWater.” Direc-

teur Heleen Broerse van de Graan-
korrel: “De leerlingenraad en de 
school willen ook dat de kinderen 
gezond opgroeien. We willen water 
aanbieden in de pauze tijdens een 
vast drinkwatermoment en bij sport. 
We willen kinderen en de ouders van 
de kinderen bewust maken van een 
gezondere leefstijl. Daar helpt het 
aanbrengen van het drinkwaterlogo 
met clean graffiti op het schoolplein 
ook bij.” Gezonde keus de normaal-
ste zaak van de wereld Kinderen in 
Aalsmeer moeten opgroeien in een 
omgeving waar gezonde keuzes de 
normaalste zaak van de wereld zijn. 
Dat lukt als iedereen in Kudelstaart 
en Aalsmeer zich aansluit bij de 
JOGG-aanpak om gezond eten en 
bewegen gemakkelijk en aantrekke-
lijk te maken. Dit betekent meer wa-
ter drinken, meer bewegen en meer 
groente en fruit eten! Sportclubs 
kunnen bijvoorbeeld starten met 
de gezonde sportkantine of tijdens 
sporttoernooien water schenken in 
plaats van limonade. Kinderopvang-
organisaties, scholen of welzijnsor-
ganisaties kunnen aan de slag met 
de campagne DrinkWater. Ook ou-
ders worden van harte uitgenodigd 
om goede ideeën te realiseren. Kort-
om, kom met jouw goede ideeën, 
neem contact op met de JOGG-re-
gisseur en sluit je aan. Wil jouw or-
ganisatie of club ook contact of in-
formatie over Jongeren op gezond 
gewicht? Dan kun je contact opne-
men met Mariëlle Splinter, JOGG-
regisseur gemeente Aalsmeer, via 
www.aalsmeer.nl/JOGG. 

Optocht 
Sint Maarten

Rijsenhout - Drumfanfare Melo-
manie verzorgt traditiegetrouw de 
muzikale begeleiding tijdens de Sint 
Maartenoptocht in Rijsenhout. De 
route is dit jaar iets gewijzigd. De 
optocht begint vanaf de Werf en 
gaat via de Boeierstraat, Verremeer, 
Larkstraat, Tjalkplein, Drakenstraat, 
Vliegende Hollanderstraat, Blau-
we Beugelstraat, Olympiastraat te-
rug naar de Werf. Woensdagavond 
11 november begint de optocht om 
18.30 uur en eindigt rond 19.15 uur. 
Natuurlijk is jong en oud met of 
zonder lampion van harte welkom 
om mee te lopen in de optocht. 

Peuterinstuif 
in Oost-Inn

Aalsmeer - Op woensdag 11 no-
vember is er van 9.30 tot 11.30 uur 
gelegenheid voor inloop en ont-
moeting onder het genot van koffie 
en/of thee bij de Oost-Inn in De Mi-
kado aan de Catharina Amalialaan 
66. Van 9.30 tot 10.30 uur is er weer 
peuterinstuif. Heb je kinderen tus-
sen de twee en vier jaar, kom dan 
gezellig een uurtje zingen, dansen, 
spelen en gymmen. Voor inlichtin-
gen: 0297-325636 of 0297-321636 
of kijk op oosterkerk-aalsmeer.nl.

Sursum Corda gaat weer 
oliebollen bakken
Aalsmeer - Volgende weekend, 13 
en 14 november, bakt muziekvereni-
ging Sursum Corda ze weer bruin, 
de oliebollen. Zoals gebruikelijk 
worden de oliebollen door de leden 
zelf gebakken en verkocht. De ver-
eniging bakt al bijna 40 jaar jaarlijks 
oliebollen, de opbrengst van de ac-
tie is een belangrijke aanvulling van 
de clubkas. De hele vereniging zal 
volgend weekend druk bezig zijn 
met oliebollen bakken en verkopen. 
Onder leiding van de oud-voorzit-
ter zal het beslag gemaakt wor-
den volgens Sursum-recept. Daar-
na gaat een ervaren ploeg bakkers 
aan de slag om de bollen goudbruin 
te bakken. Vanaf vrijdagochtend 13 
november 10.00 uur worden de ver-

se oliebollen huis aan huis verkocht. 
Meestal worden zaterdagochtend 
de laatste oliebollen verkocht. 

Bestellen
Wilt u de oliebollen bestellen? Bel 
dan met de oliebollenlijn van Sur-
sum Corda: 06-16128449, graag de 
voicemail inspreken. Eén zakje met 
vijf oliebollen kost 3 euro. Ook dit 
jaar is er een speciale prijzenknal-
ler, twee zakken voor 5 euro. Laat 
de vers gebakken oliebollen niet uw 
deur voorbij gaan en koop een zak-
je. Oliebollen kunt u heel goed in-
vriezen, dus koop ze ook alvast voor 
de jaarwisseling. Steun muziekver-
eniging Sursum Corda en maak ge-
bruik van deze lekkere actie.

Aalsmeer - Het Zuideiland van 
Nieuw Zeeland is het koelere deel 
van het land en zeer groeizaam. Dat 
zal Harry Jans laten zien tijdens zijn 
lezing bij Groei en Bloei op donder-
dag 12 november. Het land staat be-
kend om zijn natuurschoon. Van 
prachtige meren, hoge bergen met 
immense gletsjers tot bossen vol 
met boomvarens. Door de geisoleer-
de ligging is de flora zeer speciaal en 
werkelijk uniek. Dit is ook terug te 
vinden in de bergflora met immen-
se kussenvormende planten. Helaas 
niet altijd met veel kleur. Vaak met 
witte en gele bloemen, maar zeer 
indrukwekkend. Met name Fiord-
land in het zuidwesten is een waar 
eldorado voor de natuur liefhebber. 
Nieuwsgierig geworden? Iedere be-
langstellende, lid of geen lid, is wel-
kom in buurthuis Hornmeer aan de 
Roerdomplaan 3. De avond is 20.00 
uur en de toegang is gratis.

Gezellige avond met sketches en muziek

Ouderenvereniging OVAK 
dankt haar vrijwilligers
Aalsmeer - Het is een goede tradi-
tie dat Ouderenvereniging Aalsmeer 
en Kudelstaart, OVAK, één maal per 
jaar een gezellige avond verzorgt 
voor al haar vrijwilligers. Vrijdagmid-
dag 30 oktober om 17.00 uur was 
het Dorpshuis in Kudelstaart volle-
dig gevuld. Bij binnenkomst kreeg 
iedere bezoeker twee consump-
tie munten en kon vervolgens de 
koffie worden rondgedeeld. In zijn 
openingstoespraak haalde voorzit-
ter Iman Mosselman aan dat OVAK 
zonder de betrokkenheid van zo-
veel vrijwilligers vast zou lopen. Hij 
noemde dat helpen, ondersteu-
nen, bezoeken, begeleiden in welke 
vorm dan ook niet alleen fijn is voor 
de hulpontvanger, maar ook voor de 
gever. Een win-win situatie dus. Cij-
fers wijzen uit dat de leeftijdsgroep 
van 65 tot 75 jaar kampioen is onder 
de vrijwilligers en dat met een inzet 
van gemiddeld 6,5 uur per week. En 
als je gezondheid het toelaat dan 
is het fijn om bij te dragen aan het 
welzijn van anderen. Helaas kan be-
stuurslid Piet Pannekoek door ziekte 
zijn werk voor de leden die met Lief 
en Leed te maken hebben momen-
teel niet verrichten en hem werd 
van harte beterschap toegewenst. 
Vervolgens werd de heer Kees Klep 
welkom geheten. Hij bracht een half 

uur hilariteit met zijn voorvallen en 
uitspraken in het West-Fries en met 
een warm applaus werd hij bedankt 
voor zijn inbreng.
Deze avond stond een stamppot 
maaltijd op het menu. Er kon keu-
ze gemaakt worden uit onder an-
dere boerenkool, zuurkool, hutspot, 
stamppot andijvie, rode kool met dat 
alles met toebehoren. Een goede 
keuze en iedereen liet zich het eten 
goed smaken. Inmiddels was shan-
tykoor de Marconisten uit Leimui-
den gearriveerd. Deze groep ver-
zorgde een gewaardeerd optreden 
van twee maal 30 minuten en in de 
tussenliggende pauze werd de zaal 
op ijs getrakteerd. Met zeemanslie-
deren bracht het koor de zaal in ver-
voering en steeds meer handen gin-
gen de lucht in. Een heel leuk optre-
den waar bijzonder van werd geno-
ten. Om in de sfeer van de liederen 
te blijven bedankte de voorzitter aan 
het eind van de avond, zo rond de 
klok van kwart over negen, de Mar-
conisten voor hun spetterende op-
treden. Ook de bediening van het 
Dorpshuis werd bedankt voor het 
goede verloop van de avond en ie-
dereen werd wel thuis gewenst. Het 
OVAK bestuur en alle vrijwilligers 
kijken terug op een heel geslaag-
de avond. 

Lezing 
Zuideiland bij 
Groei & Bloei

Opbrengst voor goede doelen
Weer jaarlijkse bazaar 
Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer - Ook dit jaar organi-
seert de Doopsgezinde Gemeen-
te Aalsmeer haar jaarlijkse bazaar. 
“We hopen weer op een bruisend 
feest voor jong en oud, waarbij van-
zelfsprekend de opbrengst van be-
lang is”, aldus Nico Eveleens, pr-me-
dewerker van de bazaarcommissie. 
“Vijftig procent van de opbrengst is 
voor een zevental goede doelen. En 
dat is juist ook in deze tijd, waarin 
de solidariteit onder druk staat, hard 
nodig. Dit jaar zijn dit de goede doe-
len: Grannies 2 grannies, Doopsge-
zind WereldWerk, het Adoptiepro-
gramma IMO, DG Inloophuis Al-
mere, Waka Waka, Spot Tanzania 
en een belangrijk deel van de op-
brengst gaat naar de opvang van 
Vluchtelingen. De overige 50 pro-
cent is voor de Doopsgezinde Ge-
meente Aalsmeer zelf. Een grote 
groep van vrijwilligers is zeer be-
trokken bezig voor het laten slagen 
van de bazaar. Het is mooi om ieder 
jaar weer te ervaren dat het zo leeft, 
zowel binnen als buiten de Doops-
gezinde Gemeente.”

Inzamelen spullen 
Vanaf woensdagmiddag 11 novem-
ber 13.00 uur tot en met vrijdagmid-
dag 13 november 13.00 uur kunnen 
spullen ingeleverd worden: boe-
ken, video’s, dvd’s, lp’s, rommel-
marktspullen, kleine meubels (dus 
geen grote zoals bedden, eetta-
fels e.d.), kleding en schoenen. Het 

moeten wel schone, in goede staat 
verkerende, spullen zijn. Voor grote 
meubelen, computers en toebeho-
ren is geen plaats. Vóór woensdag 
11 november 13.00 uur kunnen nog 
geen spullen gebracht worden. Hier 
is geen plaats voor.
Zaterdag 14 november begint de 
bazaar precies om 10.30 uur. Ieder-
een, van jong tot oud, is de hele dag 
welkom. Voor ieder is wel wat wils. 
Het Rad van Avontuur mag je niet 
missen voor het winnen van een 
heerlijke taart of heel veel andere 
mooie prijzen. De bloemenstal van 
Coos Buis kom je niet ongemerkt 
voorbij. U gaat ongetwijfeld met een 
prachtig boeket naar huis. Maar ook 
voor prachtige planten, prima twee-
dehands kleding, voor boeken en 
platen en voor handwerken van het 
good old ‘Dameswerkgezelschap’ 
komt u naar de bazaar. En natuurlijk 
ontbreekt de rommelmarkt, binnen 
en buiten het kerkgebouw, niet. Tot 
slot nog de vele verlotingen, waar-
onder die van de jaarlijkse grote 
quilt, van een goed gevulde bood-
schappenmand en van de (boot)reis 
naar London. Nico Eveleens: “Maar 
je gaat vooral naar de bazaar voor 
de gezelligheid en saamhorigheid. 
Dat laatste is lang niet overal meer 
vanzelfsprekend, maar dat het nog 
bestaat, bewijst jaarlijks onze ba-
zaar.” De bazaar is zaterdag 14 no-
vember tot 17.00 uur in de Doops-
gezinde Gemeente, Zijdstraat 53-55.

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op zondag 
8 november weer een vogelbeurs. 
Deze vindt plaats in het gebouw 
van voetbalvereniging SCW aan het 
Konnetlaantje in Rijsenhout. Ieder-
een is welkom tussen 9.30 en 13.30 
uur. De entree bedraagt 50 euro-
cent en kinderen onder de tien mo-
gen onder begeleiding gratis naar 
binnen. Op deze beurs kunt u te-
recht voor het aanvullen van uw vo-
gelbestand. Wilt u een leuke zang-

vogel voor in huis? Dan bent u hier 
aan het goede adres. Heeft u soms 
vragen op het gebied van vogels? Er 
is altijd wel iemand van de vereni-
ging bereid om die te beantwoor-
den. Ook worden vogelvoer en vo-
gelaccessoires tijdens de beurs te 
koop aangeboden. Kijk voor verde-
re informatie op www.rijsenvogel.nl 
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Begroting 2016 in één oogopslag

Financiën 
op orde 

De gemeente heeft een sluitende 
begroting. Dat betekent dat zij niet 
meer uitgeeft dan er binnenkomt. 
Dat wil de gemeente graag zo 
houden. 

“We hebben voldoende geld 
om onze taken goed uit te 
voeren - zowel in de zorg als 
in de buitenruimte - en te 
investeren in projecten uit 
het collegeprogramma, zoals 
bijvoorbeeld woningbouw 
en de aanleg van nieuwe 
sportaccommodaties. 
Tegelijkertijd zorgen we 
voor voldoende buffers om 
tegenvallers op te vangen.”  

College van burgemeester en 
wethouders van Aalsmeer

Wat is een begroting?
De begroting geeft aan waar de gemeente in 2016 haar geld aan gaat uitgeven en wat zij aan inkomsten verwacht. U kunt het zien als 
het huishoudboekje van de gemeente. In de begroting worden alle plannen, maatregelen en  lopende zaken in geld vertaald. Daarmee 
laat het college aan de gemeenteraad én aan inwoners zien wat zij doet en of zij haar fi nanciën op orde heeft. Op 5 november behandelt 
de raad de begroting. 

Wat moet u als inwoner betalen?  
Onroerendezaakbelasting (OZB)
Huiseigenaren betalen jaarlijks OZB aan de gemeente. De hoogte van de OZB hangt 
af van de waarde van hun huis. De OZB gaat iets omhoog in 2016, namelijk met 1%. 
Dit is de infl atiecorrectie. 

