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NATIONALE DAG VAN DE MANTELZORG
Vrijdag 10 november is het de Nationale Dag van de Mantelzorg. 
Als blijk van waardering stuurt de gemeente mantelzorgers een 
cadeaubon voor hun waardevolle werk. Mantelzorgers die bekend zijn 
bij Mantelzorg & Meer krijgen de bon toegestuurd. Mantelzorgers van 
wie de verzorgde inwoner in de gemeente Aalsmeer woont en die 
niet bekend zijn bij Mantelzorg & Meer kunnen zich tot en met 
15 december aanmelden via info@mantelzorgenmeer.nl of 
www.mantelzorgenmeer.nl/mantelzorg/aanmelden. 
Om de Mantelzorgers extra in het zonnetje te zetten organiseert 
Mantelzorg & Meer in de week van 6 t/m 12 november diverse 
activiteiten. De bij Mantelzorg & Meer ingeschreven mantelzorgers 
hebben hierover al eerder bericht gehad.

Pijnaker Aalsmeer

Schade?
Welke schade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Zonnepanelen?
Ontvang nu de 
BTW retour!

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

Ophelialaan 116 | 1431 HM Aalsmeer | 0297 - 32 58 37 | info@wittebolwijn.nl | www.wittebolwijn.nl

Ophelialaan 116 | 1431 HM Aalsmeer | 0297 - 32 58 37 | info@wittebolwijn.nl | www.wittebolwijn.nl
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GROOTS DOOR ONZE LAGE PRIJS!

o.a. knippen  19.75

Tel. 0297-321569

KNIP- EN KLEURSALON SENDYStingray

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

UITNODIGING RONDETAFELGESPREK 
SCHIPHOL IN KUDELSTAART

Woont u in Kudelstaart? Dan nodigt wethouder Robbert-Jan van Duijn u 
van harte uit voor een bewonersavond op 20 november as. over Schiphol.

De avond is onderdeel van een serie gesprekken over Schiphol met 
verschillende groepen inwoners. Aanleiding zijn de onderhandelingen 
over de ontwikkeling van Schiphol na 2020 die nu gaande zijn. 
In Kudelstaart is de nabijheid van de luchthaven duidelijk merkbaar met 
vluchten van de Kaagbaan, de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan. 
En met het project ‘Microklimaat Leimuiden’ jaar is de vliegroute vanaf 
de Kaagbaan dichterbij Kudelstaart komen te liggen.

Wethouder Van Duijn hoort graag hoe inwoners van Kudelstaart naar 
de toekomst van Schiphol kijken en de nieuwe vliegroute ervaren. 
U bent van harte welkom hierover mee te praten.
Datum: maandag 20 november, 20.00 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.30)
Locatie: het Dorpshuis, Kudelstaartseweg 239, Kudelstaart.

U kunt zich aanmelden via schipholavond-kudelstaart@aalsmeer.nl. 
We horen graag met hoeveel personen u komt en waar u woont.

GEZOCHT:
ALLROUND TIMMERMAN

en
MEEWERKEND UITVOERDER

Voor meer info
bel: 0297-322374 

of mail: info@hulsbosbouw.nl

Miele specialist
Eigen technische dienst

Hartelust
100% serv ice!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454 

info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

Wethouder: “Jullie zijn een mooi visitekaartje”

Feestelijke huldiging Aalsmeerse 
sportkampioenen en beloftes

Aalsmeer - Glunderende sporters 
en trotse coaches, trainers en ou-
ders afgelopen donderdag 2 no-
vember in de burgerzaal van het ge-
meentehuis. Voor aanvang van de 
raadsvergadering zijn Aalsmeerse 
sportkampioenen en beloftes gehul-
digd en in het zonnetje gezet. Maar 
liefst drie teams van handbalvereni-
ging FIQAS, de jongens B, C en D, 
wisten op 8 en 9 juli het Nederlands 
kampioenschap Beachhandbal te 
behalen. Met de aanvoerders van 
de drie teams hield wethouder Gert-
jan van der Hoeven van sport een 
kort interview. Zowel Niko Blaauw 
van de B1 als Thijs Markman van de 
C1 gaven aan verder te willen in de 
handbalsport. De Olympische Spe-
len lonken bij Niko en Thijs, alhoe-
wel in het eerste van FIQAS spelen 
ook een grote ambitie is. Van deze 
twee jongens, die hun school com-
bineren met liefst drie keer trainen 
per week, gaat Aalsmeer (en Neder-
land) zeker meer horen. 

Waar is de kampioensbeker?
Ook aanvoerder Cedric Straathof 
van de D1 is handballen in het eer-
ste een droom, alhoewel voor hem 

de sport wel te combineren moet 
blijven met school. Voor nu heeft 
hij nog veel plezier in handballen 
en met zijn teamgenoten. Bij deze 
groep heeft zich overigens wel iets 
mysterieus voorgedaan. De behaal-
de beker ging van kamer naar ka-
mer van de spelers, maar ergens is 
deze glimmer een keer verdwenen. 
Niko en Thijs konden trots de gro-
te kampioensbeker tonen, Cedric 
stond met lege handen. Hij deed 
een omroep om de prijs terug te ge-
ven aan zijn team. Voor de kampioe-
nen had de wethouder Hawaï slin-
gers, een envelop met een geldbe-
drag en een mooie bos bloemen. Als 
laatste werden alle coaches en trai-
ners bedankt door de aanvoerders. 

Rolstoeltennis en schermen
Het sportfeestje ging verder, want 
Aalsmeer heeft nog veel meer ta-
lenten. De beloftes Ruben Spaar-
garen en Daniël Giacon. Ruben is 
sinds 2010 een succesvolle rolstoel-
tennisser. Hij heeft de tweede plaats 
in de nationale ranking bij de seni-
oren in zowel het enkel als het dub-
bel spel. Internationaal staat hij op 
plaats 38 in het enkel spel en plaats 

29 in het dubbel spel. De droom van 
Ruben is de beste rolstoeltennisser 
van de wereld worden. In 2020 wil 
hij de gouden medaille winnen op 
de Olympische spelen in Tokio. Hij 
traint hiervoor zo’n vijftien uur per 
week en speelt veel wedstrijden. 
Op dit moment vooral in het buiten-
land. Hij reist de hele wereld hier-
voor over. 
En dat doet fl oretschermer Daniël 
ook. Hij is net terug van toernooi-
en in Italië en Polen. Daniël heeft 
sinds 2013 de beloftestatus van het 
NOC*NSF en sinds 2015 de status 
Nationaal talent. Daniël is al zeven 
keer Nederlands kampioen gewor-
den bij de jeugd, evenals Neder-
lands kampioen equipe heren fl oret. 
Ook Daniël wil graag naar de Olym-
pische Spelen in Tokio, maar mocht 
dit niet haalbaar zijn dan worden de 
degens gekruist voor de Spelen in 
2024 in Parijs. 

“Bakken met geld”
Ook Daniël traint gemiddeld vijftien 
uur per week en met het Havo exa-
men voor de deur zijn trainen en le-
ren momenteel zijn enige bezighe-
den. “Trainen, school en slapen”, 
bekende de fl oretschermer, die tot 
slot het publiek trakteerde op een 
demonstratie geheel in de offi cië-
le outfi t. Ruben en Daniel bedank-
ten niet alleen hun trainers en coa-
ches, maar ook hun ouders. “Top-
sport kost bakken met geld. Sorry 
mam en pap”, aldus Daniel. 
De envelop van de gemeente werd 
dankbaar in ontvangst genomen, 
maar beide sporters kunnen spon-
soring heel goed gebruiken. Het 
laatste woord was aan wethouder 
Gertjan van der Hoeven. Hij prees 
de prestaties van de kampioenen en 
beloftes. “Jullie zijn een mooi visite-
kaartje voor Aalsmeer.”

Donatie voor Jeugdcultuurfonds
Leerlingen van Graankorrel 
ontbijten met burgemeester
Aalsmeer - Het is de week van het 
Nationaal Schoolontbijt en tijdens 
deze week genieten ruim 550.000 
kinderen op zo’n 3.000 basisscholen 
van een gezond ontbijt. In diverse 
gemeenten mogen leerlingen ook 
aanschuiven voor het Burgemees-
tersontbijt. Burgemeester Jeroen 
Nobel ontving ook een schoolklas. 
Dit jaar waren het leerlingen van 
CBS de Graankorrel uit Kudelstaart 

die gisteren, woensdag 8 november, 
plaats mochten nemen voor een ge-
zond en lekker ontbijt in de raads-
kelder van het gemeentehuis. Van 
het ontbijt dat de jongens en meis-
jes meebrachten, mocht de burge-
meester niet kosteloos gaan genie-
ten. Eerste burger Nobel betaalde 
symbolisch voor het ontbijt met een 
donatie aan het Jeugdcultuurfonds. 
Dit jaar het goede doel van het Na-

tionaal Schoolontbijt met het thema 
‘Gezond ontbijten is geen kunst!’ 
Het Jeugdcultuurfonds laat, samen 
met het Jeugdsportfonds, kinderen 
uit gezinnen waar minder geld is 
kunst, cultuur en sport beleven. 
Aan de ontbijttafel spraken de kin-
deren met de burgemeester over 
hun ontbijtgewoontes, maar ook 
over andere zaken, zoals voetbal en 
of de burgemeester zelf ook kinde-
ren heeft. 
Het ontbijt was overigens heer-
lijk met allerlei lekkere broodjes en 
vleeswaren, melk en sapjes en na-
tuurlijk vers fruit. Aalsmeer is tot slot 
een JOGG-gemeente (Jongeren Op 
Gezond Gewicht) en hier werd ook 
tijdens het Nationaal Schoolontbijt 
rekening mee gehouden. 

Politie zoekt eigenaren 
van gestolen spullen
Aalsmeer - Afgelopen week heeft 
de politie een man aangehouden 
die gestolen goederen in zijn be-
zit had. Bij zijn verblijfplaats hebben 
agenten nog meer gestolen goede-
ren aangetroffen. De meeste van 
deze spullen zijn inmiddels terugge-
geven aan de rechtmatige eigenaar. 
Nu zijn er nog spullen die de poli-
tie niet aan een aangifte kunnen lin-
ken, maar waarvan het vermoeden 
wel is dat deze goederen ook ge-
stolen zijn. Het betreft onder ande-
re een radio van het merk De Walt, 
een kleine boormachine, een accu, 
een grasmaaier, een gereedschaps-
kist en tools van Werckman (zie fo-
to). Inwoners waarbij ingebroken is 
en die nog steeds goederen mis-

sen wordt aangeraden zo veel mo-
gelijk de bijzonderheden door te ge-
ven aan de politie, inclusief het pro-
ces-verbaalnummer van de aangif-
te. De politie kan dan een en ander 
verifi ëren. 
Dat reeds veel van de gestolen goe-
deren terug gegeven konden wor-
den aan de rechtmatige eigenaar 
is dankzij een nauwkeurige aangif-
te. Schrijf zoveel mogelijk serienum-
mers en bijzonderheden van uw ei-
gendommen op, zodat deze ge-
bruikt kunnen worden als ze on-
verhoopt gestolen worden. In ie-
der blijkt dat aangifte doen loont. 
En schuren en bergruimtes goed af-
sluiten (ook overdag) overigens ook! 
Foto: Politie Aalsmeer Uithoorn
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KERKDIENSTEN

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

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

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

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.

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

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

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

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 0297-
326734. Voor spoedgevallen buiten de 
openingstijden, tel. 0297-560627. 
www.dierenartsaalsmeer.nl

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C 
Kudelstaart, tel. 0297-324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl

Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 0297-346721, www.ranzijndierenarts.nl

HULPDIENST
Vita Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer, 
Maatschappelijk werk, tel. 0297-326670. 
Inloop spreeku: ma t/m do 08.30-09.30 u.
Tel spreeku: ma t/m vr 08.30-12.30 u.
Ouderenadvies, tel. 0297-344094.
Inloopspreekuur en tel. spreekuur: 
elke wo van 09.00-10.30 u. 
Financieel café Vita, elke 2e wo. v/d 
maand in De Oude Veiling, Marktstraat 19 
van 9.30-11.30 u en elke 3e di. v/d maand 
in Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart van 
12.30-14.30 u.

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

Vrijwillige Ouderen Adviseurs 
(VOA) van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 0297-321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

INFORMATIEF

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél naam 
en woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

WWW.MEERBODE.NL

COLOFON
sinds 1888 COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

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 
worden ingestuurd, dus voorzien 
van naam, adres, telefoonnummer 
en/of e-mailadres. Deze gege-
vens worden niet volledig in de 
krant gepubliceerd; wél naam en 
woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren 
dan wel te redigeren of in te korten. 
Houd maximaal 300 woorden aan.

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!
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deren. Dovenvertolking en ver-
taling in het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zon-
dag diensten om 10u. met ds. 
W.J. v/d Linde uit Barneveld en 
16.30u. Zangdienst.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Za-

terdag 17u. Woordcoummunie-
viering met N. Kuiper in Kloos-
terhof. Zondag 10u. Oecumeni-
sche viering met met ds. Liesbet 
Geijlvoet in Open Hof kerk, Op-
helialaan. Om 14u. Poolse dienst 
met Krzysztof in Karmelkerk. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
 Zondag Geen viering. 
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Jeugddienst met 
Marcel en Lydia Zimmer.

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

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

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

Zondag 9.30u. Woordcommu-
nieviering m.m.v. kinderkoor.

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.

Begra Bijbelstudie
-  Bijbelstudie-avonden elke maan-

dag in gebouw Mendel, Zwarte-
weg 98 vanaf 20u. Op 13 novem-
ber o.l.v. evang. Kees Goedhart. 

Evangelisatiekring
-  Bijbelstudieavond op dinsdag 

om de twee weken in Ontmoe-
tingsruimte Ons Tweede Thuis, 
Jasmijnstraat 33 vanaf 20u. Op 
21 november met Hoite Slagter 
over ‘Studies uit de brieven van 
Timoteüs en Titus’.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met drs. Rob Kool.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Spreker: Willem 
Plaizier. Babyoppas, kinder- en 
tienerwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 

10u. Diensten om 10u. en 16.30u. 
met ds. M. Hogenbirk. Oppas-
dienst kinderen 0-3 jaar en zon-
dagsschool voor jeugd basis-
school. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. Oecu-

menische viering met ds. Liesbet 
Geijlvoet in Open Hof Kerk, Op-
helialaan. Oppas op aanvraag: 
oppas@dgaalsmeer.nl

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

Diensten om 10u. en 16.30u. 
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 

Zondag 10u. Oecumenische vie-
ring met ds. Liesbet Geijlvoet.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. 
W.H.B. ten Voorde uit Almere. 
Organist: H. van Noord. Om 19u. 
Check In. 

 - Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. Dienst.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst. Spre-
ker Martijn Piet. Babyoppas en 
aparte bijeenkomsten voor kin-

 Zondag 
12 november Gespreksgroep 

over dementie
Aalsmeer - Mantelzorg & Meer 
biedt in samenwerking met Ont-
moetingsgroep Aelsmeer een ge-
spreksgroep aan voor kinderen met 
een ouder met dementie. Heeft u 
een ouder met dementie en wilt u 
uw ervaringen delen met anderen 
in een soortgelijke situatie? U bent 
welkom op dinsdag 12 december 
van 19.30 tot 21.00 uur in gebouw 
Irene in de Kanaalstraat 12. Aan-
melden kan bij Mantelzorg & Meer 
via 020-3335353 of info@mantel-
zorgenmeer.nl. 

Specifieke problemen
Het zorgen voor een ouder met de-
mentie brengt specifieke proble-
men en vragen met zich mee, zoals: 
Wanneer moet u iets regelen, hoe 
vraagt u een indicatie aan, hoe re-
gelt u iets terwijl uw ouder dat niet 
wil, wanneer denkt u aan opname 
en onder andere hoe gaat u om met 
het veranderende gedrag? 

The Choir Company zondag bij 
Levend Evangelie Gemeente
Aalsmeerderbrug - Voor het zes-
de achtereenvolgende jaar trekt The 
Choir Company het land door en 
opnieuw staan er tien concerten op 
verschillende locaties op de plan-
ning. Uniek is dat er naast de solis-
ten in elke concertplaats een pro-
jectkoor klaarstaat van zangers en 
zangeressen uit alle delen van het 
land die zorgen voor een bruisende 
en enthousiaste vertolking.
Ook dit jaar is gekozen voor een 
slotconcert waaraan alle project-
koorleden meewerken, zodat er een 
projectkoor ontstaat van meer dan 
200 mensen. Dit concert zal plaats-
vinden in de Basiliek in Veenendaal 
op zaterdagavond 2 december. Het 
concert wordt ook dit jaar begeleid 
door een professioneel team van 

musici met onder andere Peter van 
Essen op viool. 
Ook de eerste helft van het pro-
gramma is zeker de moeite waard. 
Zo zal er een selectie zijn van de 
mooiste Tom Parker arrangementen 
waarbij. Daarnaast worden een paar 
muzikale uitstapjes gemaakt met 
bekende liederen.
In de regio Aalsmeer vindt het con-
cert aanstaande zondag 12 novem-
ber plaats bij de Levend Evange-
lie Gemeente aan de Kruisweg 55 
in Aalsmeerderbrug. De aanvang 
van het concert is 19.30 uur. Kaar-
ten kosten 20 euro en zijn te verkrij-
gen via de www.events4christ.nl en 
te koop bij de Bruna boekhandel in 
de Zijdstraat 45. Informatie en tele-
fonisch reserveren via: 0172-471483

I’m dreaming of a white Christmas
Kerstconcert Route 66 in 
de Ontmoetingskerk
Rijsenhout - Om alvast in kerst-
stemming te komen verzorgt Rou-
te 66 zondag 10 december om 20.15 
uur een sfeervol Kerstconcert in 
de Ontmoetingskerk in Rijsenhout. 
Route 66, bekend van het bevrij-
dingsconcert op 6 mei in de kerk, is 
een betrekkelijk nieuw en succes-
vol koor onder leiding van Rob van 
Dijk. In 2008 heeft het koor de cul-
tuurprijs Haarlemmermeer gewon-
nen. Het koor heet Route 66 om-
dat het bestaat uit koorleden ‘on-
derweg naar en na 66’. De zang-
lustigen, de levenskunstenaars, de 
energieken, de jong van harten en 
de swingliefhebbers, dus: de zin-

gende mens vanaf zo’n beetje 55+. 
Voor de koorleden van Route 66 is 
de Kerst al aangebroken tijdens hun 
repetities; er wordt hard en met veel 
plezier en passie aan gewerkt om 
straks te trakteren op een heerlij-
ke muziekavond. Het concert be-
gint zondag om 20.15 uur, zaal open 
vanaf 19.30 uur, en is in de Ontmoe-
tingskerk aan de Werf. Kaarten kos-
ten 10 euro per persoon en dit is in-
clusief één drankje. Voor meer infor-
matie kan contact opgenomen wor-
den via kerst@pknrijsenhout.nl en 
06-51535056. Raadpleeg de kerksi-
te www.pknrijsenhout.nl voor actu-
ele informatie rondom het concert.

Mexicaans menu 
in het Baken

Aalsmeer - Op vrijdag 17 novem-
ber om 18.00 uur wordt er weer een 
maaltijd geserveerd in het Baken 
aan de Sportlaan 86. Op het menu 
staat een Mexicaanse maaltijd. De 
kosten bedragen 4.50 euro per per-
soon. Vanaf 17.45 is de deur open 
en de maaltijd eindigt om ongeveer 
20.00 uur. Het doel van de Open Hof 
Keuken is ontmoeting en is voor ie-
dereen toegankelijk. Vooraf opge-
ven is wel een vereiste en dit kan 
via diaconie@pgaalsmeer.nl of tele-
fonisch op het nummer van de di-
aconie 06-41700923 tot zondag 12 
november.

‘Jonge mensen 
met dementie’

Amstelland - Op dinsdag 14 no-
vember is er voor naasten en man-
telzorgers van jonge mensen met 
dementie een bijeenkomst in ont-
moetingscentrum ‘de Meent’ aan 
Orion 3 in Amstelveen. Deze bijeen-
komst wordt georganiseerd door 
de projectgroep ‘jonge mensen 
met dementie’. De avond begint om 
18.00 uur met een mantelzorger die 
haar verhaal zal vertellen, waarna 
er alle ruimte is om met elkaar er-
varingen uit te wisselen. Een case-
manager, een mantelzorgconsu-
lent en een begeleider van dagbe-
steding voor jonge mensen met de-

Familiedienst in 
Ontmoetingskerk

Rijsenhout - Op zondag 12 novem-
ber om 10.00 uur komen Marcel en 
Lydia Zimmer de familiedienst ver-
zorgen in de Ontmoetingskerk. Ze 
zijn bekend van veel kinderliedjes, 
zoals ‘Welkom,welkom’ en ‘Van A 
tot Z’. Liefde is het thema. De orga-
nisatie hoopt vele kinderen met hun 
(groot)ouders te mogen begroeten. 
Bel verdere informatie Conjo Kris-
tallijn via 0297-367230.

Oecumenische 
viering zondag

Aalsmeer - Op zondag 12 novem-
ber wordt er een oecumenische vie-
ring gehouden in de Open Hof Kerk 
aan de Ophelialaan 247. De litur-
giegroep van de Raad van Kerken 
Aalsmeer heeft samen met dominee 
Liesbeth Geijlvoet de dienst voorbe-
reid. Het thema van de viering is: Ta-
lent. Muzikale medewerking wordt 
verleend door het koor The Bridges 
onder leiding van Leo van Rijt, orga-
nist is Theo Griekspoor. Er is oppas 
voor de jongsten, ook is er kinder-
nevendienst voor de kinderen van 
de basisschool. Aanvang: 10.00 uur.
De Raad van Kerken nodigt u van 
harte uit bij deze dienst aanwezig 
te zijn.

Oost-Inn: Inloop, 
lunch en creatief

Aalsmeer - Woensdag 15 novem-
ber van 9.30 tot 11.30 uur is er in-
loop en ontmoeting. De koffie en 
thee staan klaar. Aansluitend is het 
van 12.00 tot 13.00 uur lunchtijd. En 
van 19.30 tot 21.30 uur stat een cre-
atieve avond op het programma. 
Deze keer is het thema: ‘We han-
gen het op’. Nieuwsgierig? Kom en 
doe mee. Iedereen is hartelijk wel-
kom in de Oost-Inn in de Mikado 
aan de Catharina Amalialaan 66. 
Voor inlichtingen: 0297-325636 of 
0297-321636 of kijk op de website  
oosterkerk-aalsmeer.nl.

Spirit Pleegzorg luidt de noodklok:
Tekort aan pleeggezinnen 
loopt verder op
Aalsmeer - In de regio Amsterdam 
wachten te veel kinderen te lang 
op een thuis. Momenteel staan er 
in deze regio meer dan 100 kinde-
ren op de wachtlijst. Het tekort aan 
pleegouders loopt op door verschil-
lende maatschappelijke ontwik-
kelingen. Zo worden vaker pleeg-
ouders voor kinderen van vluchte-
lingen gezocht die door een trau-
ma (tijdelijk) niet voor hun kinderen 
kunnen zorgen. Ook neemt de druk 
op pleegzorg toe door meer vecht-
scheidingen. Pleegouders zijn har-
der nodig dan ooit.

De teller moet naar 0!
Daarom is Spirit Pleegzorg een 
nieuwe wervingscampagne gestart: 
‘De teller moet naar 0! 100 kinde-
ren wachten op een thuis’ . Doel van 
deze campagne is nieuwe pleegou-
ders te werven. Door een realistisch 
beeld te geven van wat het pleegou-
derschap inhoudt - de mooie kanten 
van het pleegouderschap en ook 
de soms lastige momenten. Daar-
voor zijn er portretten gemaakt van 

pleegouders met verschillende ge-
zinssamenstellingen en leeftijden: 
iedereen kan immers pleegouder 
worden. De belangrijkste voorwaar-
den zijn dat je minimaal 21 jaar bent 
en een pleegkind een stabiele en 
veilige leefsituatie kan bieden.

Veelgestelde vragen
Veel mensen die het pleegouder-
schap overwegen hebben vragen. 
Deze veelgestelde vragen beant-
woorden de pleegouders zelf op de 
campagnesite. Niet op alle vragen 
is een eenduidig antwoord te geven 
en de meningen kunnen verschillen. 
Zo is er ook ruimte voor de soms 
lastige kanten van pleegzorg: ’Wat is 
er niet leuk aan pleegouderschap?’
Meer weten? Ga naar www.spirit.
nl/pleegouders. Op deze site staat 
onder andere het campagnespotje 
‘De teller moet naar 0’. Met dit in-
dringende filmpje brengt Spirit de 
noodzaak voor meer pleegouders in 
beeld. Zangeres Anouk stelde ge-
heel belangeloos een nummer ter 
beschikking.

Collecte voor kinderen en 
jongeren met handicap
Aalsmeer - Duizenden vrijwilligers 
gaan binnenkort weer op pad om 
geld in te zamelen voor kinderen en 
jongeren met een handicap. Zij ko-
men aan de deur tijdens de landelij-
ke collecteweek van NSGK, de Ne-
derlandse Stichting voor het Gehan-
dicapte Kind, van 13 tot en met 18 
november.

Gewoon kind zijn
In de samenleving zijn veel drem-
pels waardoor kinderen en jon-
geren met een handicap niet ge-
woon kunnen meedoen. Veel kin-
deren met een handicap gaan bij-
voorbeeld naar aparte scholen. Of 
ze gaan helemaal niet naar school. 
De speeltuin in de buurt is voor hen 
vaak niet toegankelijk, evenmin als 
de sportclub, de theatercursus of 
de arbeidsmarkt. Daardoor staan zij 
vaak aan de zijlijn. NSGK helpt om 
deze drempels uit de weg te ruimen. 
Zodat zij gewoon kunnen spelen, le-
ren, wonen en werken, sámen met 
niet-gehandicapte leeftijdgenoten.

Vrijwilligers 
NSGK kan dit werk doen dankzij de 
hulp van vele donateurs en vrijwil-
ligers, die zich daarvoor belange-
loos inzetten. Met de opbrengst van 

de collecte steunt NSGK projecten 
voor kinderen en jongeren met een 
handicap in heel Nederland. Wilt u 
weten wat NSGK in uw regio doet? 
Op de website www.nsgk.nl ziet u 
recent ondersteunde projecten op 
een landkaart. Wanneer u inzoomt 
op uw woonplaats, ziet u welke NS-
GK-projecten daar mede mogelijk 
worden gemaakt dankzij uw steun.

Giften
Heeft u geen collectant aan de deur 
gehad maar wilt u toch een bijdra-
ge overmaken? Dat kan door de let-
ters NSGK te sms-en naar nummer 
4333 (eenmalige gift van 2,50 euro), 
of met een online donatie via www.
nsgk.nl. NSGK is in het bezit van het 
CBF-keurmerk. Dit garandeert dat 
ze op een verantwoorde manier om-
gaat met de giften die zij ontvangt.

mentie zijn aanwezig om eventuele 
vragen te beantwoorden. Ook zijn 
patiënten met dementie van harte 
welkom. Een professional zal voor 
de jonge mensen met dementie een 
alternatief programma aanbieden in 
een andere ruimte. Rond 19.00 uur 
is er een pauze waarin de aanwezi-
gen een maaltijd aangeboden krijgt 
door Alzheimer Nederland. Na de 
pauze wordt de bijeenkomst ver-
volgd tot 20.15 uur. Aanmelden voor 
deze bijeenkomst kan door een mail 
te sturen naar Jeantien Brugma via 
dementiejong@gmail.com.



Muziek/Toneel/Film
Vrijdag 10 november:
* Première klucht ‘Calendar Girls’ 
toneelvereniging Kudelstaart in 
Dorpshuis vanaf 20u. Voorstellingen 
ook op 18, 24 en 25 november. 
* Bandbrouwerij voor en door muzi-
kanten in N201, Zwarteweg v/a 20u.
* Pianogala in cultureel café Bac-
chus, Gerberastraat vanaf 21u.
Zaterdag 11 november:
* Rijzenspelers brengt ‘Zondagskin-
deren’ in dorpshuis De Reede, Rij-
senhout vanaf 20.15u. Ook toneel-
voorstellingen 17 en 18 november.
* Filmavond in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21u.
* Band The Estate live in café Joppe, 
Weteringstraat vanaf 21.30u.
Zondag 12 november:
* Meestergitarist John F. Klaver live 
in The Shack, Schipholdijk 253b in 
Oude Meer vanaf 16u.
* DuoDyade brengt klassiek op harp 
in Oud Katholiekekerk, Oosteinder-
weg vanaf 15.30u.
* The Choir Company bij Levend 
Evangelie Gemeente, Aalsmeerder-
brug vanaf 19.30u.
Woensdag 15 november:
* Klucht ‘Calender Girls’ speciaal 
voor leden OVAK in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 14u.
Zaterdag 18 november:
* Bernard van Rossum Quartet in 
Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
Zondag 19 november:
* ‘Een rondje Vrijthof’ met Opera Fa-
milia bij Bon en Gon in The Club van 
Studio’s Aalsmeer vanaf 15.30u.