Grote projecten 
2016
• Project Hornmeer (Sporthal, fusieschool, 

voetbalcomplex) 
• Start woningbouw Tuinen van Aalsmeer 

en starterswoningen Dorpshaven
• Aanleg Ongestoord Logistieke 

Verbinding Greenport
• Uitbreiding bedrijven Green Park Aalsmeer 
• Veranderingen in de zorg  

In 2012 kondigden de voetbalverenigingen 
RKAV, VVA en JAU aan dat ze wilden fuseren 
tot één voetbalvereniging. Voor de continuï-
teit van de verenigingen was dat van cruciaal 
belang. De jeugdafdelingen van de voetbal-
clubs waren al eerder gefuseerd. Maar hierdoor 
ontstond de situatie dat leden op hun acht-
tiende jaar moesten kiezen van welke senio-
renclub ze lid wilden worden. Dat is uiteraard 
niet goed voor het clubgevoel. Daarbij kwam 

dat de velden en gebouwen van VVA sterk 
verouderd zijn. Een fusie lag dus voor de hand. 
Het heeft een flinke tijd geduurd voordat de 
gemeente en de besturen van beide clubs over-
eenstemming bereikten over de plannen. Maar 
vorig jaar spraken ook de leden zich uit voor 
de fusie. Fusieclub FC Aalsmeer telt maar liefst 
zo’n 1200 leden. Omdat voetbal zo leeft in 
Aalsmeer, heeft de gemeente ervoor gekozen 
om hierin flink te investeren: zo’n vier miljoen 

Een grote kwaliteitsimpuls voor Aalsmeer

Voorwoord

De fusie van de voetbalverenigingen RKAV, VVA en JAU én van de basisscholen de Hoek-
steen en de Wegwijzer werken als een katalysator van nieuwe ontwikkelingen in de wijk 
Hornmeer. Er komt daardoor meer ruimte voor sport, groen, recreatie, (sociale) woning-
bouw en onderwijs. Een kwaliteitsimpuls voor de Hornmeer, waarvan straks alle Aalsmeer-
ders kunnen profiteren. Aalsmeer is immers de afgelopen tien jaar flink gegroeid, maar 
de plekken om te wandelen, joggen, voetballen en picknicken zijn niet meegegroeid. We 
hebben nú de kans om de recreatieve voorzieningen in onze gemeente flink uit te breiden. 
En die kans willen we grijpen.

De twee nieuwe kunstgras-
velden worden al druk gebruikt

2 | Ontwikkelvisie Hornmeer

Project Hornmeer 

Uitgaven Totaal € 70 miljoen

 Sociaal domein 19.000.000 Sociaal domein 19.000.000 Sociaal domein 19.000.000

 Openbare ruimte 17.600.000 Openbare ruimte 17.600.000 Openbare ruimte 17.600.000

 Ruimtelijke ontwikkeling 16.100.000 Ruimtelijke ontwikkeling 16.100.000 Ruimtelijke ontwikkeling 16.100.000

 Onderwijs en ontplooiing 8.700.000 Onderwijs en ontplooiing 8.700.000 Onderwijs en ontplooiing 8.700.000

 Bestuur, bevolking, veiligheid 7.600.000 Bestuur, bevolking, veiligheid 7.600.000 Bestuur, bevolking, veiligheid 7.600.000 Bestuur, bevolking, veiligheid 7.600.000

 Economie en duurzaamheid 600.000 Economie en duurzaamheid 600.000 Economie en duurzaamheid 600.000

In bijgaand schema ziet u waar 
de gemeente haar geld aan 
uitgeeft. Ongeveer € 27,7 miljoen 
(40% van de totale begroting) 

gaat naar taken voor zorg, uitkeringen, 
jeugd en onderwijs. Een bedrag van 
€ 33,7 miljoen (48%) wordt besteed aan 
onderhoud en verbetering van wegen en 
groen en projecten, zoals woningbouw en 
herinrichting van bedrijventerreinen.

Waar gaat het geld naar toe? 

UITGAVEN

Inkomsten  Totaal € 70 miljoen

 Algemene uitkering gemeentefonds 32.100.000 Algemene uitkering gemeentefonds 32.100.000

 Inkomsten ruimtelijke ontwikkeling 13.900.000 Inkomsten ruimtelijke ontwikkeling 13.900.000 Inkomsten ruimtelijke ontwikkeling 13.900.000

 (On)roerendzaakbelasting 7.700.000 (On)roerendzaakbelasting 7.700.000 (On)roerendzaakbelasting 7.700.000

 Riool- en afvalstoffenheffi ng 6.200.000 Riool- en afvalstoffenheffi ng 6.200.000 Riool- en afvalstoffenheffi ng 6.200.000

 Dividenden en renteresultaten 3.200.000 Dividenden en renteresultaten 3.200.000 Dividenden en renteresultaten 3.200.000

 Overige lokale heffi ngen 3.100.000 Overige lokale heffi ngen 3.100.000 Overige lokale heffi ngen 3.100.000

 Huuropbrengsten en andere inkomsten 2.600.000 Huuropbrengsten en andere inkomsten 2.600.000 Huuropbrengsten en andere inkomsten 2.600.000

 Overige 800.000 Overige 800.000 Overige 800.000

Belangrijkste bron van inkomsten 
voor de gemeente is het Rijk met 
de algemene uitkering van het 
gemeentefonds. De rest komt 

uit opbrengsten ruimtelijke ontwikkeling, 
bijvoorbeeld leges en grondverkoop, 
belastingen en overige lokale heffi ngen.

Waar komt het vandaan? 

INKOMSTEN

Rioolheffi ng
Deze bedraagt € 119,55 per aansluiting (inclusief verlaging). De gemeente heeft een 
positief resultaat op de rioolheffi ng van voorgaande jaren. Dat wil zij teruggeven aan 
inwoners. Daarom is rioolheffi ng in de jaren 2016/2018 € 65 per huishouden lager 
dan in 2015. 

Afvalstoffenheffi ng
U betaalt voor een 80 liter bak € 184, voor een 120 liter bak € 230 en voor een 240 
liter bak € 307. In 2016 is het tarief € 15 lager, omdat de kosten in 2015 lager waren. 

Hondenbelasting
Belasting voor uw eerste hond is € 73,45, volgende honden kosten € 88,75 per hond.
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Bewonersavond 
in Dorpshuis

Kudelstaart - Op maandag 9 no-
vember zijn belangstellenden van 
harte welkom op de bewonersavond 
in het Dorpshuis van Kudelstaart. 
Aanvang 20.00 uur. Tijdens dit over-
leg worden inwoners ondermeer 

“Voorstel met een lange baard”
Weer uitstel woningbouw- 
project Dorpshaven Noord
Aalsmeer - Een vrolijke sfeer bij 
aanvang van de raadsvergadering 
afgelopen donderdag 29 oktober. 
Voor alle raadsleden, het college, 
ambtenaren en fractieassistenten 
stonden heerlijke koeken klaar. De 
traktatie was een gezamenlijke actie 
van Leo van Erp van AB, Jelle Buis-
ma van PACT en Manon van Diemen 
van het CDA. Was het een voorbo-
de voor de rest van de vergadering? 
Gaan de fracties, net als deze jari-
gen, de krachten bundelen? Allen 
bleken in ieder geval hun huiswerk 
gedaan te hebben. Niet apart, maar 
gezamenlijk zelfs, zo lieten CDA, AB, 
VVD en PACT weten. Het was dui-
delijk te merken. Alle onderwerpen 
werden binnen de afgesproken tijd 
behandeld. Het ging vlot, de ‘trein’ 
haperde echter bij de startnotitie 
Dorpshaven-Noord. De VVD vond 
dat er nog teveel onduidelijkheden 
waren over de afspraken tussen de 
Lijnbaankerk en de ontwikkelaar van 
deze woonwijk en PACT en AB zat 
het nog niet lekker dat voor het plan 
was afgeweken van de afgespro-
ken uitgangspunten. “Een voorstel 
met een baard”, noemde Dirk van 
der Zwaag van de VVD de heront-
wikkeling. Het pleidooi van wethou-
der Tom Verlaan dat dit plan met de 
bouw van 66 betaalbare woningen 
(eerst 46 luxe bungalows op eilan-
den) past bij de Woonvisie en de wo-
ningmarkt in Aalsmeer een steuntje 
in de rug geeft, had niet het gewens-
te resultaat. Ondanks twee schor-
singen gaat de baard verder groei-
en: Uitgesteld tot de raadsvergade-
ring van 3 december. Om enigszins 
tegemoet te komen aan de ontwik-
kelaar, die al een behoorlijk lange 
adem heeft getoond (eerste presen-
tatie was in juni) werd voorgesteld 
om dit onderwerp voorafgaande aan 
de behandeling van de programma-
begroting op donderdag 5 novem-
ber te behandelen, maar hier kon 
het college zich niet in vinden. 

Startnotitie Polderzoom
De klok tikte door en het was opeens 
23.15 uur, een uur later dan gepland, 

en nog twee onderwerpen, een mo-
tie en het vragenkwartier te gaan. 
Het maakte voorzitter Jeroen No-
bel een beetje kriegel. “U weet dat 
ik niet van vergaderen tot na twaalf 
uur ben.” En hier werd rekening mee 
gehouden. De Tuinen van Aalsmeer 
met ontwikkeling van woningen in 
de Polderzoom (laagte bij de Stom-
meerkade) had nog geen vijf minu-
ten behandeltijd nodig. PACT stem-
de tegen met pijn in het hart, want 
30 procent sociale woningbouw is 
het verwezenlijken van een gro-
te wens. Het ‘nee’ was vanwege de 
schrale informatie verstrekking aan 
belanghebbenden. De andere frac-
ties gaven groen licht, dus met een 
grote meerderheid aangenomen.

Speelveld Proosdij-Noord
Met de motie van het CDA waarin 
het college opdracht wordt gege-
ven om met de projectontwikkelaar 
in overleg te gaan of er in woonge-
bied Proosdij Noord een locatie be-
schikbaar kan komen om een speel-
veld voor de jeugd van 8 tot 18 jaar 
te realiseren gingen zowel het colle-
ge als de fracties akkoord. “Sympa-
thiek”, aldus Wilma Alink van PACT. 
Het college krijgt de tijd om in ge-
sprek te gaan. Burgemeester en 
wethouders zijn opgeroepen via de 
motie om voor 1 maart 2016 de raad 
te informeren over de mogelijkhe-
den en de financiële consequenties. 
De raad werd besloten met vragen 
van PACT over de AM-groep, de 
handreiking van gemeenten rond 
Schiphol, ook Aalsmeer, voor het 
nieuwe luchthavenindelingsbesluit 
en de hoge kosten door de storm-
van afgelopen juli. Door het college 
is een overschrijding van het budget 
voor openbare ruimten genoemd 
van 150.00 euro. Een dure storm, 
maar het is vooralsnog een schat-
ting. De raadsvergadering begon in 
goede sfeer, verliep prima, eindigde 
positief en, het belangrijkste, er zijn 
koppen met spijkers geslagen. Di-
verse projecten zijn op de rails ge-
zet en kunnen nu verder ontwikkeld 
gaan worden!

Ledenvergadering op vrijdag 13 november

Voltallige bestuur ANBO 
stapt eind december op!
Aalsmeer - De afgelopen weken 
zijn er allerlei berichten over de ou-
derenorganisatie ANBO in de pers 
verschenen. Er is veel aan de hand 
en hier heeft de afdeling Aalsmeer 
ook mee te maken. De maatregelen, 
die vrijdag 25 september door het 
Verenigingsbureau in Woerden met 
onmiddellijke ingang genomen zijn, 
hebben het voltallige bestuur van 
de afdeling Aalsmeer doen beslui-
ten om per 31 december af te tre-
den. “Geen van ons ziet in de nieu-
we situatie mogelijkheden om te 
functioneren zoals u van ons ge-
wend bent en ons voor ogen staat. 
We treden af, met pijn in het hart”, 
schrijft voorzitter Janny Oosterloo in 
de Dukdalf, het maandelijkse ma-
gazine van de ANBO. De genomen 
maatregelen in Woerden zijn voor 

de afdeling Aalsmeer zeer vergaand 
geweest. De toegang tot de eigen fi-
nanciën werden direct geblokkeerd, 
evenals de ledenadministratie en de 
eigen website. Dit alles onder het 
mom van frauduleuze handelingen 
van ANBO penningmeesters en be-
stuurders. Met de blokkades is niet 
alleen Aalsmeer geconfronteerd, 
maar alle afdelingen in het land. Het 
zijn volgens het Verenigingsbureau 
stappen op weg naar een ‘nieuwe’ 
ANBO. Kern van de nieuwe centra-
listische werkwijze is dat de ‘ouder-
wetse’ ANBO-besturen verdwijnen. 
Lokale activiteiten gaan geregeld 
worden door individuele ‘moderne’ 
vrijwilligers. 
“Het is allemaal nogal heftig”, ver-
volgt Oosterloo. “Wij willen hierover 
met u in gesprek tijdens de leden-

Motie verbetering ruimtelijke kwaliteit

Fracties voor appartementen 
op locatie postkantoor
Aalsmeer - Unaniem waren de vier 
grote fracties afgelopen donder-
dag 29 oktober tijdens de vergade-
ring van de raad voor het voorstel 
van het college om het voormalige 
postkantoor aan de Stationsweg te 
vervangen voor appartementen voor 
senioren en starters. De ontwikke-
laar krijgt groen licht om deze ont-
wikkelrichting verder uit te werken. 
De bestuurders hebben ook een op-
dracht gekregen. Een motie is inge-
diend door de vier grote fracties en 
het college is hiermee akkoord ge-
gaan. De fractie HAC stemde als 
enige tegen. In de motie stellen het 
CDA, AB, VVD en PACT dat het van 
belang is dat besluitvorming voor 
het centrum plaats zou moeten vin-
den op basis van een integraal plan. 
Het centrumgebied heeft een ver-
betering van de ruimtelijke kwaliteit 
nodig en de politieke wens is om het 
Raadhuisplein meer elan te geven. 
Het college is opgeroepen om pa-
rallel aan de ontwikkeling van ap-
partementen op de locatie van het 
postkantoor een raadsvoorstel te 
ontwikkelen voor optimalisatie van 
de verkeersstructuur, parkeervoor-
ziening en de stedenbouwkundige 
structuur van het hele gebied, inclu-
sief Raadhuisplein, Drie Kolommen-
plein, het Nieuwe Polderhuis en de 

Action. Ook is opdracht gegeven om 
in gesprek te gaan met de ontwik-
kelaar om het plangebied van het 
voormalig postkantoor uit te brei-
den met de toegangsweg, openba-
re parkeerterreinen naast de vijf ap-
partementengebouwen en het Drie 
Kolommenplein tot het Gezond-
heidscentrum en het college dient 
belanghebbenden te betrekken bij 
de uitwerking van de plannen. Wet-
houder Gertjan van der Hoeven van 
Ruimtelijke Ordening leek in eerste 
instantie een beetje moeite te heb-
ben met de motie. Hij stond in twee-
strijd. “Wat verwacht u van ons. U 
wilt snelheid, maar ook een uitge-
breide studie?” Om een lang traject 
te voorkomen, voorkeur bij alle frac-
ties heeft toch snel actie, gaat een 
studie op hoofdlijnen gemaakt wor-
den waardoor een bredere kijk komt 
op het totale plangebied. Voor ont-
wikkelaar De Nijs heeft de ‘verken-
ning’ geen gevolg, hij kan de snel-
heid er nu inhouden. Voorzitter Je-
roen Nobel was sceptischer. “U 
vraagt nogal wat van de ambtelijke 
inzet. We gaan kijken of dit ingepast 
kan worden qua ruimte en qua kos-
ten.” De fracties waren wel tevreden 
met het bereikte ‘en en’ resultaat. 
En gingen, zoals elke motie eindigt: 
Over tot de orde van de dag!