Exposities 
Zaterdag 11 november:
* Opening expositie ‘Meer in de 
Stelling’ in Crash Museum in fort 
Aalsmeer te Aalsmeerderbrug om 
11u. Om 12u. lezing. Open tot 16u. 
11 en 12 november:
* Expositie Willy van Beem en Joke 
Baas in Dijkhuis, Aalsmeerderdijk 
77, Oude Meer. Zaterdag en zondag 
van 12 tot 17u.
* Historische Tuin open. Ingang via 
Praamplein. Expositie in Historisch 
Centrum ‘Oudst Aalsmeer’. 
Tot en met 19 november:
* Expositie ‘Highlights’ bij Gale-
rie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. 
Open: zaterdag en zondag 13-17u.
Tot en met 3 december:
* Expositie fotografie in Oude Raad-
huis, Dorpsstraat. Open: Iedere don-
derdag tot en met zondag 14 tot 17u. 
* Expositie schilderijen Ortho Owen 
uit Canada in wijkpunt Voor Elkaer, 
Kudelstaart.
Tot en met 7 februari:
* Expositie foto’s van Tobias Rothe 
in gemeentehuis. Te bezichtigen tij-
dens openingsuren.

Diversen
Donderdag 9 november:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Sjoelen in dorpshuis De Reede, 
Rijsenhout vanaf 19.30u.
9 tot en met 11 november:
* Konijnen- en pluimvee-tentoon-
stelling in Wellant College, Linnaeu-
slaan 2. Open: Donderdag 19-21u., 
vrijdag 10-18u. en zaterdag 10-15u.
Vrijdag 10 november:
* Opening jongerencentrum The 
Gate bij LEG in Aalsmeerderbrug 
vanaf 15u. Diverse activiteiten.
* Koppelkaarten BV Hornmeer in 
buurthuis, Dreef 1 vanaf 20u.
* Klaverjassen en hartenjagen bij FC 
Aalsmeer in Beethovenlaan v/a 20u.
* Darten in ‘t Dijkhuis, Aalsmeerder-

weg 77, Oude Meer v/a 20.30u.
Zaterdag 11 november:
* Viering 75 jaar Binding kampen bij 
De Binding, Zijdstraat vanaf 9.30u.
* Finales Rings League (kickboksen) 
in Bloemhof, Hornweg v/a 18.30u.
* Viering Sint Maarten in St. Jan Ge-
boorte kerk Kudelstaart, 18.30u.
Zondag 12 november:
* Vogelbeurs de Rijsenvogel in SCW 
kantine, Konnetlaantje, Rijsenhout 
van 9.30 tot 13u.
* Watertoren langs Westeinder open 
van 13 tot 17u. Ook 19 november.
Maandag 13 november:
* Koppelkaarten Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Bijeenkomst Viva Aquaria in buurt-
huis Hornmeer, Dreef 1 vanaf 20u.
Dinsdag 14 november:
* Open huis in Open Hof kerk, Op-
helialaan 9.45-11.30u. Elke dinsdag.
* Dartcompetitie in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.
14 en 16 november:
* Computerhulp Aalsmeer in ’t Hof-
plein, ingang Clematisstraat 16. Ie-
dere dinsdag en donderdag van 
9.30 tot 12u.
Woensdag 15 november:
* Inloop bij Oost-Inn in de Mika-
do, Catharina Amalialaan, 9.30 tot 
11.30u. Lunch 12-13u. Creatieve 
avond 19.30 tot 21.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Spelletjesmiddag in wijkcentrum 
Voor Elkaer, Kudelstaart van 14.30 
tot 16.30u. Elke woensdag.
* Slag om Aalsmeer in Kloosterhof, 
Clematisstraat vanaf 17.30u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u
15 tot en met 17 november:
* Spullen inleveren voor bazaar bij 
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat. Van 
woensdag t/m vrijdag vanaf 13u.
Donderdag 16 november:
* Ouderensoos in het Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 13.30u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.
Vrijdag 17 november:
* Mexicaanse maaltijd bij Open Hof 
Keuken in ‘t Baken, Sportlaan, 18u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
Zaterdag 18 november:
* Bazaar Doopsgezinde Gemeente, 
Zijdstraat vanaf 9.30u.
* Intocht Sinterklaas en Pieten in 
tuin zorgcentrum, ingang Kanaal-
straat vanaf 14u. Daarna feest in het 
gemeentehuis.

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 9 november:
* 2e Netwerkborrel bij FC Aalsmeer 
in Beethovenlaan, 17 tot 22.30u.
* Begrotingsraad 2018 in raadzaal, 
gemeentehuis vanaf 20u.
Zaterdag 11 november:
* Verkoopmanifestatie 24 woningen 
Dorpshaven Zuid in Lijnbaankerk, 
Lijnbaan van 11 tot 13.30u.
* Ledenborrel D66 bij Bovenlanden 
bij Dragt, Stommeerweg v/a 15u.
Dinsdag 14 november:
* Lezing Robin van Zijverden over 
werk in verkeerstoren Schiphol in 
Voor Elkaer, Kudelstaart vanaf 10u.
Woensdag 15 november:
* Meetup Groen Links in praktijk-
ruimte Oosteinderweg 213a van 20 
tot 22u.
Maandag 20 november:
* Bewonersavond Kudelstaart over 
Schiphol in Dorpshuis, 20-21.30u.
Dinsdag 21 november:
* Financieel café Vita in Place2Bieb, 
Graaf Willemlaan 1 in Kudelstaart 
van 12.30 tot 14.30u.
* Wijkoverleg Stommeer over buurt-
bemiddeling in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 20u.

Vrijdag pianogala met pop, 
jazz en klassiek in Bacchus
Aalsmeer - De spanning stijgt, er 
wordt hard gestudeerd, de lat ligt 
hoog. Op 10 november is het weer 
zover, het jaarlijkse pianogala in cul-
tureel café Bacchus onder de bezie-
lende leiding van Lisa Kaaijk! Het pi-
anogala is een open avond voor mu-
zikaal talent. Traditioneel staat de 
piano deze avond centraal, maar ei-
genlijk zijn gewoon alle instrumen-
ten welkom. In het repertoire loopt 
wisselen zangduetten, jazz, pop en 
klassiek elkaar af. Van Mozart tot 
Randy Newman en via Lalaland 
weer naar huis. Altijd tijd voor een 
vette blues en natuurlijk mag Pur-
cell niet ontbreken op het menu. Na 
afloop jammen de musici met el-
kaar. Er mag gelachen, geborreld en 
meegezongen worden. Bacchus in 
de Gerberastraat open vanaf 20.30 
uur. Aanvang pianogala is 21.00 uur.

Zaterdag filmavond
Zaterdagavond 11 november is het 
weer tijd voor een fijne film in film-

huis Bacchus. Zaal open 20.30 uur
Aanvang film 21.00 uur. Toegang 
3,50 euro.

Van Rossum Quartet
En zaterdag 18 november staat het 
Bernard van Rossum Quartet op het 
podium van het culturele café in de 
Gerberastraat. Bernard van Rossum 
is een Amsterdams saxofonist, com-
ponist en arrangeur. Hij speelt zijn 
eigen muziek met zijn Bernard van 
Rossum Quartet, maar is ook de lei-
der van de The BvR Flamenco Big 
Band, waarmee hij de laatste jaren 
hoge ogen gooit op de Jazz festivals. 
The BvR Flamenco Big Band heeft 
niet toevallig dezelfde ritme sectie 
als zijn quartet, zorgdragend voor 
een hechte Swingende sound.
Met Bernard van Rossum op tenor 
en soprano saxofoon, Xavi Torres op 
piano, Marco Zenini op bass en Jo-
an Terol op drums. Zaal open 20.30 
uur. Aanvang 21.00 uur. Toegang: 
Uw gift.

John F. Klaver Band live in 
the Shack zondagmiddag
Oude Meer - Op zondag 12 no-
vember staat John F. Klaver met zijn 
nieuwe band op het podium van The 
Shack. John F. Klaver staat natuur-
lijk al heel lang bekend als een zeer 
getalenteerde bluesgitarist, maar 
deze meester op de gitaar is een an-
dere weg ingeslagen en heeft met 
zijn vernieuwde band een prachtig 
mini-album uitgebracht, genaamd 
‘Catch The Morning Sun’. Zijn vijf-
de album alweer, en het is er een 
geworden van een absoluut top ni-
veau, waarop de gitaar en de blues 
de basis zijn maar rock en Ameri-
cana een belangrijke invloed heb-
ben. Een nieuwe sound met nieu-
we bandleden inclusief een gewel-
dige zangeres met een breed bereik. 
Met hoogstaande vocals (denk aan 
Susan Tedeschi), geweldig gitaar-
werk, (John wordt in recensies ook 
wel vergeleken met de jonge Clap-
ton), en een superstrakke ritmesec-
tie haalt deze band verrassend uit 
met een sound die nog niet eer-
der te horen was van John F Klaver. 
John en zijn band behoren inmid-
dels bij de top van de Nederlandse 
Bluesbands. 
De hoogste tijd dus om deze top-
muzikant met zijn nieuwe band uit 
te nodigen op het podium van The 
Shack! John F. Klaver Band met 
John F Klaver op gitaar en zang, 
Tenny Tahamata op bas, Peter Weis-
sink op drums en Nicole Verouden 
op zang.

ELO undercover!
Vrijdag 17 november presenteert 
The Shack: Electric Light Orches-
tra undercover! ‘Mr Blue Sky’, ‘Living 
Thing’, ‘Evil Woman’, ‘Don’t Bring me 
down’ en ‘Roll Over Beethoven’ on-
geëvenaard en tot in de puntjes per-
fect neergezet. Kortom een tribu-
te van een zeer hoog muzikaal ni-
veau, en daar heb je uiteraard pro-
fessionele muzikanten voor nodig! 
Afgelopen zomer stonden ze nog 
voor een uitzinnige menigte op de 
Zwarte Cross en vrijdag 17 novem-
ber staan ze in The Shack! Verwacht 
een topavond met op basgitaar Dirk 
Schreuders, op gitaar en zang Mick 
Hup, op toetsen Len van der Laak, 
op cello Jonas Pap, op gitaren Tho-
mas Meeuwis en Arthur Adam en 
op drums Dave Menkehorst. 

Soulmachine en Supertramp
Meer tips voor in de agenda: Za-
terdag 18 november: Soulmachi-
ne! Zondag 19 november: The La-
zy Sundays: drie leden van Boys 
Named Sue in een prachtige akoes-
tische setting. Vrijdag 24 novem-
ber: The Veldman Brothers eren Jimi 
Hendrix. Zondag 26 november: Su-
pertramp undercover. 
The Shack is op zondag 12 novem-
ber open vanaf 15.00 uur en John 
F Klaver band begint om 16.00 uur. 
Entree 10 euro. Voor alle info: www.
the-shack.info. Adres: Schipholdijk 
253b in Oude Meer.   

Gedichtendag in Bacchus
Aalsmeer - De Gedichtendag 2018 
vindt plaats op donderdag 25 januari 
in cultureel café Bacchus. Hoe aan-
trekkelijk zou het zijn om in de ko-
mende donkere dagen een gedicht 
te schrijven, je creatieve kant ten 
gehore te brengen op het intieme 
podium van Bacchus te Aalsmeer 
en het applaus in ontvangst te ne-
men. De werkgroep Podiumkun-
sten en Literatuur nodigt je uit om 
een gedicht te schrijven op het the-
ma ‘Theater’, het motto ‘Uitstromend 
in het pluche van de zaal’. Lever je 
gedicht aan in Garamond 24 op re-

gelafstand 1 bij Marijke Harema-
ker, Haremakerjcp@hetnet.nl. De 
sluitingsdatum is 1 januari 2018. Je 
brengt zelf je gedicht voor het voet-
licht of stuurt een vervanger. Mocht 
je er muziek bij willen gebruiken 
dan dient dat van tevoren kenbaar 
gemaakt te worden zodat dit met de 
technicus kort kan worden gesloten. 
Na de pauze wordt het thema los-
gelaten en volgt een tweede perfor-
mance. Zoek naar poëtische woor-
den die theatraal verbeelden wat je 
ondergaat in het donker van de zaal 
of in het licht van de spotlights.

‘The Estate’ live in Joppe
Aalsmeer - Zaterdag 11 novem-
ber verzorgt ‘The Estate’ een liveop-
treden in Joppe. ‘The Estate’ is een 
jonge, maar inmiddels al best erva-
ren rock band. De band bestaat uit 
Boaz Vida, Simon Haneveld en Ar-
mani van Engelen. 
Door hun eclectische smaken in 
muziek creëren de heren een geva-
rieerd en vol geluid als ze het podi-
um betreden. Ze voelen zich vooral 
thuis in rock en mixen dit af en toe 

met een vleugje jazz. De combina-
tie van hun showmanship en de mu-
ziek maakt energie én emotie bij het 
publiek los. 
Als je een interessante en levendi-
ge show wilt zien, dan moet je de-
ze band aanstaande zaterdagavond 
zeker niet missen. 
Het optreden van ‘The Estate’ in ca-
fé Joppe in de Weteringstraat begint 
rond de klok van 21.30 uur en de 
toegang is zoals altijd gratis!

Zondag klassiek in Oudkatholieke kerk

Fraaie harpklanken bij KCA
Aalsmeer - Zondag 12 november 
vindt in de Oudkatholieke kerk aan 
de Oosteinderweg het tweede KCA-
concert van dit seizoen plaats. Op 
veler verzoek komt DuoDyade weer 
terug in Aalsmeer. 
In de recensie van de Nieuwe Meer-
node van 12 maart 2015 werden de 
twee harpisten beschreven als twee 
godinnen die ondanks hun verschil-
len toch een eenheid vormen in rust 
en harmonie. 
Gezien het repertoire belooft het 
geen saaie middag te worden. Com-
ponisten als Rossini en Debussy, 
maar ook moderne, zoals Joplin, 
zullen de revue passeren. De beide 

dames toveren gedurende ander-
half uur de prachtigste klanken uit 
hun bijna koninklijke instrumenten.
De werkgroep klassieke muziek van 
KCA is blij dat ze dit duo weer heeft 
kunnen contracteren en hoopt dan 
ook op een grote opkomst.
Het concert begint om half vier, de 
zaal is open vanaf drie uur. De toe-
gang bedraagt 17 euro, inclusief 
consumptie. Jeugd tot en met 16 
jaar betaalt 8,50 euro entree.
Kaarten zijn verkrijgbaar voor aan-
vang aan de zaal. Voor telefonische 
informatie en kaartreservering kan 
contact opgenomen worden met 
Tini Man via 0297-329592.

Zondag 19 november in Studio’s Aalsmeer

Opera Familia bij Bob en 
Gon met ‘Rondje Vrijthof’
Aalsmeer -  Zondag 19 november 
verandert The Club van Bob & Gon 
in de heerlijke romantische sfeer 
van het Vrijthof van André Rieu. In 
de voorstelling ‘Een rondje Vrijthof’ 
verbinden Carla, Belinda en Paul 
van ‘Opera Familia’ op feestelijke 
wijze de Weense wals met hoogte-
punten uit wereldberoemde opera’s, 
operettes en musicals.
‘Opera Familia’ is een zingend ge-
zin dat in 2011 hun televisiedebuut 
maakte en dit met zo veel overtui-
ging deed, dat zij vervolgens niet 
meer weg te denken zijn op de vele 
binnen en buitenlandse podia.  

Feestelijke kostuums
Maar waarmee zij het publiek nog 
eens extra in vervoering brengen is 
hun kleding. Hoewel de stem na-
tuurlijk het belangrijkste is, voegen 
de prachtige, koninklijke en sprook-

jesachtige gewaden echt iets toe 
aan de hele performance. Het is 
werkelijk een lust voor het oog. Er 
wordt deze middag zelfs voor hen 
een aparte kleedkamer geregeld! 
En wat Gon nu zo’n leuk idee lijkt, is 
wanneer de bezoekers deze middag 
ook hun mooiste jurk of pak aan-
trekken. Natuurlijk is dat geen ver-
plichting! Al degenen die reeds een 
kaart hebben weten te bemachtigen 
kunnen in beide handen knijpen, 
want de voorstelling is op een paar 
kaarten na uitverkocht. De voorstel-
ling begint om 15.30 uur, de zaal 
gaat vanaf 14.45 uur open.
Nog één keer kunnen de kaarten 
voor de voorstelling worden opge-
haald bij Espago in de Ophelialaan 
51. Gon stopt met de zaak, maar ge-
lukkig neemt slijterij Wittebol haar 
taak over. Kaartprijs 21,50 euro.
Janna van Zon 

‘Calender Girls’ 
voor OVAK
Kudelstaart - Op woensdagmid-
dag 15 november speelt Toneelver-
eniging Kudelstaart het komische 
stuk ‘Calender Girls’ speciaal voor 
leden van ouderenvereniging OVAK. 
De locatie is het Dorpshuis in Ku-
delstaart en de aanvang is 14.00 
uur. Er zijn nog plaatsen vrij. Leden 

van OVAK kunnen zich uitsluitend 
telefonisch aanmelden bij Wim Vee-
lenturf via 0297-329359. 
Aanstaande vrijdag 10 november 
gaat de komedie in première. Ver-
volgens zijn er voorstellingen op 
18, 24 en 25 november. Allen be-
ginnen om 20.00 uur in het Dorps-
huis. Kaarten zijn in de voorverkoop 
verkrijgbaar bij Gall & Gall in Ku-
delstaart en Vooges in de Zijdstraat 
in het Centrum.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

AANBIEDING:AANBIEDING:

KOOPJE: TIP:

Kindergitaren
(1/2 en 3/4) vanaf  € 69,-

Lessenaar 'Boston'
 € 19,95

Marktkraam vol met
percussie instrumenten

Ukelele versterker
'GLX'  € 87,-

NIEUW:

Toneelvereniging De Rijzenspelers 
trakteert op ‘Zondagskinderen’
Rijsenhout - Toneelvereniging De 
Rijzenspelers speelt 11, 17 en 18 
november ‘Zondagskinderen’, een 
tragikomedie van Bob Larbey. Een 
avondvullende voorstelling met een 
humorvolle, ontroerende kijk op 
vriendschap, onechtheid, zorg en de 
fysieke ongemakken van het ouder 
worden. Twee bewoners hebben el-
kaar gevonden in hun strijd tegen 
de door hun zo gevreesde toekomst 
voor het ouder worden. Waar de een 
bang is voor de gevreesde ‘plastic 

zak in de broek’, is de ander bang 
dat hij ‘kierewiet’ wordt. Bij deze tra-
giek van het ouder worden in zo’n 
verzorgingstehuis, gooien de man-
nen hun voornaamste wapen in de 
strijd: humor! Zondagskinderen, re-
gie door Remco Brandt, wordt op-
gevoerd in dorpshuis de Reede in 
de Schouwstraat 14. Alle avonden 
vanaf 20.15 uur. Kaarten zijn ver-
krijgbaar via de website: www.rij-
zenspelers.nl of telefonisch: 0297-
327840.
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Een kerstverhaal vol met verrassingen

Davanti en Toneelvereniging 
samen op de planken
Aalsmeer - Wanneer de Sint het 
land weer heeft verlaten, maken ve-
len zich weer op voor de kerst. Zo 
ook Toneelvereniging Kudelstaart 
en het vrouwenensemble Davanti. 
Zij doen dat vrijdag 8 december in 
De Open Hof Kerk op wel een hele 
speciale manier. De zangers en de 

acteurs hebben hun krachten ge-
bundeld en daaruit is een uitvoering 
ontstaan die bijzonder origineel ge-
worden is. Deze samensmelting van 
talent is nu een schoolvoorbeeld 
hoe er nog meer uit je zelf te halen 
valt. Of het spannend was om dit ex-
periment aan te gaan? 

“Oh zeker, niet iedereen was direct 
enthousiast, maar gaandeweg de 
repetities vorderden, verdwenen alle 
bedenkingen. Het is ook een kwes-
tie van uit je comfort zòne durven 
komen en dat is geslaagd.”

Geestig met een boodschap
“Wij wilden wat anders, geen klas-
siek verhaal en ook geen klassiek 
concert. Het moest geestig zijn 
met een twist.” Tijdens de zomer is 
het idee ontstaan om samen op de 
planken te gaan staan. Initiatief-
neemster José van Vliet heeft zich 
met Wil Kraan, Rianne Middelkoop, 
Linda Jonker en Cindy Roolker met 
de tekst bemoeid. Voortgekomen uit 
een verhaal geschreven door Paul 
Biegel maar zo omgewerkt dat het 
nog maar de vraag is of de schrij-
ver zijn verhaal nog herkent. Het is 
een eigentijds kerstverhaal gewor-
den dat vol verrassingen zit. “Het is 

een kijk - en luisterfeest geworden.” 

Nukkige autoritaire koning
In een wereld vol pracht en praal 
leeft een nukkige autoritaire koning 
met maar één verlangen en dat is 
om op kerstavond het ware kerstge-
voel te beleven. Zijn personeel komt 
op de wildste ideeën, maar de ko-
ning blijft ontevreden. Tot er iemand 
op het idee komt om met elkaar een 
kerststal te bouwen. Het publiek ziet 
hoe dat allemaal in zijn werk gaat. 
Het lijkt er op dat de staf de koning 
tevreden weet te stellen, maar niets 
is echter goed genoeg zoals uit het 
negatieve commentaar blijkt. Uit-
eindelijk is het een soldaat die de 
koning de ogen opent en hem aan 
den lijve laat ervaren wat Kerst be-
tekent. 

Fijn podium
Vijftien zangers en elf acteurs sa-
men op de planken. Nu ja plan-
ken… in de Open Hof kerk wordt 
hen een goed podium geboden. 
Zij zijn er blij mee. “De akoestiek 
is goed en de ambiance en ruim-
te past geheel bij deze uitvoering 
van toneel en zang.” De acteurs ver-
vullen meerdere rollen en ook door 
een aantal zangeressen wordt een 
toneelprestatie geleverd. De te dra-
gen kostuums komen van de to-
neelvereniging en zijn geleend van 
‘Musical Aalsmeer’ Er werd rond 
gesnuffeld bij de Dorcas waar vele 
gevonden attributen nu hun dienst 
doen op het podium.

Eenmalige voorstelling
De slechts eenmalige voorstelling 
duurt anderhalf uur. Er is geen pau-
ze. Voor degenen die deze mooie 
avond willen bijwonen maar slecht 
ter been zijn, kunnen op verzoek 
worden opgehaald door vrijwilli-
gers (telefoon 06-30155387). De 
Open Hofkerk aan de Ophelialaan 
247 heeft totaal 350 zitplaatsen. 
Toegangskaarten kosten tien eu-
ro per stuk en zijn vanaf 8 novem-
ber te verkrijgen bij Het Boekhuis 
en Vooges in de Zijdstraat, Prime-
ra in Nieuw Oosteinde, Wittebol in 
de Ophelialaan en Gall&Gall in Ku-
delstaart. Kijk voor meer informa-
tie over de voorstelling op website: 
www.davanti.nl en www.toneelver-
enigingkudelstaart.nl of kijk op Fa-
cebook van beide verenigingen.
Janna van Zon 

Kunstkast nummer 19
Kunstkast Peggy op een 
mooi verscholen plekje
Aalsmeer - De ene kunstkast is 
de andere niet. Dat maakt de serie 
ook zo leuk om er langs te fietsen 
of te wandelen. Zo kwam ik fietsend 
over de Kerkweg richting Oud Ka-
tholieke Kerk de kunstkast van Peg-
gy Moespot tegen die mij dwong tot 
afstappen. Je wordt zo blij van de-
ze kast! De lenteachtige kleuren en 
het zonnige geel winnen het van het 
omringende groen waarachter de 
kast verscholen lijkt. De kast heeft 
daardoor iets verleidelijks gekregen. 
De maakster Peggy Moespot - een 
liefhebster van bloemen en tuinen - 
was gevraagd om in het kader van 
het Aalsmeer Flower Festival afge-
lopen juni de kast een bloemenuit-
straling te geven. En dat is niet te-
gen dovemanoren gezegd. 
Voor moederdag kreeg zij een han-
gingbasket met verschillende soor-
ten bloemen, deze diende als model 
voor de door haar beschilderde kast. 
Het mooiste blauw in de florawereld 
is te zien, maar ook de kleur goud 
die de kunstenaar Gustav Klimt - 
één van haar favoriete schilders -  
zo graag gebruikt is terug te vin-
den. Omdat Aalsmeer toch in haar 
ogen een bloemendorp is verwerkte 
zij ook de kleuren van de Aalsmeer-
se vlag in de kunstkast. Peggy wordt 
nergens te uitbundig, het is juist het 
prille waardoor de schoonheid de 
overhand krijgt. 
Via de kast van Peggy Moespot 
is het de Oosteinderweg overste-

ken en via de J.P. Takkade naar 
de Noordpolderweg waar de twee 
kunstkasten gemaakt door Pascal 
de la Haye staan. Deze worden de 
volgende weken besproken.
Janna van Zon 

Zaterdag en zondag in Oude Meer
Expositie Willy van Beem en 
Joke Baas in het Dijkhuis
Oude Meer - Op zaterdag 11 en 
zondag 12 november exposeren 
Joke Baas en Willy van Beem hun 
schilderijen in Het Dijkhuis. Na 
een eerdere zeer geslaagde expo-

sitie van Peter Klijn zetten ook de-
ze twee dames uit Aalsmeerder-
brug de stap om hun werk te expo-
seren bij buurtvereniging Het Dijk-
huis. Joke Baas en Willy van Beem 

Zaterdag 25 november in Bloemhof
Afscheidsconcert voor 
Toonkunstkoor nadert
Aalsmeer - Zaterdag 25 novem-
ber zal voor de allerlaatste keer het 
Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer 
op het podium staan van de Bloem-
hof. Het concert waarmee het koor 
voorgoed afscheid neemt van het in 
openbaar optreden, zal ondanks de 
weemoed bij de koorleden stralend 
klinken. 
Eigenlijk zou dit bijzondere op-
treden een betere locatie verdie-
nen wat ambiance betreft. Want 
134 succesvolle jaren moet je toch 
kunnen afsluiten in een heuse con-
certzaal. Hoewel de ontwerper: ar-
chitect Berghoef, de Bloemhof zo 
heeft ontworpen dat er naast sport-
activiteiten ook muzikale uitvoerin-
gen kunnen worden gegeven. Met 
de akoestiek is gelukkig niets mis, 
deze doet niet onder voor een kerk. 
Bovendien wordt het podium rijke-
lijk versierd met planten, zij zullen 
met hun ‘warmbloedige’ kleuren al-
le aandacht naar zich toe trekken. 
En natuurlijk gaat het tenslotte toch 
om de muziek en de uitvoering 
daarvan. 

Lofzang van dankbaarheid
Er kan niet anders worden gecon-
stateerd dan dat er bij de finale - 
voor het doek voorgoed valt - stevig 

wordt uitgepakt. Dirigent Nico Phi-
lipp Hovius koos voor twee prach-
tige stukken die de luisteraar mee-
voeren naar hogere sferen. En dat 
berust niet op een toevalligheid. De-
ze werken zijn een lofzang om de 
dankbaarheid uit te spreken voor de 
vele mooie jaren van een koor dat 
van grote betekenis is geweest voor 
het muziekleven in Aalsmeer en ver 
daarbuiten. 

Werken en solisten
Uitgevoerd worden De Krönings-
messe KV 317 van Wolfgang Ama-
deus Mozart en de Symfonie no. 2 
Het Lobgesang  van Felix Mendels-
sohn - Bartholdy. Het koor wordt 
bijgestaan door het Holland Sym-
fonie Orkest, de sopranen Henriet-
te Feith en Caroline Stam, de alt Pe-
tra Stoute, Falco van Loon tenor, Do-
nald Bentvelsen bas, en de organist 
Jeroen Koopman. In het uitgebreide 
programma boekje worden de solis-
ten nader toegelicht en tevens is de 
tekst van de gezongen werken op-
genomen. Het concert begint om 
20.00 uur, toegang bedraagt 20 eu-
ro (voor 65+ 17.50 euro). Adres is De 
Bloemhof aan de Hornweg 187. Voor 
meer informatie: www.toonkunst-
kooraalsmeer.nl of bel 0297-323378.

Janna van Zon en Peter van Eick in het Huiskamermuseum.

Bloem centraal in de kunst
Museum of Flower Art i.o. 
definitief niet in Sous-Terre
Aalsmeer - Na bijna een jaar te 
hebben samengewerkt blijken Pe-
ter van Eick en Janna van Zon en 
hun team Aalsmeer andere inzich-
ten te hebben over de toekomst van 
de locatie Sous-Terre Aalsmeer dan 
de eigenaar van de galerie. Na een 
aantal gesprekken werd duidelijk 
dat de verschillen te veel uiteen lig-
gen waardoor het Team Aalsmeer 
zich – met spijt – genoodzaakt voelt 
zich terug te trekken uit de lokatie.
Peter en janna kunnen terugkij-
ken op een aantal mooie – door 
hen georganiseerde tentoonstellin-
gen bij Sous-Terre. Er was bijzon-
der veel aandacht voor de speciale 
openingen door lokale en regionale 
pers, zoals: Carnavalle de’l Art (met 
het gemaskerde diner als hoogte-
punt), Het Aalsmeer Flower Festival 
en Masters of Graffiti Art. Het Team 
Aalsmeer heeft zich met veel en-
thousiasme en vrijwillig ingezet voor 

het behoud van Sous-Terre. En blijft 
van mening dat de plek tegenover 
de mooiste watertoren van Neder-
land een bijzondere locatie is. 