Politie zoekt 
getuigen

2 Inbrekers op 
de Uiterweg 

Aalsmeer - Op vrijdag 30 ok-
tober is geprobeerd in te bre-
ken in een woning aan het be-
gin van de Uiterweg. De bewo-
ner hoorde bij thuiskomst rond 
vier uur in de middag geluiden 
aan de achterzijde. Hij is direct 
gaan kijken en zag een jongen 
weg rennen. Op de vloer trof 
hij de deurklink van de ach-
terdeur aan. De politie is direct 
een buurtonderzoek gestart. 
Een getuige heeft twee jon-
gens weg zien rennen richting 
het einde van de Uiterweg. Hij 
gaat om twee blanke jongens 
van ongeveer 16 tot 18 jaar en 
1.70 tot 1.75 meter lang. Beiden 
droegen donkere kleding. Mo-
gelijk zijn er meer getuigen. Zij 
worden verzocht contact op te 
nemen met de politie via 0900-
8844. 

Verzet dievegge 
bij aanhouding

Aalsmeer - Op dinsdag 27 
oktober is rond het middag-
uur een 21 jarige vrouw zon-
der vaste woon- of verblijf-
plaats op heterdaad betrapt in 
een winkel op het Praamplein. 
De vrouw dacht ongezien met 
spulletjes de winkel te kun-
nen verlaten, maar dit werd ge-
zien. De bedrijfsleider heeft de 
vrouw aangesproken en de po-
litie gealarmeerd. Dit viel de 21 
jarige in het verkeerde keelgat. 
Ze had liever de boete direct 
betaald. Bij de komst van de 
agenten begon ze te duwen, te 
trekken en te slaan. De vrouw 
is overmeesterd een aange-
houden voor diefstal met ge-
weld. Ze is in verzekering ge-
steld en is donderdag 29 okto-
ber voorgeleid bij justitie.

Gekneusde heup 
na aanrijding

Aalsmeer - Op woensdag 28 
oktober heeft rond kwart voor 
zes in de middag een aanrij-
ding plaatsgevonden op de 
kruising Stommeerkade met 
de Burgemeester Kastelein-
weg. Een 40 jarige fietser uit 
Kudelstaart is in botsing ge-
komen met de auto van een 47 
jarige man uit Amsterdam. De 
Kudelstaarter raakte gewond 
en is met beenletsel naar het 
Amstelland Ziekenhuis ver-
voerd. Hier bleek hij een ge-
kneusde heup te hebben. De 
ongevallendienst heeft het on-
geval in kaart gebracht en doet 
nader onderzoek naar de exac-
te oorzaak. 

Gesignaleerde 
in kraag gevat

Aalsmeer - Op donderdag 
29 oktober rond zes uur in de 
avond troffen agenten een voor 
hen bekende aan in de Ophe-
lialaan. De 20 jarige jonge-
man uit Aalsmeer bleek ge-
signaleerd te staan voor diver-
se overtredingen. Onder an-
dere heeft hij nog een aantal 
geldbedragen open staan en 
moet hij zich nog verantwoor-
den voor een aanhouding in 
Den Haag. De 20 jarige is aan-
gehouden en wordt voorgeleid 
voor justitie.

Portemonnee uit 
tas verdwenen

Aalsmeer - Op vrijdag 30 ok-
tober is een 29 jarige inwoon-
ster tijdens het boodschappen 
doen in de Ophelialaan haar 
portemonnee kwijt geraakt. 
Volgens de vrouw had zij haar 
‘knip’ weggestopt in haar tas 
na een aankoop. Aan het ein-
de van de middag wilde zij haar 
portemonnee weer pakken en 
ontdekte dat deze niet meer in 
de tas zat. Mogelijk is een zak-
kenroller actief geweest. In de 
portemonnee had de inwoon-
ster onder andere haar rijbe-
wijs en drie bankpassen. Het 
verlies of diefstal heeft tussen 
acht uur in de ochtend en ze-
ven uur ‘s avonds plaatsgevon-
den.

Buiten westen na 
teveel alcohol

Aalsmeer - Op zaterdag 31 
oktober kregen de alarmdien-
sten rond half elf in de avond 
een melding dat in de Konings-
straat een persoon onwel was 
geworden. De politie en de 
ambulancedienst zijn ter plaat-
se gegaan. Twee jongens had-
den een feestje bezocht bij af-
wezigheid van ouders en had-
den hier behoorlijk veel alcohol 
gedronken. Toen de twee weg 
gingen, werd een van hen op 
straat niet lekker. De 14 jari-
ge jongen uit Amstelveen be-
gon te braken en raakte bui-
ten bewust zijn. De jongen had 
een alcoholvergiftiging opgelo-
pen en is per ambulance naar 
het VU ziekenhuis vervoerd. De 
ouders zijn op de hoogte ge-
steld. 

Winkeldief had 
dorst na voetbal
Aalsmeer - Op zaterdag 31 
oktober is rond half negen in de 
avond een 15 jarige jongen uit 
Aalsmeer betrapt op het stelen 
van een flesje drinken uit een 
winkel op het Praamplein. De 
jongen verklaarde dorst te heb-
ben na de voetbal. De 15 jarige 
is aangehouden en is ernstig 
vermanend toegesproken door 
de hulpofficier. Zijn ouders zijn 
op de hoogte gesteld en heb-
ben aangegeven ook een har-
tig woordje met hem te hebben. 
De jongen heeft een winkelver-
bod gekregen. 

Opvang vluchtelingen in Aalsmeer
Nederland heeft een groot probleem 
met de binnenkomst van duizenden 
vluchtelingen. De overheid heeft ge-
vraagd of alle gemeenten in Neder-
land willen helpen om een deel van 
de vluchtelingen op te vangen. Mijn 
vraag nu is, hebben de burgermees-
ter de wethouders en de gemeente-
raad daar al over na gedacht, heb-
ben zij al enige locaties in gedach-
ten waar vluchtelingen gehuisvest 
kunnen worden?
En dan bedoel ik niet voor drie da-
gen in De Bloemhof, maar voor één 
of meerdere jaren of zolang als no-
dig is in Prefab woningen of Mobil-
homes. Als ze er nog niet over heb-
ben nagedacht, dan heb ik hierbij 
enige suggesties voor wat locaties.
Burgemeester Kasteleinweg (N196), 
hoek Legmeerdijk en Lakenbleker-
straat, ooit stond daar een groot 
bord voor een te bouwen Hotel. 
Het terrein van de middelbare Tuin-
bouwschool, tussen de Mendel-

straat en de Linnaeuslaan, een ge-
bied dat en nu verpauperd bij ligt. 
Het toekomstige industrieterrein 
aan de Molenvliet weg, er worden 
nu touringcars gestald. Het te be-
bouwen terrein tussen de Stom-
meerkade, het Bielzenpad en de 
Ophelialaan. En voor kleinschalige 
opvang: in Kudelstaart, de Heren-
weg, waar ook sprake was van wo-
ningbouw.
Misschien hebben ze er al wel over 
na gedacht, maar vinden ze dat de 
buurgemeenten maar moeten hel-
pen en dat zou toch heel asoci-
aal zijn. Ik hoop dat de gemeente-
raad, stiekem zonder dat de burgers 
het weten, al een kant en klaar plan 
voor de vluchtelingen heeft liggen, 
in een kast zo voor het pakken. Dat 
zou toch heel mooi zijn. Want vluch-
ten doe je niet zo maar, dat doe je 
uit Nood.
P.Deugd.
pdeugd@caiway.nl

ingezonden

Wmo-raad in vergadering
Aalsmeer - De Wmo-raad verga-
dert iedere tweede woensdag van 
de maand in het gemeentehuis. De 
eerstvolgende vergadering is op 
woensdag 11 november om 15.00 
uur. Vanaf 14.30 uur bestaat ook nu 
weer de mogelijkheid om leden van 
de WMO-raad deelgenoot te maken 
van uw ervaringen met de Wmo. De 
Wmo-raad handelt geen individue-
le vragen en klachten over toeken-
ning, weigering of uitvoering van 
hulp af, maar kan wel een luisterend 
oor bieden met als doel het opti-
maliseren van het Sociaal Loket en 
de WMO voorzieningen/diensten. 
In voorkomende gevallen zullen de 
bevindingen van de WMO-raad zo 
nodig anoniem besproken worden 
met het Sociaal Loket of desbetref-
fende beleidsambtenaren. Zo heeft 
de Wmo-raad de vorige vergadering 
gesproken met de klachtencoördi-
nator over de evaluatie en rappor-
tage klachtenprocedure en klantte-
vredenheid in het sociaal domein. 
Veel aandacht werd besteed aan de 
oorzaken van de klachten. 

De meest voorkomende klachten 
hebben betrekking op onduidelijk-
heid en het niet helder zijn van de 
informatie of communicatie, zowel 
de communicatie in woord en ge-
schrift. Hierbij moet dan vooral ge-
dacht worden aan misverstanden, 
het verkeerd opvatten van weder-
zijdse verwachtingen en dergelijke. 
Er is een publieksvriendelijke folder 
gemaakt waarin de klachtenproce-
dure wordt uitgelegd. Tevens bevat 
deze folder een klachten- en com-
plimentenformulier. En natuurlijk 
staat de klachtenprocedure en het 
klachten- en complimentenformu-
lier ook op de website van de ge-
meente. Daarnaast bestaat de mo-
gelijkheid van hulp door een gra-
tis cliëntondersteuner (bijvoorbeeld 
een Vrijwillige Ouderen Adviseur). 
Tot op heden wordt er jammer ge-
noeg ook weinig gebruik gemaakt 
van het geven van een compliment, 
maar wat niet is kan nog komen. Zie 
voor agenda en verslagen de web-
site van de Wmo-raad: www.wmo-
raadaalsmeer.nl.

bijgepraat over de voortgang van 
de kroeg in Kudelstaart en over de 
verplaatsing van de pinautomaat. 
Ook komen enkele verkeersmaatre-
gelen aan bod en wordt een nieu-
we voorzitter voor de Dorpsraad/
het dorpsbestuur voorgedragen. In 
de gemeenteraad is verder afgelo-
pen donderdag het Beeldkwaliteits-
plan Beheer en Onderhoud vastge-
steld alsmede de Startnotitie He-
renweg 61 en naast 99, ook onder-

werpen die u en uw leefomgeving 
in Kudelstaart aangaan. Bewoners 
kunnen deze avond zelf ook on-
derwerpen aandragen die betrek-
king hebben op het algemeen be-
lang van en de leefbaarheid in Ku-
delstaart. Op deze avond is er gele-
genheid om vragen te stellen en in-
gebrachte punt(en) te bespreken en 
te bediscussiëren met andere aan-
wezige bewoners en ondernemers 
uit Kudelstaart.

“Groot belang voor samenleving”
Tarief precariobelasting 
op 3,40 euro per meter
Aalsmeer - Waarom niet 3,40 euro? 
Het was een vraag van fractievoor-
zitter Ronald Fransen tijdens de ver-
gadering van de commissie Maat-
schappij en Bestuur op donderdag 
15 oktober. De vraag kwam naar 
aanleiding van het voorstel van bur-
gemeester en wethouders om pre-
cariobelasting te gaan heffen op 
kabels en leidingen, met uitzonde-
ring van water. In de Tweede Kamer 
zijn regelmatig discussies over het 
mogelijk afschaffen van deze hef-
fing, maar zolang het nog mogelijk 
is, zien veel gemeenten deze belas-
ting als een extra bron van inkom-
sten. Zo ook nu Aalsmeer. De inge-
diende motie van de VVD hierover is 
uitgewerkt door het college en ge-
presenteerd aan de fracties. 
In de raadsvergadering van donder-
dag 29 oktober was de definitieve 
beslissing en het zal niemand ver-
bazen dat de fracties opnieuw vol-
mondig ‘ja’ zeiden. Maar, wel an-
ders. Niet de door het college voor-
gestelde tarief van 2,60 euro per 
strekkende meter is aangenomen, 
maar het door Fransen genoemde 
bedrag van 3,40 euro. 
De fracties hebben gekeken naar 

omliggende gemeenten en gaven 
aan met dit tarief in de lijn te zitten 
van ongeveer even grote gemeen-
ten, zoals Lisse, Hillegom en Noord-
wijk. De vier grote fracties in de 
raad kwamen in deze met een geza-
menlijk amendement. “VVD, PACT, 
CDA en AB beschouwen het invoe-
ren van deze belasting en het bepa-
len van het tarief van een dermate 
groot belang voor onze Aalsmeerse 
samenleving dat wordt voorgesteld 
het tarief met ingang van 2016 te 
bepalen op 3,40 euro. Hierdoor kan 
een opbrengst van circa 1,5 miljoen 
euro in de gemeentelijke schatkist 
stromen. Gezien de gemeentelijke 
ambities en de nadrukkelijke wens 
om de woonlasten van onze inwo-
ners te verlagen en de enige en 
unieke kans die we nu als raad heb-
ben om het tarief te bepalen, wordt 
dit amendement ingediend”, aldus 
de vier partijen. 
Voorzitter Jeroen Nobel, portefeuil-
lehouder van financiën gaf aan eni-
ge moeite te hebben met de over-
wegingen in de toelichting en vroeg 
een schorsing van 5 minuten aan.  
In de toelichting staat onder ande-
re dat de voordelen bij het invoeren 

van precariobelasting voor inwo-
ners veel groter zijn dan de nadelen 
en dat het invoeren niet aantoon-
baar leidt tot extra juridische pro-
cedures. Nobel kwam na de ‘pau-
ze’ vrolijk terug. “Ik heb tot mezelf 
gesproken en ik vind het een zeer 
goed voorstel. Het college onder-
steunt het amendement.” Overi-
gens hadden de fracties er totaal 
geen moeite mee om de toelich-
ting te verwijderen en er is dan ook 
een streep doorgezet. Het is overi-
gens zo dat het vaststellen van het 
tarief bij het invoeren van precario-
belasting cruciaal is, bijstellen mag 
niet binnen korte tijd. Al met al blije 
gezichten over het vinden van deze 
‘extra pot met geld’. 