Geen ‘Pastis’ meer
Voor de trouwe bezoekers van de 
vrijdagmiddagborrel ‘Pastis’ is het 
even wennen, dat ook deze er niet 
meer is, maar er komt vast weer een 
nieuwe locatie.

Museum of Flower Art
Peter en Janna en het team bestaan-
de uit: Trudy, Tobias en Marijke gaan 
door met hun research en activitei-
ten om een Museum in Aalsmeer 
te realiseren waar de bloem in de 
kunst centraal staat. De voorlopige 
naam is MOFA: Museum of Flower 
Art. Informatie hierover is te verkrij-
gen bij Janna van Zon (www.huis-
kamermuseum.nl) of bij Peter (info 
@glasshouse-entertainment.nl)

Expositie in het Oude Raadhuis
Foto’s Monic Persoon: ‘De 
dingen die voorbij gaan’
Aalsmeer - Portretten, stillevens, 
oude landschappen, zelfportretten, 
duetten, bloemen, vergankelijkheid, 
schoonheid, humor, van oude men-
sen... de dingen die voorbij gaan. Dit 
zijn wel zo een beetje de belang-
rijkste thema’s uit het werk van de 
Aalsmeerse Monic Persoon. Zij ex-
poseert op dit moment samen met 
drie andere fotografen in het Oude 
Raadhuis bij de jaarlijks terugkeren-
de expositie met fotografie die het 
KCA organiseert. En dat is bijzonder 
werk, dat met de tijd lijkt te spotten.
Veel van de foto’s van Monic Per-
soon lijken een knip in de tijd te 
veroorzaken en geven tegelijkertijd 
vaak een knipoog. De combinaties 
die zij maakt in haar werk, een sfeer 
van nostalgie met klip en klare ci-
taten uit beroemde meesterwerken, 
zijn bijzonder. Als ze met woorden 
zou fotograferen zou haar werk een 
plek vinden onder dichters met een 
romantische inslag. Onder mensen 
als Nicolaas Beets, Hendrik Mars-
man en Piet Paaltjens. Haar werk 
ademt een hang naar nostalgie en 
melancholie maar wel tot stand ge-
komen door moderne technieken. 

Onomkeerbaar leven
De natuur die ze verbeeldt via haar 
stillevens en bloemportretten hangt 
daardoor tegen het sentimente-
le aan. De natuur ook wel de ver-
gankelijkheid gaat er ontegenzeg-
gelijk haar gang. Het is het licht, 
misschien wel het laatste licht, zo-
als je dat soms ziet op oude schil-
derijen. Monic maakt beelden waar 
de verwering en het onomkeerbare 
van het leven spreken. Ze doet dat 
met oog voor de mooie vormen van 
simpele bloemen en planten, maar 
ook met oog voor eeuwenoud aar-
dewerk dat ze daarvoor gebruikt. In 
een interview dat ze ooit gaf zegt ze 
er het volgende over: “Het doet je 
beseffen dat er in de natuur al zo-
veel moois is te vinden, daar hoef je 
geen acht jaar voor op een kunst-
academie te zitten.” Heel Aalsmeers 
daarentegen is het portretje van een 
potje met aardbeien.

Grote voorbeeld
Haar grote voorbeeld is  Karl Blos-
sfeldt. Hij was een Duitse fotograaf, 
beeldhouwer, leraar en artiest die 
zijn thuisbasis in Berlijn had. Hij is 
het bekendst om zijn close-up foto’s 
van planten en bloemen. Eigenlijk 

nam hij die foto’s vooral als (al dan 
niet educatief) studiemateriaal voor 
zijn eigen zerken en zijn lessen or-
namentiek die hij gaf op de Konink-
lijke Kunstacademie in Berlijn. De-
ze Blossfeldt beschouwde zichzelf 
als een amateurfotograaf. Monic 
doet dat ook. Zo maakte ze bijvoor-
beeld een serie zwart-wit foto’s van 
kruiden met fraaie namen als Weeg-
bree, Slaapbol en Veenpluis. Krui-
den die je in elke berm kunt vinden.

Zo uit Jiskefet
Fantasierijk en met verbeeldings-
kracht maakte ze een serie theatrale 
zelfportretten waarin ze onder meer 
de vier seizoenen verbeeldt. Samen 
met haar partner Reint Baarda heeft 
ze bijvoorbeeld een serie duetten 
gemaakt die zo lijken te zijn wegge-
lopen uit Koot en De Bie of uit Jiske-
fet. Bijvoorbeeld dat stel geitebrei-
ers in zelfgebreide trui en vest dat 
breiend op een net te klein blauw 
bankje zit. Het paarse behang er-
achter is eigenlijk te verschrikkelijk 
voor woorden, maar bij elkaar beke-
ken kun je niet anders dan op z’n 
minst glimlachen. Zoals ook om de 
ondeugend plaat van dat stel waarin 
de vrouwfiguur onder haar rok ge-
keken wordt tijdens het oogsten van 
tomaten en sla. 

Totaal verschillend
Naast werk van Monic Persoon is er 
werk te zien van de fotografen Reint 
Baarda, Kuno Grommers en Harriët 
Mastboom. Vier totaal verschillen-
de kunstenaars. Reint Baarda staat 
bekend om zijn stilistische foto’s 
van gebouwen. De gebouwen wor-
den uit hun context gehaald en krij-
gen een geheel nieuw leven in de 
foto’s van Baarda. Er zijn veel fo-
to’s van gebouwen in Aalsmeer te 
zien in Het Oude Raadhuis. Kuno 
Grommers fotografeert in perspec-
tief, maakt van tevoren een opstel-
ling, waarna foto’s ontstaan die spe-
len met het waarnemingsvermogen. 
Het is geometrisch abstract werk. 
De vierde fotograaf is Harriët Mast-
boom. Zij heeft foto’s gemaakt van-
uit de auto op de snelweg op reis 
tussen Frankrijk en Nederland. De 
beelden zijn herkenbaar. Alsof een 
film aan je voorbijtrekt. De exposi-
tie is nog te zien tot 4 december van 
donderdag tot en met zondag tus-
sen 14.00 en 17.00 uur in het Oude 
Raadhuis in de Dorpsstraat.

zijn allebei ongeveer 8 jaar gele-
den begonnen met schilderslessen 
bij Loes Verbruggen in Aalsmeer. Ze 
kregen de smaak echt te pakken en 
schilderen nu nog steeds met veel 
plezier. Joke schildert uiteenlopen-
de onderwerpen in sprekende kleu-
ren en Willy maakt vooral schilderij-
en van (wilde) dieren. De beide da-
mes hebben al eerder geëxposeerd, 
onder andere bij PACA in Aalsmeer 
en in het Bilderdijkhof in Uithoorn. 
Op beide dagen zijn belangstellen-
den welkom tussen 12.00 en 17.00 
uur en zijn de dames aanwezig om 
meer uitleg over hun werk te geven. 
Buurtvereniging Het Dijkhuis is te 
vinden aan de Aalsmeerderdijk 77 
in Oude Meer. Nadere info: Face-
book of www.hetdijkhuis.net 

De exposerende dames, Willy van 
Beem (met hoed) en Joke Baas.





www. aalsmeer.nl . Dit besluit ligt tot 6 weken na deze publi-
catie ter inzage.

NAAMGEVING OPENBARE RUIMTE
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de ver-
gadering van 31 oktober 2017 besloten hebben de volgende 
naamgeving openbare ruimte toe te kennen:”Prinsessenpad” 
aan het nieuw aan te leggen fietspad tussen de Machineweg 
en de Emmastraat, conform het advies van de commissie 
naamgeving. (Z-2017/051668)

Inzage
De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bou-
wen en Vergunningen van het Gemeentehuis Aalsmeer, Raad-
huisplein 1, 1431 Aalsmeer. De actuele openingstijden vind 
u op www. aalsmeer.nl . Dit besluit ligt tot 6 weken na deze 
publicatie ter inzage.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘HERZIENING UITERWEG 
- PLASOEVERS 2005 - UITERWEG 139’ EN ONTWERP-
BESLUIT HOGERE GRENSWAARDE WET GELUIDHINDER

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat 
met ingang van 10 november 2017 tot en met 21 decem-
ber 2017 het ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Uiterweg 
- Plasoevers 2005 - Uiterweg 139’ inclusief de bijlagen ter 
inzage ligt. Een ieder kan tijdens deze periode een zienswijze 
over de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan naar voren 
brengen.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan
het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld naar aanleiding 
van een verzoek om het perceel Uiterweg 139 te herinrich-
ten. De herinrichting bestaat uit het dempen van water en de 
vervangende nieuwbouw van één woning met parkeerkelder 
en zwembad, een boothuis, een haven met steigers met acht 
ligplaatsen voor boten en drie ligplaatsen voor recreatiearken. 
Met dit bestemmingsplan wordt de bouw van de woning met 
bijbehorende voorzieningen en het verruimen van de woon-
bestemming mogelijk gemaakt. Het realiseren van het boot-
huis en het wijzigen van (de ligplaatsen in) de haven maken 
geen onderdeel uit van dit bestemmingsplan. Dat deel van de 
herinrichting van het perceel is in overeenstemming met het 
geldende bestemmingsplan ‘Uiterweg - Plasoevers 2005’.

Terinzagelegging
de stukken zijn in te zien op de volgende wijzen:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.09AF-OW01 en
- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/

web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuur
 visies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm;
- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken in het gemeen-

tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden 
van deze balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30-
14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 
8.30-20.00 uur;

- in papieren vorm bij de Balie Bouwen en Vergunningen 
in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; 
aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maan-
dag tot en met woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-
16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur).

Zienswijze
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een 
ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mon-
delinge zienswijze naar voren te brengen. U kunt er ook voor 
kiezen uw zienswijze digitaal in te dienen via de gemeen-
telijke website door op de hiervoor genoemde webpagina de 
optie ‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties worden gericht 
aan de gemeenteraad (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder 
vermelding van zaaknummer Z-2017/052115 en “zienswijze 
ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Uiterweg - Plasoevers 
2005 - Uiterweg 139’”. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben in de stukken en degene die mondeling zijn 
zienswijze naar voren wil brengen kan hiervoor een afspraak 
maken via het algemene telefoonnummer 0297-387575.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeursgrens-
waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting op de 
voorgevel van de woning zal worden overschreden vanwege 
het wegverkeerslawaai van de Uiterweg. Uit het onderzoek 
blijkt tevens dat geluidreducerende maatregelen onvoldoende 
mogelijk zijn. In samenhang met het ontwerpbestemmings-
plan wordt daarom tevens de vaststelling van een hogere 
grenswaarde, voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting 
op de voorgevel van de woning, voorbereid. 

Het betreffende ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stuk-
ken tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter inza-
ge. Het ontwerpbesluit kan worden ingezien in het gemeente-
kantoor van Aalsmeer dan wel Amstelveen tijdens de hiervoor 
genoemde openingstijden en via de website van Aalsmeer (als 
bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan). Belanghebbenden 
kunnen gedurende voornoemde termijn een schriftelijke of 
mondelinge zienswijze tegen het voornemen om een hogere 
grenswaarde vast te stellen naar voren brengen. Schriftelij-
ke reacties worden gericht aan burgemeester en wethouders 
(postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van zaak-
nummer Z-2017/052115 en ‘zienswijze ontwerpbesluit hogere 
grenswaarde Uiterweg 139’.

VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN 
‘OOSTEINDERWEG 2018’

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge 
het bepaalde in de gemeentelijke Participatie- en inspraak-
verordening, bekend dat inspraak wordt verleend over het 
voorontwerp bestemmingsplan “Oosteinderweg 2018” met de 
bijbehorende stukken. In de Nieuwe Meerbode van 2 november 
jl. verscheen al een persbericht en eveneens op 2 november 
jl. verscheen in het digitale Gemeenteblad en Staatscourant 
al deze kennisgeving. Abusievelijk vindt publicatie van deze 
kennisgeving op de pagina voor officiële bekendmakingen in 
deze uitgave van de Nieuwe Meerbode. 

Het plangebied van dit plan beslaat het Bovenland van de 
Oosteinderweg en is gelegen tussen de Oude Spoordijk in het 
westen, de Ringvaart in het noorden, de Mr. Jac. Takkade in 
het oosten en de Hoge Dijk in het zuiden. Het voorontwerpbe-
stemmingsplan is een actualisatie van het geldende bestem-
mingsplan ‘Oosteinderweg e.o. 2005’. Het geeft een actueel 
beheerkader voor het gebruik van gronden en gebouwen bin-
nen het plangebied. Het voorontwerp is conserverend van 
aard, wat wil zeggen dat het plan niet tot nauwelijks inspeelt 
op toekomstige ontwikkelingen. 

Officiële Mededelingen
9 november 2017

GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale 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. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumen-
ten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvin-
gen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijk-
data dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. 
Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar 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 vergunnin-
gen.

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 informatie 
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de 
button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de wijk-
overleggen www.wijkoverlegaalsmeer.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 vergaderin-
gen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissiever-
gadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen 
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 ziens-
wijzen. 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 vergadering.

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 meldin-
gen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen 
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.

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

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

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. 
U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebe-
kendmakingen.nl.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

Gelijktijdig met het opstellen van dit plan zal een (structuur)
visie worden voorbereid. Deze dient duidelijkheid te geven 
over de gewenste toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden 
in het plangebied. Zodoende zal de visie als toetsingskader 
gebruikt worden voor komende initiatieven. De visie zal pas 
na de vaststelling van het bestemmingsplan aan de gemeen-
teraad worden aangeboden. 

Ter inzage
het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende verbeel-
ding, planregels en toelichting ligt gedurende zes (6) weken 
ter inzage met ingang van 3 november 2017 t/m 14 december 
2017.

De stukken zijn op de volgende wijze in te zien
Digitaal: u kunt de digitale versie van het voorontwerp be-
stemmingsplan “Oosteinderweg 2018” raadplegen op: 
- de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl onder 
 http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/
 ?planidn=NL.IMRO.0358.14-VO01
- en op de gemeentelijke viewer onder: 
 http://0358.ropubliceer.nl
Papier: het papieren voorontwerp bestemmingsplan “Oostein-
derweg 2018” met behorende stukken liggen gedurende de 
genoemde termijn ter inzage bij:
- de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, 

Raadhuisplein 1. Voor openingstijden zie:
  http://www.aalsmeer.nl/baliebouwen.
- de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Am-

stelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. Voor openingstijden zie: 
http://www.amstelveen.nl/baliebouwen.

Inloopavond
maandagavond 27 november organiseert de gemeente in het 
gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 een inloopavond 
over het voorontwerp bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2018’. 
De avond duurt van 19 tot 21.00 uur. Belangstellenden kun-
nen tijdens deze avond kennisnemen van het plan en vragen 
stellen aan de aanwezige ambtenaren. 

Inspraak
gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een in-
spraakreactie betreffende dit voorontwerp bestemmingsplan 
schriftelijk kenbaar maken bij het college van burgemeester 
en wethouders van Aalsmeer: postbus 253, 1430 AG Aalsmeer 
onder vermelding van Z-2017/052407. Een inspraakreactie kan 
ook digitaal worden ingediend via http://0358.ropubliceer.nl. 
Een inspraakreactie kan naar keuze mondeling naar voren wor-
den gebracht. Voor het indienen van een mondelinge zienswij-
ze dient u via het centrale nummer 020 540 4911 een afspraak 
te maken met de behandelend ambtenaar.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij 
de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Re-
ageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Kudelstaartseweg 138, 1433 GN (Z-2017/054407), het 

verbouwen en uitbreiden van een bestaand woonhuis met 
carport

-  Hoofdweg 158, 1433 JX (Z-2017/054036), het oprichten 
van een woonhuis en aanleggen van een in- en uitrit

-  Zijdstraat 79, 1431 EB (Z-2017/054564), het oprichten 
van appartementen

-  Ampèrestraat 48, 1433 KZ (Z-2017/054662), het aanleg-
gen van een in- en uitrit

-  Machineweg 165, 1432 ER (Z-2017/054647), het afwijken 
van het bestemmingsplan t.b.v. het organiseren van kin-
derfeesten in de schuur

-  Ophelialaan 47, 1431 HA (Z-2017/054688), het plaatsen 
van een houten tuinhuis/buitenverblijf in de achtertuin

Vervolg op volgende blz.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
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 hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak in-
zage 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 be-
voegde 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 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een 
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling 
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op 
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van 
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp 
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage 
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

BEKENDMAKINGEN 
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren 
over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op 
meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevings-
vergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, 
onderdeel van www.overheid.nl. 

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

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

- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op 

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht bin-
nen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat 
worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze ver-
plichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn 
nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na 
onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve ver-
huismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” 
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen 
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswij-
ziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media 
gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in 
bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” 
wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op di-
verse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kinder-
toeslag enzovoort.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Heijkoop T.H. 20-01-1990 01-11-2017
Kerk S.E. 26-02-1987 02-11-2017
Kisielowska A.M. 30-07-1974 31-10-2017
Kisielowska M.H. 03-06-2004 31-10-2017
Mahamud B.I. 03-01-1971 31-10-2017
Olszewska M.A. 27-04-1990 31-10-2017
Sariman F.C. 26-07-1982 31-10-2017

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

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar 

maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening;  
- zo mogelijk uw e-mailadres; 
- het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

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

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Bik R. 18-02-1953 31-10-2017

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor 
het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aan-
vragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de 
hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)
nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de 
gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openings-
tijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij 
binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij 
over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

NAAMGEVING OPENBARE RUIMTE
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de ver-
gadering van 31 oktober 2017 besloten hebben de volgende 
naamgeving openbare ruimte te wijzigen: Ad Verschueren plein 
in ”Ad Verschuerenplein” (Z-2017/051692)

Inzage
De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen 
en Vergunningen van het Gemeentehuis Aalsmeer, Raadhuis-
plein 1, 1431 Aalsmeer. De actuele openingstijden vind u op 



Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Officiële Mededelingen
9 november 2017

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) 
te verlenen. 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. 
- Lijnbaan 5, 1431 CH (Z-2017/046483), het slopen van een 

fietsenstalling (gemeentelijk monument). Verzonden: 31-
10-2017

- Middenweg nabij huisnummer 5, 1432 DE (Z-2017/044058), 
het plaatsen van een gladheidmeldsysteem (technische 
kast met mast) in de berm tussen de rijweg en het fietspad 
ter hoogte van lichtmast 21. Verzonden: 01-11-2017

- Stationsweg 2, 1431 EG (Z-2017/046705), het realiseren 
van een trapgat in de 1e verdiepingsvloer en plaatsen 
nieuwe trap. Verzonden: 02-11-2017

- Ophelialaan 77, 1431 HB (Z-2017/034076), het wijzigen 
van de bestemming voor het vestigen van een horecagele-
genheid en het plaatsen van een afzuiginstallatie. Verzon-
den: 02-11-2017 

- Herenweg 39, 1433 GV (Z-2017/046497), het plaatsen van 
een veranda op een verhoogd terras aan de achterzijde van 
de woning. Verzonden: 3-11-2017

- Machinetocht (ter hoogte van Machineweg 18), (Z-
2017/031134), het vervangen van een houten voetgan-
gersbrug door houten brug met stalen liggers. Verzonden: 
06-11-2017

Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide procedure **
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.10 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning kunt u beroep indienen. Hoe u dat kunt doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-

vertentie.
- Machineweg 208, 1432 EV (Z-2017/033858), het oprichten 

van een woonhuis. Verzonden: 31-10-2017

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Raadhuisplein bij nr. 15, 1431 EH (Z-2017/052842), het 

plaatsen van een container op de parkeerplaats van 03-11-
2017 t/m 06-11-2017

Buiten behandeling gestelde aanvragen 
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten be-
handeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie:
- Wilgenlaan 12, 1431 HT (Z-2017/043343), het plaatsen 

van een aanbouw aan de achterzijde van de woning. Ver-
zonden: 01-11-2017

- Kudelstaartseweg 165, 1433 GC (Z-2017/044808), het le-
galiseren van een aangebrachte zoldervloer en dakkapel op 
een schuur. Verzonden: 06-11-2017

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
-  Poldermeesterplein 19, 1432 JZ (Z-2017/041274), het 

plaatsen van een observatie-unit (UFO) t.b.v. tijdelijke 
bewaking van een geldautomaat.

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 omge-

vingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te ver-
lenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt u 
een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Hornweg 137, 1432 GG (Z-2017/035146), het oprichten 

van een woonhuis. De aanvraag, de ontwerpbeschikking 
en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 10 no-
vember 2017 gedurende zes weken ter inzage bij de balie

  bouwen van het gemeentehuis. Verzonden: 10-11-2017

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

Evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie.
- van Cleeffkade 15 (Z-2017/051339) personeelsfeest Hei-

neken Nederland op 4 november 2017, verzonden 2 no-
vember 2017

- Hornweg 187, 1432 GH (Z-2017/043634), Rings Gala op 11 
november 2017, verzonden 3 november 2017

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

TER INZAGE
t/m 10-11-17 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 

bijbehorende stukken m.b.t. het oprichten van 
een woonhuis op Machineweg 208 (kavel 7), 
1432 EV (Z-2017/033858)

t/m 16-11-17 Het vastgestelde paraplubestemmingsplan 
met bijbehorende verbeeldingen, planregels 
en toelichting 

t/m 23-11-17 Aanvraag om omgevingsvergunning, ontwerp-
beschikking omgevingsvergunning in afwij-
king van het bestemmingsplan Green Park 
Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 
7, Schipholparkeren deelgebied 3, de ruimte-
lijke onderbouwing en de overige daarop be-
trekking hebbende stukken

t/m 27-11-17 Zakelijke beschrijving van overeenkomst tot 
kostenverhaal - Uiterweg 139, Aalsmeer - 
Zaaknummer Z-2017/045444

t/m 30-11-17 Ontwerp-wijzigingsplan Landelijk Gebied 
Oost, Aalsmeerderweg (naast) 376 en een ont-
heffingsverzoek hogere grenswaarden Wet ge-
luidhinder (ontwerp) met bijbehorende stuk-
ken 

t/m 30-11-17 Het ontwerpbestemmingsplan ‘Uiterweg 401 – 
wijziging woning en woonarken’ inclusief de 
bijlagen en het ontwerpbestemmingsplan ‘6e 
herziening Woonarken – Uiterweg 93ws4’ ter 
inzage, dat in samenhang met voornoemd be-
stemmingsplan wordt voorbereid.

t/m 14-12-17 Voorontwerp bestemmingsplan ‘Oosteinder-
weg 2018’ met de bijbehorende stukken (ver-
beelding, planregels en toelichting)

t/m 15-12-17 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. Machineweg 298, 
1432 EV (Z-2017/039520)

t/m 22-12-17 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. Hornweg 137, 
1432 GG (Z-2017/035146)

Vervolg van vorige blz.
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Certificaat voor deelnemers 
cursus Politiek Actief
Aalsmeer - Tijdens de raadsver-
gadering van donderdag 2 novem-
ber is de cursus Politiek Actief af-
gesloten. Deelnemers ontvingen 
een certificaat en bloemen uit han-
den van burgemeester Jeroen No-
bel. De cursus was bedoeld voor in-
woners van Aalsmeer die geïnteres-
seerd zijn in de lokale politiek en 
meer willen weten over hoe de ge-
meente werkt.
Net zoals voor de cursus van afgelo-
pen juni was de belangstelling voor 
de gratis cursus weer groot. Ook nu 
was binnen korte tijd het maximum-
aantal deelnemers van 30 bereikt! 
Op 9 en 16 oktober kwamen de cur-
sisten bijeen in het gemeentehuis 

en kregen onder meer uitleg over 
hoe de gemeenteraad tot besluiten 
komt en wat er bij komt kijken om 
raadslid te zijn. Het initiatief vanuit 
de gemeente werd door de deelne-
mers zeer gewaardeerd.
De deelnemers gaven aan in de bij-
eenkomsten een goed beeld te heb-
ben gekregen van hoe de gemeen-
teraad werkt, wat het inhoudt om 
raadslid te zijn en hoe de besluit-
vorming tot stand komt. Het is posi-
tief om te zien dat er zoveel belang-
stelling is voor de lokale democratie. 
Gezien de grote belangstelling is het 
plan om de cursus na de gemeen-
teraadsverkiezingen van 21 maart 
2018 opnieuw aan te bieden. 

Klassenbezoek Westplas 
aan gemeentehuis
Aalsmeer - Op dinsdag 7 novem-
ber bracht een klas 3 van de West-
plas Mavo uit Aalsmeer een bezoek 
aan het gemeentehuis waar ze wer-
den ontvangen in de raadzaal om 
een beeld te krijgen van de wer-
king van de lokale politiek. De leer-
lingen stelden het welkomstwoord 
van de burgemeester en een spon-
taan bezoek van een wethouder erg 
op prijs. Zij hebben in grote lijnen 
uitgelegd wat hun dagelijkse werk-

zaamheden zijn. Deze vraag werd 
gesteld en ook werd er om uitleg 
gevraagd over een aantal moeilijke 
woorden die werden genoemd.
In het programma hadden de aan-
wezige raadsleden een rol als coach 
van de leerlingen. De groep werd 
ingedeeld in daadwerkelijke fracties 
met onder andere de partijen Le-
vend Wit, Liberaal Blauw, de Groe-
nen en Rozenrood. Er werden frac-
tievoorzitters aangewezen en twee 

Inloopavond op maandag 27 november

Info over bestemmingsplan 
Oosteinderweg e.o.

Aalsmeer - Het college van B&W 
heeft het voorontwerp bestem-
mingsplan ‘Oosteinderweg 2018’ 
vrijgegeven voor inspraak tot en met 
14 december. Tot die tijd kan ieder-
een een inspraakreactie indienen bij 

de gemeente. Het betreft hier een 
zogenaamd conserverend bestem-
mingsplan, wat betekent dat hoofd-
zakelijk bestaande functies wor-
den vastgelegd. Om het bestem-
mingsplan te verduidelijken organi-

seert de gemeente een inloopavond 
op maandag 27 november van 19.00 
uur tot ongeveer 21.00 uur in het ge-
meentehuis op het Raadhuisplein 1. 
De avond begint met een korte toe-
lichting door wethouder Gertjan van 
der Hoeven. Daarna is er gelegen-
heid kennis te nemen van het plan 
en voor het stellen van vragen.
Het gebied van het voorontwerp-
bestemmingsplan wordt begrensd 
door de Oude Spoordijk, de Ring-
vaart, de Mr. Jac. Takkade en de Ho-
ge Dijk. Het plan is een actualisa-
tie van het voorheen geldende plan 
‘Oosteinderweg e.o. 2005’ en legt 
bestaande bestemmingen vast en 
geeft nauwelijks ruimte voor nieu-
we ontwikkelingen. De gemeente is 
wettelijk verplicht dit bestemmings-
plan op korte termijn te actualiseren. 

Toekomstvisie
Daarnaast is de gemeente van start 
gegaan met het opstellen van een 
toekomstvisie voor hetzelfde plan-
gebied. Deze toekomstvisie wordt 
opgesteld in nauwe samenspraak 
met bewoners, eigenaren en onder-
nemers en gaat inzicht geven in de 
mogelijke en gewenste ontwikke-
lingen rond de Oosteinderweg. Toe-
komstige nieuwe initiatieven zullen 
moeten passen binnen deze nog op 
te stellen toekomstvisie/structuurvi-

sie. De gemeente wil nogmaals be-
nadrukken dat het bestemmings-
plan deze ontwikkelingen dus niet 
mogelijk maakt.

Inspraak 
Het voorontwerp bestemmings-
plan Oosteinderweg 2018 ligt van 
3 november tot en met 14 decem-
ber ter inzage op het gemeentehuis 
Aalsmeer of bij de Balie Bouwen van 
het raadhuis Amstelveen en is digi-
taal te raadplegen via http://0358.
ropubliceer.nl. Gedurende deze pe-
riode kan een ieder een inspraakre-
actie indienen. Informatie hierover is 
te vinden onder de genoemde link 
of de bekendmaking op de gemeen-
tepagina. Het College van B&W wil 
graag de mening en adviezen ver-
nemen van belangstellenden alvo-
rens het ontwerp bestemmingsplan 
formeel in procedure te brengen. 
Op de inloopavond kunnen inwo-
ners daarom ook een inspraakreac-
tie achterlaten in een daarvoor be-
stemde bus. 

Besluit gemeenteraad
Na de terinzagelegging worden de 
reacties verwerkt en beantwoord in 
een Nota van Beantwoording. Dan 
neemt het college een besluit over 
eventuele wijzigingsvoorstellen en 
wordt het ontwerp bestemmings-
plan opgesteld. Op het ontwerp 
bestemmingsplan kunnen vervol-
gens zienswijzen worden ingediend. 
Na verwerking van de zienswijzen 
neemt de gemeenteraad een besluit 
over het bestemmingsplan.

wethouders. Het voorstel was het 
organiseren van een festival. Er ont-
stond een werkelijk inhoudelijk de-
bat met moties en amendementen 
over alles wat er bij een evenement 
allemaal komt kijken. 
‘Cool’
Opvallend was de interesse van de 
kinderen die groeide naarmate ze 
wat meer kennis kregen en actief 
moesten gaan nadenken. Aan het 
einde werd er fanatiek voor en te-
gen gestemd. Na afloop werd er ge-
vraagd naar de ervaringen en de re-
acties waren over het algemeen po-
sitief. Het is goed gegaan, achteraf 
was het toch niet saai en zelfs het 
woord cool is gevallen.