Woonlasten en risico’s zorg
De vier fracties hebben ook al nage-
dacht over de mogelijke besteding 
van deze 1,5 miljoen extra. In een 
motie stellen de partijen voor circa 
30 procent van de opbrengst van de 
precariobelasting te reserveren voor 
het verlagen van de woonlasten 
voor huishoudens en circa 30 pro-
cent te gebruiken als bestemmings-
reserve voor risico’s in de zorg. Het 
resterende bedrag zien de fracties 
graag besteed worden aan het ver-
hogen van het kwaliteitsniveau van 
onderhoud van de openbare ruim-
te en de herinrichting van het Raad-
huisplein en het Drie Kolommen-
plein. De motie is, net als het amen-
dement, unaniem aangenomen. 

vergadering op vrijdag 13 novem-
ber.” Deze vergadering begint om 
14.00 uur en vindt plaats in buurt-
huis Hornmeer aan de Roerdom-
plaan 3. “Komt allen”, is de oproep 
van het bestuur aan alle leden. De 
gang van zaken wordt tijdens de 
vergadering toegelicht en de ge-
volgen voor de toekomst van AN-
BO Aalsmeer worden duidelijk ge-
maakt. De zes bestuursleden van 
ANBO Aalsmeer treden overigens 
niet alleen af, vijf van hen hebben 
ook hun lidmaatschap van de AN-
BO opgezegd. 
Overigens hebben alle zes zich 
voorgenomen om de ‘zaak’ goed af 
te ronden. Alle geplande activitei-
ten tot aan 31 december gaan ge-
woon door. Daarna stopt de organi-
satie en zal ook niet meer de maan-
delijkse Dukdalf verschijnen. Uitjes, 
die nog op het programma staan, 
zijn onder andere een bezoek aan 
de Nederlandsche Bank op woens-
dag 18 november, een jazzconcert 
met diner op zondag 13 december 
en een bezoek aan het Joods Cul-
tureel Kwartier in hartje Amsterdam 
op dinsdag 15 december.
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Iedere vrijdag BV Hornmeer
Gezellige kaartmarathon
Aalsmeer - Een kaartmarathon or-
ganiseerde buurtvereniging Horn-
meer afgelopen zaterdag 31 okto-
ber. De animo voor dit kaartfeest-
je was goed, een volle zaal in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan en, 
belangrijk, vrolijke gezichten. Ui-
teraard werd geconcentreerd ge-
speeld, het prijzenpakket was het 
winnen waard. De marathon is ge-
wonnen door Corrie Balder met 
10.085 punten.
Bij buurtvereniging Hornmeer staat 
overigens iedere vrijdagavond kaar-
ten op het programma. De ene keer 

individueel klaverjassen, de andere 
keer voor koppels. Kaartliefhebbers 
zijn altijd welkom. De aanvang is 
20.00 uur. De kaarters worden van-
af 19.30 uur welkom geheten met 
koffie of thee. Het klaverjassen op 
30 oktober is gewonnen door Chris 
van Wijhe met 5219 punten, gevolgd 
door Cor Knol met 5153 punten en 
Coen Vis met 5003 punten. De poe-
delprijs is uitgereikt aan de winna-
res van de kaartmarathon, Corrie 
Balder met 3448 punten. Komende 
vrijdag 6 november is het weer tijd 
voor koppelklaverjassen. 

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Jarige Moreno wint finale
Kudelstaart - De vorige speel-
avond was de vierde van het seizoen 
van de dartclub Poel’s Eye in het 
Dorpshuis van Kudelstaart. De op-
komst was met 46 deelnemers we-
derom uitstekend. Tot vreugde van 
de organisatie waren er weer enke-
le ‘nieuwe’ darters. Het kan name-
lijk niet vaak genoeg gezegd wor-
den, de Poel’s Eye is geen beslo-
ten club, maar heeft zijn deuren wa-
genwijd openstaan voor alle darters 
uit Aalsmeer en verre omgeving. De 
avond werd begonnen met poules. 
Hier was tegelijk al het nodige vuur-
werk. De huidige koploper (William 
Hunitetu) en de regerend kampioen 
(Danny Zorn) werden tot de B ron-
de veroordeeld omdat zij als derde 
in de poule eindigden (de nummers 
één en twee uit de poules gingen 
naar de A ronde). Zij waren niet de 
enige toppers die dit overkwam. Zo 
kon het gebeuren dat Ilona van Em-
den en Martin Bax elkaar troffen in 
de kwartfinale op het derde niveau. 
Deze slijtage slag werd gewonnen 
door Martin. In de halve finale trof 
Martin een nog lastigere tegenstan-
der, namelijk de reeds genoemde 
William. William was op weg naar 
eerherstel en liet zich dus niet weer 
in de luren leggen. In de andere hal-
ve finale trof Rick Fransen het ook 
al niet met de andere topper, Dan-
ny Zorn, als tegenstander. Zodoen-
de kwam de verwachte finale er als-
nog, al was het dan op een ander 
niveau. William wist deze finale uit-
eindelijk te winnen. Danny had ech-
ter nog wel een andere hoofdprijs te 
pakken, met een mooie finish van 
120 had hij de Hoogste Uitgooi van 
de avond. Eerder op de avond kre-
gen Ronald Baars en Oscar Goot-
jes na de poule ‘de schrik van hun 
leven’. Zij troffen in de tussenronde 
‘de twee’, en moesten dus hun weg 
vervolgen op het vierde niveau. Dit 
deed Ronald met succes. Jan Berk 
en Michel van Galen bereikten de 
halve finale, maar Ronald reikte tot 

de eindstrijd. Hier trof hij echter 
weer een toper(tje). Hoewel Moreno 
Blom nog jong is, al verjaarde hij op 
deze speelavond precies om 24.00 
uur, is het toch al een gerespecteer-
de darter. Toch was dit pas zijn eer-
ste finale ooit. Moreno gaf zichzelf 
echter een mooi cadeau; de hoog-
ste eer van het winnen van een fi-
nale. Zoals vorige week gemeld 
won Christopher Brouwer de finale 
op het hoogste niveau van Erik Jan 
Geelkerken. Sander Molenaar flik-
te dat kunstje op het tweede niveau, 
daar was de finalist Nick Dekker. Op 
de website ww.poelseye.nl kunt u 
het één en ander terug lezen en be-
kijken, bijvoorbeeld de gehele finale 
op het hoogste niveau. De volgen-
de speelavond is morgen, vrijdag 6 
november, in het Dorpshuis met ho-
pelijk weer veel nieuwe dart liefheb-
bers en ‘oude bekenden’. Vier nieu-
we ronden, vier nieuwe kansen. De 
inschrijving sluit om 20.00 uur, deel-
name kost vier euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar. De Poel’s Eye heeft 
een zogenaamd open deuren be-
leid; lidmaatschap of van te voren 
opgeven is niet nodig.

Winnaars Moreno (links, vierde 
niveau) en Sander (derde niveau).

Basketbalcompetitie
Mooie winst BVA Heren2
Aalsmeer - Een slechte wedstrijd 
spelen en die proberen om te zet-
ten in winst is een van de moeilijk-
ste uitdagingen voor een team. BVA 
had grote moeite om de goede lijn 
van de laatste weken door te zet-
ten. BC Schrobbelaar(BSC) zette 
BVA vanaf het begin verdedigend 
goed onder druk, er werd zeer fysiek 
spel door de scheidsrechters toege-
staan, en kwam snel op een 12-4 
voorsprong. Tot op dat punt hadden 
BSC geen schot of vrije worp gemist 
en wist ook nog het grootste deel 
van de rebounds te pakken. BVA 
speelde aanvallend zeer statisch, er 
gingen onnodig veel ballen verloren 
en de meeste aanvallen werden on-
zorgvuldig uitgevoerd. Bart Mole-
ma, Steven Kooij en Vincent Jong-
kind waren in de eerste helft verant-
woordelijk voor alle 23 punten. De-
ze spelers kunnen fysiek spel onder 
de basket aan en weten daar dan 
ook nog te scoren. Afstandsschoten 
gingen er in de hele eerste helft niet 
in. Ian Boss, die de vorige wedstrijd 
met scherp schoot, kwam niet in de 
wedstrijd. Daar tegenover zaten wel 
zeven van de acht vrije worpen. Rust 
23-27 voor BCS. De tweede helft be-
gon beter dan de eerste, in de twee-
de minuut kwam BVA op gelijke 
hoogte door een driepunter van Er-
win Combee, 28-28. Het spel werd 
steeds fysieker, Job Hulsbos werd 
tegen de grond gewerkt tijdens een 
lay-up en Marco Hoogenboom werd 
op de grond gegooid bij een re-
bound. Ondanks het fysieke geweld 
bleef BVA de basket opzoeken. Dit 
leverde nog niet het gewenste re-
sultaat op, 30-31 stond BVA achter. 
Door scores van Vincent, Steven en 
vrije worp van Bart van Veen kwam 
BVA binnen 1 minuut op voor-
sprong, 35-31. Maar BSC gaf niet op 
en wist door een reeks van slechte 
aanvallen van BVA terug te komen 
tot 37-36. De afstandsschoten wil-
den er nog steeds niet in waardoor 
het gevecht om de punten onder de 

basket werd uitgevochten. Marco 
kreeg nu wel een fout mee na een 
rebound en wist beide vrije worpen 
te benutten. Stand na drie kwarten 
strijd, 41-40 voor BVA.
BVA begon het vierde kwart met 
een zone verdediging omdat Vin-
cent en Bart Molema 4 fouten had-
den en center Danny Felthuis daarin 
veel sterker tot zijn recht komt. BSC 
kreeg dan wel meer ruimte voor af-
standsschoten, maar die vielen ge-
lukkig niet en de rebounds waren 
bijna allemaal voor BVA. De aanval 
van BVA bleef echter beneden peil, 
een schamele 2 punten in de eer-
ste 5 minuten van het laatste kwart. 
Ondanks dat stond BVA nog steeds 
voor, 43-42. Na twee goed uitge-
speelde aanvallen liep BVA uit naar 
47-42 met nog 2 minuten te gaan, 
maar gezien het spel nog geen ze-
kerheid voor de overwinning. Ineens 
werd er drie keer achter elkaar on-
nodig balverlies geleden, twee maal 
verkeerde pass en één keer terug-
spelen op eigen helft. BSC maak-
te 100% gebruik van de cadeau-
tjes, 49-48 Voor BVA met nog 13 se-
conden te gaan en balbezit. De tijd 
zou worden uitgespeeld, maar Er-
win Combee wist te ontkomen aan 
zijn verdediger en scoorde met een 
lay-up, ondanks tegen de basket te 
worden gewerkt door de tegenstan-
der. De winst was, ondanks 62% 
vrije worpen en een zeer laag schot-
percentage, binnen. 

Persoonlijk record voor 
sjoelers Petra en Peter
Kudelstaart - Deze keer weer een 
normale speelavond bij Sjoelclub 
Aalsmeer, waarbij 20 bakken wer-
den gegooid. Twee mensen kwa-
men tot een verbetering van hun 
persoonlijk record, te weten Pe-
tra Houweling met 1428 punten en 
Peter van der Zalm met 1332 pun-
ten. In de Hoofdklasse eindigde Pe-
tra Houweling dan ook op één, op 
twee Wim Eijlers en op drie Pa-
trick Haring. In de A-klasse was Ka-
rin Geleijn onverslaanbaar. Op twee 
Pim van der Meer en op drie Mar-
ja Springin’t Veld. De B-Klasse was 
winst voor Dirk Mol, gevolgd door 
Jan Alderden en Henk Brozius.
In de C-Klasse behaalde Klaas de 
Vries de hoogste eer, op twee Jaap 
van Wees en op drie Herman Berk-
hout
Afgelopen zaterdag 31 oktober 
was de tweede bekerwedstrijd in 
Voorthuizen. Bij de dames was Pe-
tra Houweling de beste sjoelster 

van Sjoelclub Aalsmeer met een 9e 
plaats. Marry Verhoeven werd 12e, 
Elisa Houweling 17e en Joke Scha-
gen 20e. Bij de heren werd Patrick 
Haring 10e en Win Eijlers bezette de 
45e plek. Op 21 november wordt in 
Voorthuizen het NK Teams gesjoeld, 
met een aantal Aalsmeerse teams 
die een gooi doen naar de titel.

Koppeltoernooi
Zaterdag 7 november vindt het ei-
gen koppeltoernooi plaats in het 
Dorpshuis. Aanvang 10.30 uur met 
een grote verloting. Bent u in de ge-
legenheid om te kijken, kom gerust 
langs, dan kunt u de top van sjoe-
lend Nederland aan het werk zien. 
De volgende clubavond is op don-
derdag 12 november vanaf 20.00 
uur in Dorpshuis Kudelstaart. Voor 
informatie en uitslagen zie ook 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl of bel 
met Mirjam van den Berg, tel.nr. 
0297-347439.

Beachvolleybal
Bomvol maandtoernooi 
weer een groot succes
Aalsmeer - Afgelopen zon-
dag 1 november vond het tweede 
maandtoernooi plaats van het in-
door beachvolleybalseizoen in The 
Beach. Met 66 teams die streden 
in vijf categorieën was het een druk 
bezocht maandtoernooi. Dit resul-
teerde in veel spannende wedstrij-
den op hoog niveau. Het maand-
toernooi stond dit keer in het teken 
van het WK Beachvolleybal afge-
lopen zomer. Beachteam Sven Vis-
mans en Wessel Keemink, die als 
thuisbasis The Beach hebben, ge-

bruikten het maandtoernooi om al-
le supporters te bedanken voor de 
steun tijdens hun deelname aan het 
WK. De winnaars van de categorie-
en 2 x 2 hoog, 3e divisie, 2 x 2 mid-
den, 2 x 2 laag en 4 x 4 all-round 
kregen als prijs een goed gevulde 
goodybag en gingen op de foto met 
Beachteam Keemink-Vismans.
Het volgende maandtoernooi vindt 
plaats op zondag 6 december. Ook 
eens meedoen? Surf voor meer in-
formatie naar www.beach.nl of stuur 
een mail naar sportief@beach.nl. 

Tafeltenniscompetitie
Verlies voor Bloemenlust1
Aalsmeer - Bloemenlust 1 had 
een vervelende avond in Amstel-
veen en verloor met 7-3 van AMVJ 
3. Bart Spaargaren speelde sterk en 
wist 2 partijen naar zich toe te trek-
ken. Bovendien won hij samen met 
Frans Ravesteijn het dubbelspel. Ed 
Couwenberg, normaal goed voor 1 
of 2 zeges, was niet in goede doen 
en had mede daardoor meer pro-
blemen met de omstandigheden en 
onsportief gedrag van een tegen-
stander. Hij kon niet tot winst ko-
men, evenals Frans Ravestijn in zijn 
enkelspelen.
In de thuiswedstrijd tegen Het Noot-
wheer 9 kwam Bloemenlust 2 erg 
goed uit de start blokken. Dan-

ny Knol won zijn 1ste partij en Pe-
ter Vellema verloor daarna nipt de 
enige 5-setter van de avond. Horst 
Krassen won vervolgens en toen 
ook het dubbelspel door Danny en 
Peter werd gewonnen stond Bloe-
menlust met 3-1 voor. Daarna ech-
ter was de koek helaas op en wer-
den alle verdere partijen verlo-
ren door de Aalsmeerders. Einduit-
slag 3-7. Bloemenlust 3 boekte uit 
bij het hoger geklasseerde ASSV 5 
een knappe 3-7 overwinning. Irene 
Gerritsma versloeg alle drie haar te-
genstanders. Wim Visser en Philip-
pe Monnier wisten twee keer te ze-
gevieren, waarbij dezelfde opponent 
te sterk bleek voor hen.

SV Omnia 2000 vijftien jaar
Volleyballers vieren feest
Aalsmeer - SV Omnia 2000 bestaat 
dit jaar 15 jaar en dit betekent feest 
voor alle productgroepen. Voor de 
volleyballers was het afgelopen za-
terdag het moment om de voetjes 
in het zand te zetten. De dag be-
gon met een ouder – kind toernooi. 
Veel jonge speelsters waren naar 
The Beach gekomen om samen met 
hun vader of moeder de strijd aan 
te gaan tegen andere kinderen en 
ouders. Er werden hele leuke pot-
jes volleybal gespeeld, maar er werd 
vooral veel gelachen en lekker in 
het zand gedoken. In het kader van 
JOGG, waar SV Omnia mee bezig is, 
waren er voor iedere deelnemer 2 

flesjes water. Na afloop was er voor 
iedereen een lekker waterijsje. 
In de middag was het de beurt aan 
de senioren. Ook hier een mooie 
opkomst, waardoor er opnieuw leuk 
gespeeld kon worden. Het zand 
daagt uit om te duiken en men ging 
dan ook lekker los. Leuk dat zowel 
alle meiden A als de recreanten fa-
natiek meededen. Na afloop was er 
nog een hamburgerbuffet waar ie-
dereen gezellig kon bijkletsen on-
der het genot van een hapje en een 
drankje. 
“Heel leuk dat we dit met onze ver-
eniging konden doen”, aldus het be-
stuur van SV Omnia 2000.

Inschrijven is nog mogelijk
Kraakmarathon voor koppels
Aalsmeer - Op zaterdag 14 no-
vember organiseert café Sportzicht 
weer een Kraak Marathon voor kop-
pels. De koppels die zich al heb-
ben opgegeven hebben er zin in en 
zijn er klaar voor. Een koppel dat 
ook zin heeft in een gezellige ma-
rathon en denkt de eerste prijs in de 
wacht te kunnen slepen, kan zich 
nog snel inschrijven. Personen, die 
geen kraakpartner hebben, kun-
nen zich ook inschrijven. Er worden 
dan worden koppels samengesteld. 
Buiten de eerste, tweede en derde 
prijs is er ook een prijs te winnen 

voor de hoogste partij, de meeste 
marsen en niet te vergeten de poe-
delprijs. De kraak marathon begint 
om 13.00 uur en eindigt om 01.00 
uur. Het inschrijfgeld is 12,50 euro 
per persoon. Tijdens de marathon 
wordt er ’s avonds voor een lekke-
re hap gezorgd en tussendoor wor-
den de deelnemers van een aantal 
hapjes voorzien. Toeschouwers zijn 
natuurlijk van harte welkom om de 
deelnemers aan te moedigen en er-
voor te zorgen dat de koppels het 12 
uur volhouden om te kraken. Adres: 
Sportlaan 44.

Foto: www.kicksfotos.nl

Wedstrijden Veldvoetbal
Zaterdag 7 november: 
F.C. AALSMEER
F.C.A. 1 – Scherpenzeel 1 14.30 u
F.C.A. 2 - Odin’59 3 12.00 u
F.C.A. 4 – Kon.HFC 3 14.30 u
Sloterdijk 2 - F.C.A. 5 12.30 u
B.S.M. 3 – F.C.A. 7 14.30 u
D.C.G. 45+1 - F.C.A. 45+1 14.00 u
Vrouwen
H.E.D.W. VR.3 - F.C.A. VR.1 13.00 u
Junioren
F.C.A. A1 – N.V.C. A1 12.00 u
F.C.A. A2 – Velsen A3 12.00 u
F.C.A. B1 – S.C.W. B1 12.00 u
F.C.A. B4 – U.N.O. B5 14.30 u
Laren ’99 C1 - F.C.A. C1 13.30 u
F.C.A. C2–Zwanenburg C2 10.15 u 
S.C.W. C1 - F.C.A. C3 10.30 u
F.C.A. C4 – Hillegom C4 8.45 u
Zwanenburg C4 - F.C.A. C5 11.00 u 
F.C.A. C6 – Hertha C2 8.45 u
Pupillen
F.C.A. D1 – A.F.C. D3 10.15 u
F.C.A. D3 – Ouderkerk D2 10.15 u
H.S.V. ’69 D1 - F.C.A. D4 11.00 u
Legm.vogels D4 - F.C.A. D5 11.00 u
V.V.C. D6 - F.C.A. D6  9.30 u
U.N.O. D7 - F.C.A. D7 11.30 u
Hercules E2 - F.C.A. E1  9.00 u
Tos Actief E2 - F.C.A. E2 10.00 u
De Vecht E1 - F.C.A. E3 10.00 u
D.S.O.V. E2 - F.C.A. E4  9.00 u
F.C.A. E6 – Argon E5 10.15 u
Hillegom E9 - F.C.A. E7 8.45 u
D.I.O.S. E 16 - F.C.A. E8 8.30 u
F.C.A. E9 – Sp.Almere E 10  8.45 u
Roda’23 F2 - F.C.A. F1 11.00 u
F.C.A. F2 - A.F.C. F4  8.45 u
F.C.A. F3 – R.K.D.E.S. F3  8.45 u
R.K.D.E.S. F5 - F.C.A. F4 11.00 u
Breukelen F3 - F.C.A. F5  8.45 u
F.C.A. F6G – U.N.O. F6  10.15 u 
F.C.A. F7G – Legm.vogels F6 10.15 u
F.C.A. F8 – H.B.C. F 10 8.45 u
Overbos F11 - F.C.A. F9  8.30 u
D.S.S. F15 - F.C.A. F10 13.00 u
Legm.vogels F9 - F.C.A. F11 11.00 u
Roda F16M - F.C.A. F12M 11.00 u
Meisjes
F.C.A. MA1–Foresters MA1 14.30 u
Uitgeest MB1 - F.C.A. MB1 14.30 u
Amstelveen MB -FCA MB2 10.30 u
F.C.A. MD2–Maarsen MD2  8.45 u
Uitgeest ME.1 - F.C.A.ME.1 10.15 u 
Kadoelen ME1 - F.C.A. ME2 10.30 u

R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. D1 – C.S.W. D1 11.00 u
V.V.C. D5 - R.K.D.E.S. D2 10.45 u
Argon D6 - R.K.D.E.S. D3 8.45 u
Badh’dorp E1 - R.K.D.E.S. E1 9.30 u
RKDES E2–Buitenveldert E4 13.00 u
S.D.W. E4 - R.K.D.E.S. E4 11.15 u
RKDES E5 – Amstelveen E6 11.00 u
RKDES E6 – Kon.H.F.C. E16 9.30 u
R.K.D.E.S. E7 – D.I.O.S E15 9.30 u
R.K.D.E.S. E8 – H.F.C. E17 11.00 u
R.K.D.E.S. F1 – Argon F1 11.00 u

RKDES F2 – Pancratius F3 11.00 u
F.C.A. F3 - R.K.D.E.S. F3  8.45 u
RKDES F4 – Buitenveldert F5  9.30 u
R.K.D.E.S. F5 – F.C.A. F4 11.00 u
Roda’23 F11 - R.K.D.E.S. F6 12.30 u
R.K.D.E.S. F7 – H.F.C. F15  9.30 u
RKDES F8 – Amstelveen F6 9.30 u
RKDES F9 – Amstelveen F8  9.30 u
Schagen - R.K.D.E.S.012-1 12.30 u 
Vrouwen
R.K.D.E.S. 1 – Wartburgia 5 13.00 u
Meisjes
RKDES B1–Hoofddorp B2 13.00 u
H.B.C. MC2 - RKDES MC1 11.15 u
RKDES MC2 – Roda MC2  9.30 u
Sloten MD2 - RKDES MD1  9.25 u
Amstelveen D1 - RKDES D2  8.45 u
R.K.D.E.S. E1 – Overbos E3 11.00 u

S.C.W.
Vlug en Vaardig 1 - S.C.W. 1 14.30 u
Argon 8 - S.C.W. 3 13.30 u
S.C.W. 4 – Hillegom 4 14.30 u
Roda 35+1 - S.C.W. 35+1 14.30 u
Muiderberg 45+ - SCW 45 14.30 u 
Junioren
S.C.W. A1 – Hillegom A1 12.15 u
F.C.A. B1 - S.C.W. B1 12.00 u
S.C.W. C1 – F.C.A. C3 10.30 u
Vlug en Vaardig 2 - SCW 2 11.00 u
Pupillen
D.I.O.S. D7 - S.C.W. D1 12.30 u
S.C.W. D2 – De Meer D5 10.00 u
S.C.W. E1 – GeuzenMeer E1 9.45 u
S.C.W. E2 – Martinus E5  8.30 u
D.I.O.S F4 - S.C.W. F1 10.15 u
S.C.W. F2 – Olympia F3 8.30 u
Vrouwen
S.C.W. VR.1 – B.O.L. VR.1 14.30 u
Meisjes
S.C.W. MB1 – ADO20 MB2 12.00 u
SCW MC1–Hoofddorp MC1 11.15 u
S.C.W. ME1 – IJburg ME2  8.45 u

Zondag 8 november:
F.C. AALSMEER
N.F.C. 1 - F.C.A. 1 14.00 u
F.C.A. 2 – R.K.D.E.S. 5 11.00 u
Arsenal 4 - F.C.A. 3 14.00 u
F.C.A. 4 – Overbos 3 11.30 u
F.C.A. 5 – Nautilus 2 11.30 u
F.C.A. 6 – Pancratius 6 14.00 u
Legm.vogels 5 - F.C.A. 7 14.00 u 

R.K.D.E.S.
Swift 1 - R.K.D.E.S. 1 15.00 u
R.K.D.E.S.2 – Ankaraspor2 12.00 u
R.K.D.E.S. 3 – EDO 3 12.00 u
F.C.A. 2 - R.K.D.E.S. 5 11.00 u
R.K.D.E.S. 6 – Overbos 5 12.00 u
Junioren
Hillegom A3 - R.K.D.E.S. A2 13.00 u
R.K.D.E.S. B1 – H.F.C. B5 10.00 u
H.F.C. B4 - R.K.D.E.S. B2 15.15 u
R.K.D.E.S. C1–Martinus C2 10.00 u
R.K.D.E.S. C2 – Arsenal C3 12.00 u
RKDES C3–GeuzenMeer C3 10.00 u
Arsenal C4 - R.K.D.E.S. C4  8.30 u
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Nico wint bij 
Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Belangstel-
lenden zijn van harte welkom. Kom 
gerust eens kijken en/of meekaar-
ten. Op donderdag 29 oktober is 
het kaarten gewonnen door Nico de 
Ron met 5335 punten, gevolgd door 
Huub Bouwmeester met 5129 en 
Henk van Wichen met 5087 punten.
Bij het jokeren behaalde Gerrit van 
der Geest de hoogste eer met 192 
punten, op twee Kees van der Meer 
met 217 punten en op drie Trudy 
Knol met 286 punten. Voor inlich-
tingen: Mevrouw R. Pothuizen, tel. 
0297-340776.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezellige 
avond klaverjassen? Iedereen is van 
harte welkom bij klaverjasclub De 
Geluksvogels . Het hele jaar door op 
de woensdagavond in het Dorps-
huis te Kudelstaart vanaf 20.00 uur. 
Op 28 oktober is Ben Blom eerste 
geworden met 5550 punten. Toon 
van Es werd tweede met 5316 pun-
ten en Ben v/d Voort derde met 
5072 punten. De poedelprijs was 
deze week voor Gerard Presser en 
Ria van ’t Schip, beiden met 3617 
punten. 

Sjoelcompetitie 
BV Oostend

Aalsmeer - Donderdag 12 novem-
ber organiseert buurtvereniging 
Oostend weer een gezellige sjoe-
lavond in het Middelpunt in de Wil-
helminastraat. Vanaf 19.30 uur staat 
de deur open voor koffie, thee en in-
schrijving. Om 20.00 uur start ver-
volgens het sjoelen. 
De winnaar van de laatst gespeelde 
avond was Emmy Schuit met 119,5 
punten. De overige prijzen zijn ge-
wonnen door Wim v/d Merbel met 
110,4, Sjaak Bleeker met 103,0 en 
Piet Harting met 77,3 punten.

Sjoelavond in 
De Reede

Rijsenhout - Vanavond, donder-
dag 5 november, komen de leden 
van Sjoelclub Rijsenhout bijeen voor 
een gezellige speelavond. Iedere 
sjoelliefhebber is welkom. De aan-
vang van 19.30 uur en plaats van 
samenkomst is dorpshuis De Ree-
de aan de Schouwstraat. 
Het sjoelen op 29 oktober is in de 
hoofdklasse gewonnen door Dirk-
Jan Baardse, in de A-klasse door 
Leo van Faassen, in de B-klasse 
door Jannie van der Laarse en in de 
C-klasse door Marjo Sijm. 

Kaarten bij Ons 
Aller Belang

Aalsmeer - Komt op dinsdag 10 
november ook gezellig kaarten bij 
buurtvereniging Ons Aller Belang. 
De kaartavond is als vanouds in het 
Parochiehuis aan de Gerberastraat 
en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 
uur staat de deur open voor in-
schrijving, koffie of thee.

OVAK-soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - De volgende OVAK-
soos is op woensdag 11 novem-
ber vanaf 14.00 uur in het Parochie-
huis aan de Gerberastraat. Het kla-
verjassen op 28 oktober is gewon-
nen door Rinus Buskermolen met 
5171 punten, gevolgd door Jan van 
der Drift met 5048 punten, Ubel van 
der Blom met 4984 punten en Cobie 
Bruinsma met 4967 punten.