Trots op leerlingen
De raadsleden waren trots op de 
leerlingen omdat ze het zo goed 
hadden gedaan. Tot slot was er een 
mogelijkheid om vragen te stellen 
aan de raadsleden.Klassenbezoek@
gemeentehuis is een lesprogramma 
dat verzorgd wordt door ProDemos, 
Huis voor democratie en rechts-
staat. 
Bent u als docent/school ook ge-
interesseerd in dit programma? U 
kunt hiervoor een verzoek doen bij 
de raadsgriffie van Aalsmeer via 
het email adres griffie@aalsmeer.
nl of telefonisch via 0297-387584 of 
0297-387515.

College B&W op bezoek 
bij Omgevingsdienst
Aalsmeer - Op 30 oktober is het 
college van burgemeester en wet-
houders op bezoek geweest bij de 
Omgevingsdienst Noordzeekanaal-
gebied in Zaandam (ODNZKG). De 
ODNZKG werkt in opdracht van acht 
gemeenten(waaronder Aalsmeer) 
en drie provincies. Zij verstrekken 
omgevingsvergunningen en zien 
erop toe dat bedrijven voldoen aan 
actuele wet- en regelgeving op het 
gebied van milieu(veiligheid), bouw-
veiligheid, infrastructuur en bodem. 
De ODNZKG kan handhavend op-
treden, maar ook overheden advise-
ren op het gebied van constructieve 
veiligheid, luchtkwaliteit, geluidsbe-
lasting en duurzaamheid. 

Milieuwetgeving 
Het college werd hartelijk ontvan-
gen door de directie die uitleg gaf 
over de doelen van deze regionale 
uitvoeringsorganisatie en hun ma-
nier van werken. 
Voor Aalsmeer verzorgen zij vooral 
het toezicht op het gebied van mi-
lieuwetgeving bij een 100tal grote 
bedrijven. Dit gebeurt bijvoorbeeld 
in de scheepsbouw en bij de Bloe-
menveiling. Binnenkort gaat de OD-
NZKG ook toezicht houden op de 
Waterwolftunnel. Directeur Emmy 
Meijers: “Het was interessant om 
het College van Aalsmeer als één 
van onze opdrachtgevers te ontvan-
gen en met hen van gedachten te 

wisselen. Gertjan van der Hoeven 
kenden wij natuurlijk al, omdat hij al 
enkele jaren lid is van ons Dagelijks 
Bestuur.“

Veiligheid
Het college van gemeente Aalsmeer 
bezoekt regelmatig bedrijven en or-
ganisaties. Gertjan van der Hoe-
ven, portefeuillehouder Vergun-
ningen en Handhaving: “Als colle-
ge willen wij graag maatschappelij-
ke instellingen en bedrijven in on-
ze gemeenschap leren kennen. De 
Omgevingsdienst NZKG is een be-
langrijke toezichthouder voor onze 
gemeente en onze bedrijven. OD-
NZKG doet waardevol werk, met 
dank aan de vele professionele me-
dewerkers. Het is van groot belang 
voor onze veiligheid dat Aalsmeer 
en haar vele bedrijven er op kunnen 
vertrouwen dat het milieutoezicht 
vakkundig gebeurt.” Kijk voor meer 
informatie over de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied op www.od-
nzkg.nl.
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Zangdienst in Lichtbakken met 
mannenkoor Haarlemmermeer
Rijsenhout - Zondagmiddag 12 no-
vember om 16.30 uur is er een bij-
zondere zangdienst in het Lichtba-
ken in Rijsenhout. Medewerking 
wordt verleend door het Interkerke-
lijk Mannenkoor Haarlemmermeer 
onder leiding van Hans van Noord. 
Het Interkerkelijk mannenkoor, be-
staande uit meer dan 70 leden, komt 
liederen zingen over Gods liefde en 

trouw. In deze bijzondere dienst 
hoopt dominee Jaco Weij voor te 
gaan. Het orgel wordt bespeelt door 
de heer J. van der Zwaard. Kom ge-
nieten van het mannenkoor, de ge-
sproken woorden, de samenzang en 
het orgelspel. Het Lichtbaken is ge-
vestigd aan Aalsmeerderweg 751 
te Rijsenhout. Koffie en thee staan 
vanaf 16.00 uur klaar.

Vogelbeurs in SCW-kantine
Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op zondag 
12 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 13.00 
uur. De entree bedraagt 50 eurocent 
en kinderen onder de tien mogen 
onder begeleiding gratis naar bin-
nen. Op deze beurs kunt u terecht 

voor het aanvullen van uw vogelbe-
stand, of wilt u een leuke zangvogel 
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 vereniging be-
reid om die te beantwoorden. Ook 
voor uw vogelvoer en vogelacces-
soires kunt u op deze beurs terecht. 
Kijk voor verdere informatie op 
www.rijsenvogel.nl 

Zondagen 12 en 19 november open

Al 3.200 bezoekers voor 
Aalsmeerse watertoren
Aalsmeer - De watertoren wordt 
beheerd en geëxploiteerd door 
de Stichting Beheer Watertoren 
Aalsmeer (SBWA). Deze stichting 
bestaat uit vrijwilligers, die ervoor 
zorgen dat dit unieke monument 
voor allerlei soorten van activiteiten 
gebruikt kan worden door alle in-
woners uit Aalsmeer en verre om-
streken. Zo zijn er de openingstijden 
op de tweede en vierde zondag van 
de maand, maar ook de scholen-
activiteit ‘Horen in de Toren’. Daar-
naast is er veel verhuur en rondlei-
dingen aan groepen en zijn er regel-
matig tentoonstellingen, waarvoor 
de watertoren uitermate geschikt 
is gebleken. Ook wordt de water-
toren gebruikt als trouwlocatie en 
staat de toren centraal bij Vuur en 

Licht op het water. Naast het inte-
ressante om het interieur en de wer-
kingsonderdelen van de watertoren 
te bewonderen is de extra attrac-
tie om naar circa 50 meter hoogte 
te klimmen (214 treden) en dan het 
fraaie uitzicht te bewonderen over 
Aalsmeer en verre regio.
 
Unaniem enthousiast
Dit jaar zijn er reeds 3.200 bezoe-
kers geregistreerd en aan de hand 
van hun reacties blijkt een unaniem 
enthousiasme - onder andere in het 
gastenboek - over hun bezoek. De-
ze maand november is de waterto-
ren voor iedereen geopend op de 
zondagen 12 en 19 november van 
13.00 tot 17.00 uur. Uiteraard met 
de mogelijkheid tot beklimming! De 
entreeprijs kan laag gehouden wor-
den, mede dankzij de donateurs en 
is 1 euro voor kinderen en 2 euro 
voor volwassenen.

‘Horen in de Toren’
Afgelopen maand oktober waren er 
15 groepen schoolkinderen van ba-
sisscholen uit Aalsmeer en regio, 
die een bezoek brachten in het ka-
der van het cultuurproject ’Horen 
in de Toren’. Eerst is er dan een uit-
leg over de historie en werking van 
de watertoren, daarna de beklim-
ming en genieten van het uitzicht 
en daarna een akoestische ervaring 
op de eerste verdieping. Afgesloten 
wordt met het eerder ingestudeer-
de lied ‘Horen in de Toren’. Deze ac-
tiviteit is één van de velen, die ge-
organiseerd worden door Cultuur-
educatie Amstelland en uitgevoerd 
worden door de vrijwilligers van 
S.B.W.A. Alle informatie over de wa-
tertoren is te vinden op de website 
www.aalsmeer-watertoren.nl.

Allerlei leuke activiteiten vrijdag
Feestelijke opening The Gate
Aalsmeerderbrug - The Gate is 
het jongerencentrum van de Levend 
Evangelie Gemeente dat in samen-
werking met Teen Challenge wordt 
gerund. Sinds april staan de deuren 
van The Gate open voor jongeren 
van 12 tot 23 jaar. Op vrijdag 10 no-
vember om 16.00 uur vindt de offici-
ele opening plaats. Jongeren en an-
dere belangstellenden zijn van har-
te uitgenodigd om hierbij aanwezig 
te zijn en een kijkje te komen nemen 
in het jongerencentrum. Vanaf 15.00 
uur gaan de deuren open. 

Rondom de opening zijn er allerlei 
leuke activiteiten. Zo staat er een 
pannakooi waar jongeren een balle-
tje kunnen trappen, er is een suiker-
spinmachine en een DJ zal die mid-
dag te gekke muziek draaien. 
The Gate is iedere donderdag en 
vrijdag open van 15.00 tot 19.30 uur. 
Jongeren kunnen hier binnen lopen 
om vrienden te ontmoeten, te ga-
men of te relaxen. Ook is er ruim-
te voor een goed gesprek of luiste-
rend oor. The Gate is gevestigd aan 
de Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug

Sampus
Aalsmeer - ‘Wat is dit voor titel’ 
hoor ik je denken. Ja mensen, ik had 
een Sampus. Wat dat is, zal ik even 
uitleggen. Jullie weten wellicht dat 
ik al jaren onder behandeling sta bij 
een dermatoloog in het Antoni van 
Leeuwenhoek Nederlands Kanker-
instituut te Amsterdam. Een hele 
mond vol, dus voor het gemak AVL. 
Na de zomer word ik altijd, geheel in 
mijn nakende niksie, gecheckt door 
een deskundige arts. Ze controleert 
al mijn ledematen, tilt mijn borsten 
op, bekijkt mijn tenen, checkt ach-
ter mijn oren, onder mijn haar en 
doet zelfs mijn billen uit elkaar. Ik 
onderga dat staand, zittend en lig-
gend zonder bezwaar, want ik heb 
helaas een onrustige huid. Tot dit 
jaar zijn er zes moedervlekken ver-
wijderd die gelukkig tot de normale 
categorie behoorden. Dit jaar kreeg 
ik een scan van een gekke vlek op 
mijn arm, nadat ze gezien had dat ie 
extra controle behoefde. ‘We nemen 
het zekere voor het onzekere en 
checken nog even dieper met onze 
nieuwste apparatuur.’ Twee weken 
later lag ik, onbeweeglijk stil, onder 
dat scanapparaat die honderden fo-
to’s neemt van de vlek, door drie 
huidlagen heen. De assistente zag 
wat ‘rommelig weefsel’ en haalde de 
specialist erbij. ‘Mmh.., tja.., kijkt u 
even mee? Al die witte vlekjes dui-
den op ontstekingen of op zijn minst 
op onrustigheid in de moedervlek. 
We vinden het verstandig om hem 
eruit te halen’ sprak mijn dermato-
loog. Geen probleem vond ik, dan 
doen we dat toch? Huppekee, weg 
ermee, is mijn motto. Zo gezegd, zo 
gedaan, twee weken later was ik 
weer in het AVL voor de operatie. 
Tijdens deze ingreep gebeurde er 
nog een akkefietje; de punt van het 
scalpeermes dat de chirurg net had 
gebruikt voor de incisie, kwam te-
recht in de vinger van de assistente. 
Hoe dat kwam, geen idee, maar on-
handig was het wel. Ze hanteren het 
protocol dat betreffende patiënt ge-
vraagd wordt om bloed af te staan 
om te controleren of er geen HIV 
of Hepatitisbesmetting kan plaats-
vinden. Uiteraard wilde ik hier aan 

M iranda’s
omentenm meewerken. Dat dat nog een uur-

tje duurde en dat de parkeergara-
gemeter lekker doortikte, daar hou-
den ze geen rekening mee, maar 
alles om de medemens te helpen, 
nietwaar? Ik moest vervolgens rust 
houden met mijn rechterarm en dat 
kwam goed uit, want ik ging een 
weekje op vakantie. Daar kwam 
ook de eerste uitslag binnen; mijn 
bloed is goed! Toen ik twee weken 
later de uitslag kreeg van de moe-
dervlek was ik minder gerust. Ik had 
een Sampus. Een wát? Een Superfi-
cial Atypical Melanocytic Proliferati-
on of Uncertain Significance. Dat is 
de uitleg. Veel meer dan dat kreeg 
ik ook niet te horen van de der-
matoloog. Wel dat het géén mela-
noom betrof, maar wat het precies 
was? Ondefinieerbaar. Zo ondefini-
eerbaar dat het me toch wat zorgen 
baarde. De Sampus zou hetzelfde 
behandeld moeten worden als een 
Melanoom, dus ze moesten vijf mil-
limeter verder wegsnijden en dat 
ging op kweek. Weer twee weken 
verder lag ik, opnieuw, op de opera-
tietafel maar dit keer bij de plastisch 
chirurg (een heeeele knappe..), die 
vond dat het litteken er lelijk uitzag 
en dat hij het mooi ging maken voor 
mij. Hij nam meteen nog een moe-
dervlekje mee, omdat die toch maar 
in de weg zat, nummertje acht, en ik 
ging naar huis met het idee dat de-
ze ingreep ook wel zou meevallen. 
Dat viel het niet, ik had wondpijn en 
heb het best onderschat. Het wach-
ten op de uitslag echter viel me het 
zwaarst. Twee weken wachten is 
lang, als je in onzekerheid bent. Af-
gelopen maandag kwam het ver-
lossende woord: de snijvlakken zijn 
schoon, de Sampus ligt voor Pam-
pus. Het andere vlekje bleek geluk-
kig een ‘gewone’ moedervlek, dus 
ik kan weer door met ademen. Van-
af volgend jaar laat ik me twee keer 
per jaar keuren als een koe. Kan mij 
het schelen, gezondheid boven al-
les. Proost op het leven!

Sint Maarten in Kudelstaart
Kudelstaart - Ook dit jaar wordt op 
zaterdag 11 november om 18.30 uur 
weer het feest van Sint Maarten ge-
vierd in de kerk Sint Jan Geboorte 
Kudelstaart. Alle kinderen worden 
van harte uitgenodigd om op deze 
avond met hun lampionnetje naar de 
kerk te komen. Het verhaal van Sint 
Maarten wordt verteld en ook komen 
Sint Maarten en de bedelaar zelf 
langs om het verhaal uit te beelden. 
Tussendoor zingt een koor beken-

de Sint Maarten liedjes, die iedereen 
mee kan zingen. Na het toneelstuk 
komt het Show- en Jachthoornkorps 
uit Kudelstaart de kerk in om de kin-
deren mee te nemen in een optocht 
naar buiten, waar het vuurtje van 
Sint Maarten brandt. Daarna kunnen 
de kinderen met hun lampionnetjes 
langs de deuren. Om 18.15 uur gaan 
de deuren. Bij de ingang staan ro-
de bussen voor een kleine financiële 
bijdrage dit feest mogelijk te maken.