Voetbalcompetitie
FC Aalsmeer zaterdag 
soepel langs Nieuwland
Aalsmeer - Ook Nieuwland uit 
Amersfoort was weer een nieu-
we tegenstander in deze compe-
titie waarin FC Aalsmeer zaterdag 
nog een minieme kans heeft op een 
periodetitel. Mitchel van Friderici en 
Kevin Vermeij (blessures) en Sa-
lih Yildiz (wittebroodsweken) ont-
braken deze middag. Tom Does-
wijk , Eder Delgado en Arnaud van 
Leeuwen startten in de basis. Onder 
een heerlijk herfstzonnetje en voor 
110 voetballiefhebbers begon de 
FC op een goed bespeelbare gras-
mat onder leiding van scheidsrech-
ter Leijdekker aan de wedstrijd. FC 
Aalsmeer was van het begin af aan 
de bovenliggende partij, maar het 
hoge tempo resulteerde te vaak in 
balverlies. Het was te ‘druizig’ wat 
FC Aalsmeer in deze beginfase liet 
zien. Nieuwland liet in deze perio-
de al zien dat het voetballend te kort 
kwam. Met inzet en karakter zat 
het wel goed. Maar een goed uit-
gespeelde kans zag men de gehe-
le wedstrijd niet. Een vrije trap in de 
18e minuut met een slim overstap-
je van Burak Sitil werd door Roger 
Grootfaam met een sublieme curf in 
de linkerbovenhoek afgerond, 1-0. 
Nieuwland liet in deze periode wei-
nig zien en beperkte zich tot lan-
ge trappen naar voren. Maar de FC 
achterhoede met Mark Ruessink in 
een opvallende rol gaven niets weg. 
Doelman Mike Eman had wel een 
opvallend rustige middag. Een goal 
uit het niets kwam er in de 25e mi-
nuut toen een schot van Calvin Kos-
ter door iedereen verkeerd werd be-
oordeeld en in de rechterhoek be-
landde, 2-0. Ook keeper Jeen Bun-
nik stond er bij en keek ernaar. Het 
gaf de FC meer rust in het spel en 
ook de kansen om de score te ver-
hogen. Uit een voorzet van Cal-
vin Koster in de 30e minuut kopte 
Mark Ruessink rakelings over. Men 
probeerde met combinaties elkaar 

te bereiken. Tom Doeswijk vertolk-
te hierin op het middenveld een be-
langrijke rol. Met talrijke steekpas-
ses liet hij zijn kwaliteiten zien. Cal-
vin Koster, uiterst lastig voor zijn te-
genstanders, dook in de 35e mi-
nuut voor doelman Jeen Bunnik 
op, maar via achterkant lat bleef de 
stand 2-0. Uit een corner van Ar-
naud van Leeuwen kopte Wesley 
van Schaik rakelings over. De FC 
kreeg nog zijn kansen, maar ver-
der dan een 2-0 ruststand kwam 
het niet. Aalsmeer kwam goed uit 
de kleedkamer . Een snel uitgevoer-
de aanval in de 46e minuut via Mi-
chal Kocon werd door Calvin Koster 
goed afgerond, 3-0. Nieuwland gaf 
het niet op. Met veel fysiek en met 
krachtvoetbal probeerde men nog in 
de wedstrijd te komen. Maar verder 
dan de 16 meter liet Aalsmeer het 
niet komen. Wissel 57e minuut: Ste-
fan van der Dussen voor Eder Del-
gado. Calvin Koster was in de 65e 
minuut dicht bij zijn derde doelpunt, 
maar zijn schot ging rakelings naast. 
Ook uit een corner in de 73e minuut 
van Arnaud van Leeuwen werd de 
inzet van Calvin Koster van de lijn 
gehaald. Nieuwland kon hier niets 
tegenover stellen. Een penalty in de 
75e minuut toen Calvin Koster onre-
glementair in de 16 meter werd ge-
stopt was een prooi voor Burak Sitil. 
Keeper Jeen Bunnik hoorde hem al-
leen voorbijkomen, 4-0, en waren de 
punten binnen. Wissels 77e minuut: 
Peter Neuvel en Bart de Jong voor 
Calvin Koster en Roger Grootfaam. 
De FC kreeg nog met leuk voetbal 
enkele kansen, maar iedereen was 
tevreden met de 4-0 eindstand. De 
Bilt pakte de Eerste periodetitel. Ko-
mend weekend zaterdag 7 novem-
ber speelt FC Aalsmeer (zat.) thuis 
aan de Dreef tegen Scherpenzeel. 
Aanvang 14.30 uur. 

Jack van Muijden

Start nieuw schaakseizoen
AAS 2 krijgt een pak slaag
Aalsmeer - Vrijdag 30 oktober was 
voor AAS 2 de eerste wedstrijd van 
het seizoen . 
Thuis moesten zij aan de bak te-
gen Oegstgeest 2. Op papier ont-
lopen de teams elkaar weinig. De 
praktijk pakte helaas wat anders 
uit. Toch begon de avond hoopge-
vend. Daar Oegstgeest 2 maar met 7 
man kwam opdagen was het eerste 
punt meteen al binnen. Helaas zou-
den daar voor AAS 2 niet veel pun-
ten maar bijkomen. Op bord 7 was 
Martin van Zaanen de eerste die het 
punt aan de tegenstander moest la-
ten. Henk van Leeuwen op bord 6 
stond beter en kreeg ook tweemaal 
een remiseaanbod. Daar de rest van 
het team wat minder stond speel-
de hij door. Na het missen van en-
kele winstvarianten kwam hij ech-

ter steeds slechter te staan met een 
verlies als gevolg. Olaf Cliteur op 
bord 5 kreeg een heel scherpe vari-
ant op het bord waarbij zijn stelling 
al vroeg in de partij om zeep werd 
geholpen en hij de rest van de par-
tij achter de feiten aan schaakte met 
wederom een nederlaag tot gevolg. 
Willem Hensbergen en Eric Breed-
veld op bord 1 en bord 3 konden het 
tij evenmin keren en verloren alle-
bei. De enige twee die voor AAS 2 
de eer nog enigszins wisten te red-
den waren Simon Groot, die op bord 
2 als enige wist te winnen en Bou-
dewijn Eijsvogel, die op bord 4 nog 
een remise uit het vuur wist te sle-
pen. Eindstand AAS 2 – Oegstgeest 
2: 2,5 – 5,5. Al met al een teleurstel-
lende start van het nieuwe schaak-
seizoen voor AAS 2.

Wedstrijd tot laatste minuut spannend

RKDES pakt fraai punt van 
koploper Sporting Martinus
Kudelstaart - RKDES is er zon-
dag in geslaagd een verdienstelijk 
gelijkspel in de wacht te slepen te-
gen het nog ongeslagen Sporting 
Martinus. Het werd in een enerve-
rende wedstrijd afgelopen zondag 
2-2. De jeugdige Rutger Spaargaren 
was er niet bij hij is geblesseerd ter-
wijl Robin v/d Steeg nog tot de och-
tend moest werken en ook op de 
bank begon zodat Lars Winters op 
rechts begon en Rick Burgers links 
in de verdediging. Jeroen Bakker 
kreeg de voorkeur boven Raymond 
Baars. Ruim 200 toeschouwers wa-
ren afgekomen op deze stralende 
dag met natuurlijk een mooi affiche 
Sporting Martinus kwam op bezoek 
en zij hadden 21 punten uit 7 wed-
strijden met een doelsaldo van 30 
voor en 2 tegen niet slecht dus. Dat 
ook RKDES goed bezig is bleek al 
snel, want Sporting Martinus begon 
evenals de plaatselijke FC rustig aan 
de wedstrijd even aftasten was blijk-
baar het motto. Het eerste echte ge-
vaar was van de Afas/Nieuwendijk 
brigade wat gelijk de 1-0 op het sco-
rebord zette. Het was Maarten van 
Putten die over links zich voorbij zijn 
tegenstander wurmde en zijn strak-
ke voorzet werd door Lars Winters 
hard en laag binnen geschoten.
Helaas liet het antwoord van de 
Amstelveense tegenstander niet 
lang op zich wachten, ook hun eer-
ste echte kans werd verzilverd. Een 
weggekopte voorzet kwam precies 
voor de voeten van een speler van 
Sporting Martinus en op zijn droge 
knal had keeper Tijn Kraak geen vat: 
1-1, maar een pegel vlak voor rust 
wist hij wel uit zijn doel te ranselen, 
1-1 dus de ruststand. Sporting Mar-
tinus had in het eerste kwartier van 
de tweede helft het initiatief geno-
men en de plaatselijke FC werd te-

ruggedrongen richting eigen doel. 
Op het moment dat de sterk spe-
lende Chiel Kok net was opgelapt 
kwam de 1-2 op het bord, de spits 
van Sporting Martinus kapte zich 
vrij en schoot diagonaal onhoudbaar 
binnen. Chiel Kok moest zich even 
later toch laten vervangen zodat Roy 
Endhoven naar de achterste lijn ver-
huisde en Lars Winters terug zakte 
naar het middenveld en Raymond 
Baars de voorhoede kwam verster-
ken. Kunt u het nog volgen? RKDES 
herpakte zich geweldig en zocht met 
veel energie de aanval en dat leid-
de ook tot de terechte gelijkmaker. 
Een lange bal van Rico Zethof kwam 
hoog voor de goal en Jeroen Bakker 
kopte fraai raak. Een paar minuten 
daarna een scrimmage voor het doel 
van Sporting Martinus de bal rolde 
nog voor de voeten van Jeroen Bak-
ker, maar hij kon de bal niet meer 
onder controle krijgen. In de laat-
ste fase van de wedstrijd moest de 
Afas/Nieuwendijk brigade alle zei-
len bijzetten, want Sporting Marti-
nus wilde ook heel graag winnen. 
Ook de Kudelstaartse formatie liet 
zien dat het in de top van deze pou-
le thuis hoort. Dus werd het span-
nend voor beide doelen. Ver in bles-
suretijd kreeg Sporting Martinus 
nog de beste kansen, maar die wer-
den gelukkig niet benut. Een terecht 
gelijkspel zondag op sportpark Cal-
slagen en een wel verdiend applaus 
voor beide ploegen die er een mooie 
boeiende wedstrijd van maakte met 
een 2-2 als eindresultaat. Komen-
de zondag naar Swift in Amsterdam 
en hopelijk kan RKDES daar deze 
lijn vast houden en worden de drie 
punten mee in de watertas naar Ku-
delstaart genomen. Aanvang wed-
strijd 15.00 uur.
Eppo

RKDES Handbal: 
Verlies Dames 1

Aalsmeer - De dames 1 van Rkdes 
moesten afgelopen zondag in Am-
sterdam-noord hun tweede spelen 
wedstrijd tegen Vriendschap/Tob. 
De eerste wedstrijd werd gewon-
nen, dus gingen de dames er met 
goede moed naar toe. Echter toen 
de wedstrijd goed en wel was be-
gonnen stonden de Kudelstaart-
se handbalsters al snel achter met 
4 doelpunten. Er werd slecht omge-
gaan met de kansen die men kreeg, 
ook de verdediging stond niet altijd 
goed waardoor Tob rustig kon uit-
lopen naar een 12-6 ruststand. De 
tweede helft begonnen de ploeg 
van Rkdes beter, zowel de aanval als 
de verdediging liep iets beter, maar 
dat kon toch niet voorkomen dat 
Vriendschap/Tob de punten in Am-
sterdam kond houde. Einduitslag 
19-14. Aankomende zondag spe-
len alle teams van Rkdes thuis en 
wel in het Spant Leimuiden. De da-
mes 1 maken om 12.30 uur hun op-
wachting tegen de dames van Leg-
meervogels

Basketbalcompetitie
Racing Beverwijk maatje 
te groot voor BVA U22
Aalsmeer - Hoewel twee van de 
vier periodes met klein verschil wer-
den gewonnen, bleek Racing Be-
verwijk duidelijk een flinke stap 
verder in hun ontwikkeling te zijn. 
De einduitslag van 42-63 was dan 
ook wel een reële afspiegeling van 
het krachtsverschil. De Beverwij-
kers verdedigden net iets strakker 
waardoor de Aalsmeerders tot te-
veel balverlies werden gedwongen, 
schoten beduidend beter en hadden 
een reboundoverwicht. Toch begon 
Aalsmeer zeer voortvarend. Het 
team overrompelde de gasten en na 
5 minuten stond er een tussenstand 
van 9-5 in Aalsmeers voordeel. De 
eerste periode werd afgesloten met 
een marge van 3 punten (16-13). In 
de tweede periode kwam Beverwijk 
beduidend beter uit de startblok-
ken en een aantal slordig gespeel-
de Aalsmeerse aanvallen werden 
onmiddellijk afgestraft zodat er na 4 
minuten een tussenstand van 19-30 
op het bord stond. In een time-out 
werden betere afspraken gemaakt 
en Aalsmeer kon door beter te ver-
dedigen en zorgvuldiger met de bal 
om te gaan weer aanhaken. Bever-
wijk kwam nog slechts één keer tot 
scoren en de Aalsmeerders had-
den pech dat een aantal prima uit-
gespeelde kansen niet werden ver-
zilverd. Uitblinker Thijs Wijfjes had 
het enorm moeilijk tegen de stevi-
ge Beverwijkse centers maar wist 
door attent spel in totaal maar liefst 
7 keer balwinst te behalen. De rust-

stand van 23-33 bood nog enig per-
spectief, maar in de derde perio-
de gingen vrijwel alle schoten van 
de Aalsmeerders mis terwijl Bever-
wijk wel scoorde. Het verschil liep in 
de vierde minuut van de vierde pe-
riode op tot 25 punten (29-54). Het 
pleit voor de Aalsmeerders dat ze 
de laatste minuten, met name door 
het goede spel van Bram Busker-
molen die zich uitstekend herstelde 
van een mindere eerste helft, kei-
hard bleven werken waardoor de 
eindstand nog een draaglijk aan-
zien kreeg. 

U16 had moeilijke wedstrijd
De jongens U 16 reisden met 6 
man af naar Enkhuizen om tegen 
de koploper in hun competitie te 
spelen. Dit team is duidelijk veel te 
laag ingedeeld en wint alle wedstrij-
den met overmacht. De spelers van 
Enkhuizen bleken veel groter te zijn 
en vooral hun twee centers van te-
gen de twee meter boezemden veel 
ontzag in. De Aalsmeerders misten 
bovendien een paar spelers, maar 
speelden toch heel dapper een full-
court press. Toen Jay Nabibaks en 
Alex Cardoso de Bastos ook nog 
eens met 5 fouten aan de kant kwa-
men te zitten en Aalsmeer dus met 
4 spelers in het veld kwam te staan 
werd het verschil alsnog erg groot. 
Ondanks de nederlaag van 30-95 
kon coach Kees Buskermolen niet 
ontevreden zijn met de wijze waar-
op zijn team had gespeeld.

Kees de Lange 
wint dartspel

Aalsmeer - De dartavond afgelo-
pen dinsdag is niet heel druk be-
zocht. Er werd daarom besloten een 
variant te doen van het dartspel. Zo 
werd er begonnen met dubbel in/
dubbel out, de moeilijkheidsgraad is 
dan het begin om de dubbel te ra-
ken. Het maakt niet uit welke, maar 
pas als dit gelukt is, gaan punten 
geteld worden vanaf 501. Dit luk-
te bij Kees bij iedere set als eerste. 
De tweede plaats was voor Franklin 
Dolk, die een goede tactiek erop na 
hield. Zo probeerde hij met de dub-
bele bull te beginnen, maar dat valt 
ook niet altijd mee. Hij noemt z’n va-
der Hans Bullie, omdat deze meest-
al op de bull mikt. Dit lukt hem ook 
vaak, alleen deze avond liet het ge-
luk Hans in de steek en werd hij 
derde. Al met al was het een zeer 
gezellige avond, mede door de vari-
ant van het darts spel. De volgende 
dinsdagavond is er weer een gewo-
ne darts competitie, die begint om 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur, 
in ’t Middelpunt in de Wilhelmina-
straat 55. Deelname kost 2.50 euro 
per avond, Iedereen vanaf 16 jaar 
kan mee komen darten

Bingoavond bij 
BV De Pomp

Aalsmeer - Op woensdag 11 no-
vember is de maandelijkse bin-
go weer. Buurtvereniging de Pomp 
houdt meestentijds de tweede 
woensdag van de maand haar bin-
go in ’t Baken in de Sportlaan 86. 
Vanaf 20.00 uur is iedereen van har-
te welkom, lid of geen lid, jong of 
oud, gezelligheid en spanning staan 
voorop. Er worden 10 rondes ge-
speeld met gevarieerde prijzen en 
1 hoofdprijzenronde met 2 waar-
devolle hoofdprijzen. Om het geld 
hoeft u het niet te laten, want het 
rendement is altijd hoger dan uw in-
leg, is het niet qua prijzen, dan wel 
qua gezelligheid! Telefonische infor-
matie kan verkregen worden bij de 
secretaresse van de vereniging, Ca-
roline Ramp via 0297-344107. 

Programma 
handbal

Zaterdag 7 november:
19.15 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 1 
– Quintus (Eerste Divisie)
Zondag 8 november:
9.00 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens 
C2 – Blinkert
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes 
C1 – Leidsche Rijn
11.10 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens 
C1 – Snelwiek (Jeugddivisie)
12.10 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens 
B2 – Bevo (Jeugddivisie)
13.20 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 
A1 – Hellas (Jeugddivisie)
14.30 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 2 
– Quintus (Eerste Divisie)
14.35 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens 
B1 – Hellas (Jeugddivisie)
15.40 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 4 
– Monnickendam
15.50 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 
4 – Nijenrodes
16.50 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 
3 – Vriendschap/TOB
17.20 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 
DS2 - VOC

Speelavond 
DES

Rijsenhout - Op donderdag 12 no-
vember houdt buurtvereniging DES 
voor liefhebbers een kaartavond. 
Klaverjassen en domineren staan 
op het programma. 

Er wordt vanaf 19.30 uur gekaart 
in dorpshuis De Reede aan de 
Schouwstraat. Nieuwkomers zijn 
welkom. Het klaverjassen op 22 ok-
tober is gewonnen door Anneke 
Bol met 5136 punten, gevolgd door 
Joke Zonneveld met 5032 punten 
en Henk van de Heuvel met 4928 
punten. Bij het domineren een ge-
lijke eindstand, tien schrappen voor 
zowel F. Korte als Joke Eikhoff.

Huldiging voor aanvang van de Raad

NK Kampioensteam beach-
handbal in zonnetje gezet
Aalsmeer - Voor aanvang van de 
raadsvergadering gisteren 29 ok-
tober zijn de spelers van de C1 van 
handbalvereniging FIQAS Aalsmeer 
in het zonnetje gezet door burge-
meester Jeroen Nobel. Het team is 
afgelopen zomer Nederlands kam-
pioen beachhandbal geworden. De 
eerste burger gaf aan trots te zijn 
op deze sportieve inwoners. Het is 
de eerste keer dat een jeugdteam 
van de Aalsmeerse handbalver-
eniging mee heeft gedaan aan het 
NK Beachhandbal. En meteen kam-
pioen worden is een prestatie met 
een hoofdletter. De deelname gaat 
vervolg krijgen, zo deelde voorzitter 
Mike van der Laarse mede. Er gaan 
meer teams van de handbalvereni-
ging trainen voor deze sport. Beach-

handbal is tot slot een groeiende 
sport en bij het NOC NSF is voor-
gesteld er in de toekomst een Olym-
pische sport van te maken. Deelne-
men aan het NK beachhandbal was 
een voorstel en initiatief van de trai-
ners en coaches Heino Blaauw en 
Tino van Empelen. Er is getraind 
bij RKDES in Kudelstaart en op de 
overdekte zandvelden in The Beach. 
De coaches kregen beide bloemen, 
de kampioenen een oorkonde, een 
geldbedrag van de gemeente en er 
is teamfoto gemaakt met in het mid-
den burgemeester Nobel. 
Het kampioensteam bestaat uit Lars 
Kooij, Niko Blaauw, Paul Breyer, Olaf 
Offerman, Don Hartog, Patrick de 
Mey, Koen van Dijk, Glenn Moeliker 
en Ian Stuart. 

Veel belangstelling voor 
veiling Historische Tuin
Aalsmeer - Planten en bloemen, 
waaronder troschrysanten, en on-
der andere Stiense bonen en zoe-
te appeltjes werden afgelopen za-
terdag 31 oktober geveild in de 
Historische Tuin. Het was gezellig 
druk op de tribunes met uitkijk op 
de ouderwetse, maar originele vei-
lingklok. Veilingmeester was Luus 
Hooyman en voor het opsteken van 
alle waar droeg oud bloemeninko-

per Ruud Bartels zorg. Het was de 
laatste veiling van dit seizoen. De 
Historische Tuin gaat de winterpe-
riode in. Bezoekers blijven natuur-
lijk ‘gewoon’ welkom. Zaterdag en 
zondag staat de ophaalbrug bij het 
Praamplein naar beneden tussen 
13.30 en 16.30 uur en dinsdag tot 
en met vrijdag is de Tuin geopend 
van 10.00 tot 16.30 uur. 
Foto: www.kicksfotos.nl.



Jeugdcompetitie RKDES
Toch winst voetballers F6
Kudelstaart - Na een weekend vrij 
waarin alle jongens van de F6 van 
RKDES zich konden opladen voor 
de tweede helft van de najaarscom-
petitie was het 31 oktober tijd voor 
de wedstrijd tegen Overbos F9. On-
danks de warming up waarin 3 te-
gen 3 werd gespeeld bleken de jon-
gens nog niet echt wedstrijd klaar te 
zijn en werden ze verrast door een 
enthousiast Overbos. Al na een paar 
minuten verscheen Overbos dan 
ook voor keeper Niels en belandde 
de bal gelukkig op de paal waarna 
Niels de bal kon oprapen. Na 5 mi-
nuten leken de jongens van de F6 
zich te herpakken en via een pass 
van Matthijs verscheen Terre alleen 
voor de keeper. Zijn diagonale schot 
met zijn linkerbeen verdween achter 
de kansloze keeper op de paal. De 
volgende mogelijkheid tot een kans 
was voor Overbos, maar Niels wist 
met een sliding redding te bren-
gen. Na een pass van Thierry ver-
scheen Luuk voor de keeper waarna 
hij door de verdediging van Over-
bos werd gevloerd. De vrije trap 
door Luuk zelf genomen ging helaas 
mis. In de 20ste minuut was het dan 
toch raak, de bal werd achterin on-
derschept door Jari en dorgespeeld 
naar Luuk, Luuk speelde de bal ver-
volgens op Terre die de bal bij Tijn 
in de loop meegaf en Tijn de keeper 
met een schot kansloos liet: 1-0. De 
volgende kans was voor Luuk die 
helaas de bal op de paal zag gaan 
en de rebound van Matthijs ging 
daarna naast. Met 1-0 werd er ge-
rust waarna Niels met Matthijs ruil-

de op doel. Na de rust kwam RK-
DES goed voor de dag. Een dribbel 
van Terre over rechts, gevolgd door 
een voorzet zette Tijn alleen voor de 
keeper, helaas kon Tijn de keeper 
niet passeren. Een schot van Luuk 
werd door de keeper gestopt. Door-
dat de verwachte 2-0 uitbleef hield 
Overbos geloof in een goede afloop. 
Na balverlies kreeg Overbos ook 
een kans maar het schot ging naast. 
Na een pass van Luuk op Tijn was 
er weer een kans op 2-0, maar het 
schot ging naast. In de 30ste minuut 
sloeg het noodlot toe, bij een uittrap 
van Matthijs bleven alle jongens van 
de F6 op de bal wachten, hierdoor 
werden ze verrast door een kleine 
Overbos speler die naar de bal toe 
rende en deze in één keer op zijn 
schoen nam en met een wereldgoal 
de 1-1 op het bord zette. Met nog 
maar 10 minuten te spelen, werd het 
spel steeds grimmiger. Na een on-
derschepping van Thomas passte 
hij op Thierry die alleen op de kee-
per afging, maar zijn schot langs 
de paal zag gaan. Ook Tijn kwam 
nog voor de keeper uit een pass 
van Luuk, maar ook dit schot ging 
naast. In de allerlaatste seconde van 
de wedstrijd was het dan toch Luuk 
die een afgeslagen bal hoog op doel 
schoot en daarmee de keeper wist 
te verrassen: 2-1. Na dit schot floot 
de scheidsrechter af waarna de jon-
gens elkaar blij in de armen vielen 
na deze zwaar bevochten overwin-
ning. Komend weekend spelen de 
jongens om 12.30 uur uit bij RO-
DA23 tegen de F11 in Bovenkerk.

Tim al snel met de rug tegen de muur (verwarming) tegen Christiaan.

Aalsmeer - In de zesde ronde van 
de jeugdschaakcompetitie bij AAS 
heeft Luuk Valkering afstand geno-
men van het peloton. In een dyna-
mische partij probeerden Luuk en 
Stijn hoe snel je kan zetten zonder 
je tijd te gebruiken om na te denken. 
Luuk was daar duidelijk beter in, al 
vond Stijn met Dame en Toren ach-
ter dat er best nog winstkansen voor 
hem inzaten. Even later was zijn deel 
van het bord vrij leeg en was opga-
ve het enige zinnige om te doen. De 
gebroeders Hagenberg moesten te-
gen elkaar en een fanatiek gevecht 
brak uit. Ondanks dat Simon tijdens 
de les beter oplet dan Willem, was 
het toch de oudste broer die aan het 
langste eind trok. Christiaan won 

netjes met zwart van Tim, die al snel 
met de rug tegen de muur stond, of 
beter gezegd tegen de verwarming.
Chessqueen Flora, opgepept door 
het artikel van vorige keer, speelde 
een nette remise tegen Merlijn. Sam 
was uitgeloot en Kevin neemt nu de 
rode lantaarn mee door te verliezen 
van Rune. De jeugdcompetitie wordt 
via een laddersysteem gespeeld, zo-
dat als je later lid wordt van AAS je 
altijd aan de competitie kan deelne-
men en bij winst vanzelf op de lad-
der stijgt. De stand na 6 ronden:
1 Luuk 5,5; 2 Simon 4; 3 Willem 4; 
4 Jasper 3,5; 5 Christiaan 3; 6 Gijs 
2,5; 7 Stijn 2,5; 8 Tim 2; 9 Flora 2; 
10 Merlijn 2; 11 Rune 2; 12 Sam 2; 
13 Kevin 1.

Jeugdschaakcompetitie ronde 6
Luuk neemt verder afstand

Jongste handballers FIQAS in actie
Veel plezier bij minitoernooi
Aalsmeer - Zondag 1 november 
was het eerste minitoernooi van dit 
seizoen voor de handballertjes van 
FIQAS Aalsmeer en dan ook nog 
in de eigen Bloemhof. En dat werd 
tijd ook, want veel kinderen van ver-
schillende verenigingen hadden 
al gevraagd wanneer ze nu einde-
lijk weer mochten spelen. Met veel 
enthousiasme gingen ze van start. 
Op veld 1 kwamen veel ‘nieuwelin-
gen’ in actie, hier en daar nog wat 
onwennig, maar het plezier straal-
de er van af! Op veld 2 speelden de 
kinderen die net een stapje verder 
waren: daar werd al goed over ge-
speeld en gedribbeld. Fouten wer-
den niet afgefloten, maar uitgelegd 
en de kinderen mochten dan weer 

verder handballen. Op veld 3 ston-
den veel kinderen die volgend sei-
zoen over moeten naar de E-jeugd, 
dus daar waren al passeerbewegin-
gen en sprongschoten te zien. Een 
mooie opbouw in minihandbal op 3 
velden in de Bloemhof. Aan de zij-
kant, langs de velden werden door 
Lisa en Ella (E/D jeugd) de teams 
nog begeleid in een spel met een 
tsjoek. Al met al was het een zeer 
geslaagd en plezierig toernooi. 
Nu gaan de mini’s weer lekker trai-
nen en op 21 november zijn er weer 
wedstrijden: dan mogen de kids 
naar Westsite voor een toernooi. En 
op 28 november gaan ze deelnemen 
aan het Sinterklaas toernooi in Vo-
lendam.

Podiumplaatsen Oceanus 
zwemmers bij IJsselcup
Aalsmeer - De IJsselcup, een wed-
strijd die super strak georgani-
seerd wordt elk jaar, en waar ve-
le zwemmers graag in actie ko-
men. 27 Zwemmers van de Ocea-
nus ploeg reisden af naar Nieuwer-
kerk aan de IJssel om daar in ac-
tie te komen met 4 debutanten. De 
eerste waren Charlotte Bentveld en 
Pippi Achterberg en de meiden de-
den het fantastisch op de 25 meter 
vrije slag, Pippi dook zelfs onder de 
20 seconde grens met 19,68. Zarah 
Tas zwom 20,82 en Esmee Scheu-
er scherpte haar tijd aan tot 21,31 
en de snelste van de Oceanus mi-
nioren was Mila van Duinhoven met 
17,68. De jongens kenden ook 2 de-
butanten met Robert Lima Vermeu-
len en Floris van der Salm. Ze gin-
gen er helemaal voor, 21,46 versus 
26,47. Loek Boerlage won van alles 
en iedereen in het tweede program-
ma-onderdeel in de tijd van 15,77 
en Jayden v/d Bijl wist er ook maar 
liefst 1,4 seconde vanaf te zwem-
men. De dames begonnen hun mid-
dag met de 200 meter vrije slag. Bij 
Madelief Blesgraaf wilde het maar 
niet lukken, ze eindigde net boven 
haar tijd. Nina Bellaart, Femme Bol 
en Danique Pannekoek waren lek-
ker gewaagd aan elkaar in serie 4 
waarbij alle drie de meiden hun tij-
den aanscherpten. Nina en Femme 
doken onder de 3 minuten grens. 
Naomi Visser, Olivia Schalekamp, 
Sam Eveleens, Beau van Dommelen 
en Anouk Hilgers scherpten allen 
hun tijden flink aan. Voor de heren 
was het te zwemmen nummer eerst 
de 50 vrije slag. Jochem van Zanten 
en Luuk Scheuer hadden het tem-
po er lekker in en scherpten de tij-
den lekker aan. Sebastian v/d Born, 
Michael Masseurs en Liam Bree-
baart zaten er net boven. Ruben van 
Vierzen zwom een dijk van een race, 
maar kreeg AA achter zijn naam, 

voor wiebelen op het startblok wat 
door de scheidsrechters afzonderlijk 
van elkaar was gezien. Ronde num-
mer twee en nu mochten de jongste 
meiden 100 meter vrije slag, Span-
nend 3 keerpunten en 4 banen, Pip-
pi ging er heel snel vandoor, tijdens 
baan drie kreeg ze het zwaar maar 
op karakter liet ze een 1.41,83 klok-
ken. Charlotte worstelde zich door 
haar race heen, maar ze deed het 
toch maar wel. Esmee was super blij 
en wist er maar liefst 2,93 seconde 
vanaf te zwemmen. Mila was ont-
ketend en haalde er ook 5 seconde 
vanaf. Robert Lima en Floris streden 
in serie 1 en ook deze kanjers vol-
brachten hun race . Loek die finishte 
net boven zijn inschrijftijd daar waar 
Jayden er met 1.23,97 lekker onder 
dook. Madelief revancheerde zich 
voor haar 200 meter vrije slag bij de 
50 meter 38,37, een pracht van een 
persoonlijk record. Tijdsverbeterin-
gen waren er ook voor Femme, Da-
nique, Naomi,Olivia en Anouk. Myr-
the en Britt zaten net boven hun in-
schrijftijden. Net als Mila was ook 
Jochem goed bezig hij wist op de 
200 vrije slag zijn tijd van 2.59,77 
naar 2.42,76 te verbeteren. Daar 
waar het Liam bij de 50 vrij niet luk-
te zo lukte het wel op de 200 me-
ter, 2,6 seconde zwom hij ervan af. 
Ook Luuk en Sebastian wisten de 
tijden lekker aan te scherpen. Om 
17.15 uur werden de finale zwem-
mers bekend gemaakt en er zaten 
maar liefst 12 Oceanus zwemmers/
sters bij. Ze werden luidkeels aan-
gemoedigd door de ploeg met als 
resultaat: Pippi werd 2e, Charlotte 
5e, Femme 4e, Naomi 5e, Anouk 5e, 
Myrthe 4e, Floris 5e, Loek 1e, Jay-
den 3e, Jochem 3e, Liam 5e en Luuk 
4e. Het was een lange zwem mid-
dag, maar de resultaten waren su-
per. Aankomende zondag de Minio-
ren Clubmeet.

Baanloop AVA
Aalsmeer - Op woensdag 11 no-
vember kan iedereen meedoen met 
de recreatieve 1, 3 en 5 kilome-
ter baanloop bij de Atletiek Vereni-
ging Aalsmeer aan de Sportlaan 43. 
Deelname kost 2 euro voor niet-le-
den van AVA. Het startschot wordt 

Zaalvoetbalcompetitie
Toppers bij ZABO ronde 4
Aalsmeer -Bij de ZABO zaalvoet-
balcompetitie zijn er na drie speel-
ronden nog drie teams met de on-
geslagen status. Het team van Am-
sec Piller (fusie van Amsec Bevei-
liging en Piller Sport) is het huidi-
ge seizoen uitstekend gestart met 
negen punten uit drie duels. Ook 
nieuwkomer Kid’s Actief heeft de 
volle buit van negen punten ge-
scoord. De kampioen van vorig sei-
zoen, Sportcafé de Midi’s verloor 
géén punten en voert de ranglijst 
aan met het beste doelsaldo. De 
derde speelronde vond zaterdag-
avond plaats in de Proosdijsporthal. 
De openingswedstrijd in Kudelstaart 
ging tussen Koning Nieuwendijk en 
IBH Aalsmeer. Deze partij eindigde 
na een spannende slotfase met een 
6-4 zege voor Koning Nieuwendijk. 
Amsec Piller had FC Madrevo als te-
genstander. In de eerste helft scoor-
den Antoine Groot en Mark Pothui-
zen namens Amsec Piller. Ruststand 
2-0. FC Madrevo bleef fanatiek te-
genstand bieden maar Amsec Pil-
ler was deze wedstrijd gewoon de 
betere ploeg. Antoine Groot, Paul 
den Haan en Mark Pothuizen trof-
fen in de tweede helft het doel en 
het duel eindigde met een 5-2 over-
winning voor Amsec Piller. De der-
de wedstrijd van het avondje ZA-
BO ging tussen Sportcafé de Mi-
di’s en Café Sportzicht. Het publiek 
zag kansen voor beide doelen waar-
bij Sportcafé de Midi’s flink over-

wicht had. Bij de wissel gaf het sco-
rebord een dubbelblanke score aan 
van 0-0. Ballen eindigde in de eer-
ste helft soms op miraculeuze wijze 
niet in de goal. Vooral Café Sport-
zicht-doelman René Kuin verkeer-
de in uitmuntende vorm. Diezelfde 
doelman Kuin moest na twintig se-
conden in de tweede helft capitule-
ren: 1-0. Nadat Rob Overvliet vijf mi-
nuten later de 2-0 had aangetekend 
waren de illusies verdwenen bij Ca-
fé Sportzicht en leek de wedstrijd 
beslist. Sportcafé de Midi’s speelde 
de partij vakkundig uit en sloot het 
zaalvoetbalduel af met een 5-0 ze-
ge. Overige uitslagen: LEMO tegen 
Kid’s Actief 3-4 en EZ Flower tegen 
Atlas Lions 2-3. 

Zaterdag in Bloemhof
De vierde ronde van de ZABO-com-
petitie vindt zaterdag 7 november 
plaats in sporthal de Bloemhof aan 
de Hornweg. Om 18.35 uur speelt 
Atlas Lions tegen FC Madrevo. Om 
19.20 uur Koning Nieuwendijk tegen 
LEMO. Om 20.05 uur Kid’s Actief te-
gen Sportcafé de Midi’s. Om 20.50 
uur Café Sportzicht tegen EZ Flower 
en om 21.35 uur Amsec Piller tegen 
IBH Aalsmeer. De toegang is gratis.
Stand vooraf: Sportcafé de Midi’s 
3-9, Amsec Piller 3-9, Kid’s Actief 
3-9, Atlas Lions 3-6, IBH Aalsmeer 
3-3, Koning Nieuwendijk 3-3, LEMO 
3-1, Café Sportzicht 3-1, EZ Flower 
2-0, FC Madrevo 2-0.

Duikclinic voor Oceanus 
aangepast zwemmen
Aalsmeer - Donderdag 29 oktober 
was een andere training dan anders 
voor de mindervalide zwemmers van 
Oceanus. Duikteam Thamen kwam 
speciaal voor ons naar het zwembad 
om een groep van onze zwemmers 
een clinic te geven. De zwemmers 
kregen een korte introductie, waar-
na iedereen zelf mocht beleven hoe 
het is om onderwater te zwemmen 

met een zuurstoffles op je rug. Voor 
de jongste deelnemers werd een 
training gemaakt waarin ze leerden 
om beter te zwemmen met zwem-
vliezen en snorkel. Dankzij de hulp 
en begeleiding van het duikteam 
kon iedereen meedoen. Het was 
een hele ervaring en alle zwemmers 
hebben genoten van deze bijzonde-
re training!

Eerste Divisie handbal
Dames vinden aansluiting 
bij de top vijf!
Aalsmeer - In hal twee van de 
Bloemhof was het afgelopen zon-
dag een gezellige boel. Er was, net 
als in hal 1, muziek en de tribunes 
zaten goed vol. De dames van FI-
QAS Aalsmeer hadden er dan ook 
zin in om de aansluiting met de bo-
venste vijf van de Eerste Divisie te 
gaan maken. Maar dan moest er 
wel gewonnen worden van het al-
tijd lastige VZV. Gelukkig hadden 
ze een goede start en stonden na 6 
minuten met 2-0 voor. Iris van Aalst 
en Celina Henke openden de sco-
re. VZV herpakte zich snel en na 
10 minuten spelen stond er een 
2-2 stand op het bord. De hele eer-
ste helft bleven de ploegen dicht 
bij elkaar en vochten om de voor-
sprong. Eerst namen de Aalsmeerse 
dames steeds het voortouw, maar 
steeds wist VZV bij te blijven en ge-
lijk te maken. En na 20 minuten spe-
len nam VZV voor de eerste keer de 
leiding in de wedstrijd: 5-6. Geluk-
kig bleef FIQAS Aalsmeer gretig en 
kon sterk terugkomen: 7-6. Het spel 
golfde op en neer en met nog 4 mi-
nuten te spelen in de eerste helft 
was het 9-9. De ploegen gingen uit-
eindelijk rusten bij een 11-12 tus-
senstand. 
Dan moesten de Aalsmeerse dames 
in de tweede helft proberen maar 
weer proberen op gelijke hoogte te 
komen en de wedstrijd naar zich toe 
te trekken. Na 8 minuten was dat 
gelukt en stonden ze weer voor: 16-
15, waarbij Dionne Visser liet zien 
dat ze de weer lekker in de wedstrijd 
zat. Britt v.d. Polder scoorde haar 
tweede en Fleur Houtzager pakte 
ook weer haar doelpunt mee. En na-

tuurlijk gooide ook Kelsey Maarse 
er nog weer eentje in van afstand. 
Zo hield FIQAS Aalsmeer de voor-
sprong vast en stond het na 17 mi-
nuten 21-17. Nog weer 3 minuten 
later was het verschil nog iets gro-
ter: 23-18. In deze fase van de wed-
strijd was het Dionne Visser dit veel 
scoorde, maar ook Kelsey Maarse en 
Samentha de Soet troffen het doel. 
In de laatste 10 minuten kroop VZV 
weer iets dichterbij (24-23) en dus 
bleef de wedstrijd tot het einde toe 
heel spannend. Maar de Aalsmeer-
se dames hielden het hooft koel en 
gaven de winst niet meer weg. Eind-
stand 26-24! Door deze overwinning 
hebben de Aalsmeerse dames aan-
sluiting gevonden bij de top 5 in de 
Eerste Divisie. Ze staan nu zesde, 
maar het verschil met de nummer 
drie is slechts één punt! Komende 
zaterdag 7 november spelen de da-
mes opnieuw thuis in de Bloemhof. 
Vanaf 19.15 uur is één van de kop-
lopers – Quintus 2 – de tegenstan-
der. Een ploeg die al acht speelron-
des ongeslagen is. De dames kun-
nen dus wel wat steun gebruiken! 

Mannen nog even vrij
Voor de mannen van FIQAS 
Aalsmeer staan de komende tijd 
geen wedstrijden op het program-
ma. Dit in verband met wedstrijden 
van het Nederlands Herenteam – 
WK kwalificatie – tegen Luxemburg. 
Op zaterdag 14 november wordt de 
BeNe-League hervat: voor FIQAS 
Aalsmeer met een uitwedstrijd bij 
Initia Hasselt, gevolgd door twee 
weekenden Europacup handbal, 
beide keren thuis in de Bloemhof. 

Zaterdag in de Proosdijhal
Fitheidstest voor senioren
Kudelstaart - Op zaterdag 7 no-
vember organiseert Sportser-
vice Haarlemmermeer in samen-
werking met Fysio & Fitness Ku-
delstaart en Aalsmeer een fitheids-
test voor 55+ers in de Proosdijhal in 
de Edisonstraat 6. De fitheidstest is 
een vrijblijvende test en is speciaal 
voor 55-plussers ontwikkeld door 
de Rijksuniversiteit van Groningen 
en meet onder meer uithoudings-
vermogen, lenigheid, handvaardig-
heid, reactiesnelheid en bloeddruk. 
Na afloop van de test kunnen deel-
nemers beweegadvies op maat krij-
gen door één van de adviseurs. De 
test duurt ongeveer een uur. Men-

sen die zich opgeven krijgen een 
tijd mee waarop ze kunnen komen 
en betalen 2 euro. Opgeven kan via 
tschutte@sportservicehaarlemmer-
meer.nl of via 023-5575937. U kunt 
ook zonder afspraak tussen 10.00 
en 12.30 uur naar de Proosdijhal ko-
men, dan zijn de kosten 3 euro. 
In Aalsmeer en Kudelstaart zijn di-
verse mogelijkheden om te sporten 
voor de doelgroep. Over de activitei-
ten kan informatie verkregen wor-
den na afloop van de test. Doel van 
de fitheidstest is senioren meer in 
beweging krijgen en houden door 
het aanbieden van een breed scala 
aan beweegmogelijkheden. 

gegeven om 20.00 uur en inschrij-
ven kan tot 15 minuten voor aan-
vang in de kantine. Er wordt gelo-
pen met een Ipico loopchip die aan 
de deelnemer wordt uitgeleend. 
Kleedkamers met douches zijn be-
schikbaar. Na afloop ontvangen de 
meeste deelnemers een prachtige 
plant. Voor verdere informatie: www.
avaalsmeer.nl 

Waterskivereniging sluit 
succesvol seizoen af
Aalsmeer - Vrijdag 30 oktober was 
alweer de laatste club avond van 
het waterski en wakeboard sei-
zoen 2015 bij Waterski Vereniging 
Aalsmeer. De club kijkt terug op een 
mooi seizoen met een aantal mooie 
evenementen. Naast de vaste club-
avonden waren er ook de NWWB 
open dag, de Westeinderwaterweek, 
Sportpassie, en ook nog een paar 
mooie club zondagen. De jeugdle-
den, die in de jeugdtrainingen heb-
ben geskied, kregen een mooie be-

ker uitgereikt. Enkele skiërs van de 
WSVA zijn zelf op nationaal niveau 
in de prijzen gevallen deze zomer!
Al met al was een geslaagde avond. 
Nu maar aftellen naar het nieuwe 
seizoen dat in april 2016 weer be-
gint. Mocht je ook een keer willen 
waterskiën of wakeboarden. Kom 
dan gerust een keer langs bij het 
clubhuis op surfeiland Vrouwen-
troost. Voor meer informatie; info@
wsva.nl of kijk op www.waterskiver-
enigingaalsmeer.nl 

 
5 november 2015  •  Nieuwe Meerbode    23




	45_ED1_PAG03
	45_ED1_PAG05
	45_ED1_PAG07
	45_ED1_PAG09
	45_ED1_PAG11
	45_ED1_PAG13
	45_ED1_PAG15
	45_ED1_PAG19
	45_ED1_PAG21
	45_ED1_PAG24