Huiskeuring bij Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 13 no-
vember houdt Viva Aquaria weer 
een gezellige avond in het nieuwe 
buurthuis aan de Dreef 1, de voor-
malige voetbalkantine van Voetbal 
Vereniging Aalsmeer.
Deze avond wordt de huiskeuring, 
gehouden op 21 oktober voor het 
clubkampioenschap, besproken.
Adrie van Holstein komt aan de 
hand van vele foto’s die gemaakt 
zijn vertellen en laten zien wat hem 
tijdens het keuren van de bak-
ken is opgevallen. Het belooft weer 

een zeer leerzame en ook boeiende 
avond te worden. Adrie is met zijn 
lange ervaring als N.B.A.T. Bonds-
keurmeester een bijzonder iemand 
aan je aquarium met een kritische, 
maar ook open blik.
Dus kom in grote getale naar deze 
geweldige avond. Iedereen is van 
harte welkom, het nieuwe buurt-
huis is groot genoeg! De aanvang 
is 20.00 uur en de toegang is gra-
tis. Meer weten over Viva Aquaria? 
Neem dan contact op met de heer 
C. Keim via 0297-343854.

Bij Doopsgezinde kerk op 18 november

Voorbereidingen voor de 
bazaar in volle gang
Aalsmeer - De voorbereidingen 
zijn alweer in volle gang. Nog maar 
een enkele week en dan staat de 
grote verbouwing voor de deur. Alle 
stoelen uit de kerkzaal en heel veel 
andere zaken komen de kerkzaal 
en de vertrekken er omheen weer 
binnen. De ruimte is nodig voor al-
le vaste onderdelen van de jaarlijk-
se bazaar op zaterdag 18 november. 
Binnen kunt u terecht voor prachti-
ge planten, prima tweedehands kle-
ding, voor boeken en platen en voor 
de met zorg gemaakte handwerken 
van het ‘Dameswerkgezelschap’. Er 
zijn originele leuke cadeautjes te 
koop voor de feestdagen. 
Een feestje voor de liefhebber is na-
tuurlijk de ‘rommelmarkt’. De he-
le dag kunnen er prachtige prij-
zen, waaronder in iedere ronde een 
taart, gewonnen worden bij het Rad 
van Avontuur van Jacco Piet en zijn 
team. En er wordt ook goed voor de 
inwendige mens gezorgd in het res-
taurant. Een aparte plaats op de ba-
zaar hebben de vele verlotingen, 
waaronder die van een prachtig ge-
maakte grote Doopsgezinde quilt, 
van een goed gevulde boodschap-
penmand, van een weekendje weg 
naar Texel en van de (boot)reis naar 
London.
Buiten het kerkgebouw staat zo-
als al heel veel jaren de beken-
de Aalsmeerder Coos Buis met zijn 
bloemenstand. En je vindt er een 
deel van de rommelmarkt.
Er is voor ieder wat wils. Maar wat 
eigenlijk alle bezoekers ieder jaar 
vooral benoemen is de gezellig-
heid en de goede sfeer op de ba-

zaar. De deuren gaan om half 11 ‘s 
ochtends open en de bazaar duurt 
tot 17.00 uur.

Brengen van spullen
Vanaf woensdagmiddag 15 tot en 
met vrijdagmiddag 17 november 
13.00 uur kunt u uw spullen komen 
inleveren: boeken, lp’s, dvd’s, rom-
melmarktspullen, kleine meubels, 
kleding, schoenen, enzovoort. Van-
zelfsprekend moeten het wel scho-
ne, in goede staat verkerende, spul-
len zijn. Er is geen plaats voor ou-
de computers en toebehoren, geen 
beeldbuis-tv’s en geen grote meu-
bels.

Zeven goede doelen
De helft van de opbrengst gaat naar 
de volgende zeven goede doelen: 
het St. Lukes Hospital in Malawi, het 
ziekenhuis waar plaatsgenoot Wou-
ter Bakker voor enkele jaren tropen-
arts is. Naar vluchtelingenwerk in 
de regio Syrië/Irak, via het Menno-
nite Central Comittee (MCC). Naar 
de Tent of Nations in Palestina. Naar 
een drinkwaterproject van SPOT 
Tanzania. Naar de Stichting voor Ur-
gente Noden in Aalsmeer (SUNA), 
naar Doopsgezind Wereldwerk en 
naar het Kinderadoptieprogram-
ma van WereldWerk. Meer informa-
tie over alle goede doelen is te vin-
den op de website van de Doopsge-
zinde Gemeente: www.dgaalsmeer.
nl. De overige vijftig procent is voor 
het werk van de Doopsgezinde Ge-
meente Aalsmeer. De organisatie 
hoopt dat 18 november weer een 
topdag wordt!

Première documentaire Ton Offerman

Zaterdag grote reünie 75 
jaar Bindingkampen
Aalsmeer - 75 Jaar geleden, in 
1942, ging een groepje van 15 jon-
geren onder leiding van Haasje 
Buijs en Jacob Tas op kamp naar 
Oosterbeek. Dit kamp, georgani-
seerd door de Doopsgezinde Ge-
meente Aalsmeer, was het allereer-
ste kamp van een reeks waarvan 
het einde nog lang niet in zicht is. 
75 Jaar kampen, tot 1972 georga-
niseerd door de Doopsgezinde Ge-
meente en vanaf 1972 door De Bin-
ding, is een prachtige mijlpaal en 
dat wordt vanzelfsprekend groots 
gevierd. Dat gebeurt aanstaande 
zaterdag 11 november de hele dag 
van vroeg tot laat.

Op zoek naar het geheim…
Centraal deze dag staat de première 
van de door Ton Offerman gemaakte 
documentaire, waarin op zoek ge-
gaan wordt naar het geheim achter 
de Bindingkampen. Waarom zijn de 
kampen van de Binding 75 jaar na 
het allereerste kamp nog steeds po-
pulair en laten ze een onuitwisbare 
indruk achter bij bijna alle deelne-
mers? Aan de documentaire is mee-
gewerkt door vele bekende en min-
der bekende kampgangers, van oud 
tot jong. En al wordt er nog tot het 
laatste moment aan de documentai-
re gewerkt, het is nu al zeker dat het 
een unieke film wordt.

Grote reünie
De dag van de grote reünie start 
’s morgens om half 10 en duurt tot 
middernacht. Iedereen, die ooit met 
een kamp is mee geweest, is deze 
dag welkom. De organisatie hoopt 

zoveel mogelijk (oud)-deelnemers 
te mogen begroeten. Maar natuur-
lijk ben je ook welkom als je nooit 
mee ging, maar wel eens uit de eer-
ste hand wil horen en proeven van 
al die kampverhalen… Vanzelfspre-
kend hoef je niet de hele dag te ko-
men. De documentaire zal deze dag 
drie keer worden vertoond. ’s Och-
tends om 11.30 uur is de voorpre-
mière, ’s middags is de officiële pre-
mière vanaf 15.30 uur en ’s avonds 
om 20.30 uur is de laatste verto-
ning. Daarnaast worden overdag 
in drie zalen vele gedigitaliseerde 
kampfilms vertoond. Het advies is 
om – met behulp van sociale me-
dia - af te spreken met je kampge-
noten rond de voorstelling van jouw 
kampfilm(s). Het is het leukste om 
zo compleet mogelijk je kampgroep 
weer bij elkaar te krijgen.

Nadere informatie 
Kijk voor het volledige (film)-pro-
gramma van de dag op de websi-
tes van de Doopsgezinde Gemeen-
te: www.dgaalsmeer.nl en van de 
Binding: www.debinding.nl. Leuk 
om te weten: op de website van de 
Binding kun je ook precies zien wie 
allemaal aan welke kampfilm heeft 
meegewerkt.
Feestlocatie zaterdag is de Doops-
gezinde Gemeente Aalsmeer en de 
Binding in de Zijdstraat 53-55 in het 
Centrum. De documentaire is ook te 
bestellen op DVD of USB. Bij voor-
inschrijving tot en met 11 november 
kost deze 15 euro, daarna 20 euro. 
Bestellen kan via de website van de 
Binding: www.debinding.nl.
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“Wat is dit ontzettend leuk”
Veel belangstelling voor 
open huis bij Vooges
Aalsmeer - “Wat is dit ontzettend 
leuk.” Fotograaf Kick Spaargaren 
was afgelopen zaterdag 4 novem-
ber bij het open huis van Vooges 
brood en banket in de Visserstraat. 
En iedereen die geweest is, zal dit 
beamen. Er was heel veel te zien en 
te doen. De kinderen mochten taar-
ten maken en versieren, brood bak-
ken en aan de slag met chocolade-
letters.

Superdruk
Alle bakkers en banketbakkers van 
Vooges waren aanwezig om tekst en 
uitleg te geven en de diverse activi-
teiten te begeleiden. Alle afdelingen 
van het bedrijf konden bezocht wor-
den. Hiervoor was een speurtocht 
uitgezet. Over belangstelling had 
Vooges absoluut niet te klagen. Het 
is superdruk geweest. De uitnodi-
ging was door velen gelezen. Geluk-
kig waren er genoeg oliebollen ge-
bakken, waarop iedere bezoeker bij 
de ingang op werd getrakteerd. Met 

vrolijke gezichten en zelfgemaakt 
lekkers gingen de bezoekers na af-
loop tevreden naar huis.

Ambachtelijk beroep
Wie weet heeft het open huis bij-
gedragen aan nieuwe toekomsti-
ge banketbakkers en bakkers. In ie-
der geval is een goed en uitgebreid 
beeld gegeven van dit ambachtelij-
ke beroep. 

Kwaliteit en hygiëne
Voor alle medewerkers van brood 
en bakkerij Vooges was het open 
huis na vier uur ’s middags nog niet 
klaar. Allemaal aan de slag voor een 
grondige schoonmaak. Maandag 
wachtte weer een ‘gewone’ bakdag 
en daarbij is naast kwaliteit hygiëne 
van groot belang. 
In ieder geval kan het open huis als 
heel geslaagd gezien worden. Veel 
bezoekers en enthousiaste reacties. 
Bedankt Vooges voor dit mooie am-
bachtelijke uitje!

Veel belangstelling voor 
complete woondag
Aalsmeer - Goed bezocht is de 
woondag afgelopen zaterdag 4 no-
vember in het gemeentehuis. Al-
les over kopen, huren, doorstro-
men, verhuizen, verbouwen, ver-
duurzamen en veilig wonen werd 
gepresenteerd. Ook kon advies ge-
vraagd worden over langer zelfstan-
dig blijven wonen bij de vrijwilli-
ge woonvoorlichters voor ouderen 
en er werd onder andere informa-
tie gegeven over de mogelijkheden 
van een starterslening. Op uitnodi-
ging van de gemeente presenteer-
den allerlei bedrijven en instanties 
zich. Er waren makelaars, woon- en 
bouwadviseurs, notarissen, archi-
tecten, aannemersbedrijven, instal-
latiebedrijven, banken en bedrijven 
voor hypotheek- en verzekeringsad-
vies. Ook het Energieloket Siener-
gie was aanwezig, evenals Huur-
dersvereniging HAK en de brand-
weer gaf voorlichting en informatie 
over brandpreventie en benadrukte 
het belang van rookmelders in huis. 

Nieuwbouw
Ook kon kennis genomen worden 
van een groot aantal nieuwbouw-
projecten. Zo zijn in Nieuw-Calsla-
gen aan de Westeinderplassen nog 

diverse kavels beschikbaar waarop 
villa’s worden gebouwd die geheel 
naar eigen wens kunnen worden in-
gericht. Een stapje verder in deze 
gaat ‘webuildhomes’. Een zelfgeko-
zen designhuis in een dorps buurtje 
laten bouwen in Polderzoom. Gar-
den Village heet de wijk waar totaal 
24 gezinswoningen gebouwd gaan 
worden. Ook gaan enkele exclusie-
ve woningen verrijzen direct aan de 
Westeinderplassen en dit project 
heeft woneninwomenseye.nl. 

“Fijn wonen”
Maar, het zijn op dit moment niet al-
leen dure woningen die de gemeen-
te gaan opfleuren. Eveneens komen 
er betaalbare eengezins- en star-
terswoningen en huurhuizen in on-
der andere Polderzoom en het voor-
malige VVA-terrein aan de Dreef. 
Want, zoals wethouder Robbert-Jan 
van Duijn van wonen bij de aan-
kondiging van de woondag zei: “Ie-
dereen moet fijn kunnen wonen in 
Aalsmeer. We willen als gemeente 
zorgen voor betaalbare woonruimte 
voor alle doelgroepen.” De woondag 
gaf een compleet beeld. Heel ge-
slaagd en een goed initiatief!
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Opbrengst voor bewoners
Wintermarkt in Aelsmeer 
en in Rozenholm
Aalsmeer - Zoals elk jaar wordt er 
weer een wintermarkt gehouden 
in Zorgcentrum Aelsmeer en ver-
pleeghuis Rozenholm en wel op za-
terdag 25 november. Belangstellen-
den zijn van harte welkom om Sint 
en Kerst inkopen te komen doen. Er 
zijn altijd leuke cadeautjes en koop-
jes, zoals kerstkaarten, windlichten, 
sieraden, honingproducten en leuke 
hebbedingetjes voor de Kerst. Er is 
ook een boekenstand die tweede-
hands boeken verkoopt en het geld 
dat daarmee wordt opgehaald komt 
ten goede aan de bewoners van het 
zorgcentrum. 
Het Rad van Avontuur zal draaien 
met een trekking rond 11.00 uur en 
rond 15.30 uur. Er zijn leuke prijzen 
te winnen die geschonken zijn door 
de plaatselijke middenstand. Bewo-
ners van het Zorgcentrum hebben 
hard gewerkt aan mooie producten, 
zoals decoratieve kransen en grap-
pige pompondiertjes. Ook ontbre-
ken de eigengebakken koekjes en 
cake niet.
Natuurlijk wordt weer de heerlij-
ke erwtensoep verkocht, die door 
de koks vers is bereid en er is kof-
fie met appeltaart. De opbrengst 
van deze zaken komt ten goede aan 
de activiteiten die voor de bewo-
ners worden georganiseerd. Tussen 
14.30 en 15.30 uur is er een optre-

den van smartlappenkoor Denk een 
de Buren uit Aalsmeer. 

Snuisterijen en raadspel
In Verpleeghuis Rozenholm staan 
kramen met een grote variatie aan 
winterartikelen, decoraties, zelf-
gemaakte hebbedingen en snuis-
terijen. In de kraam van Korenmo-
len De Leeuw kunt u ambachtelijk 
meel, bloem, diverse mixen en an-
dere bakproducten kopen. Kortom, 
het basisrecept voor een sfeervolle 
wintermarkt. In wintercafé De Vio-
lier kunt u genieten van koffie, thee, 
of warme chocolademelk met wat 
lekkers erbij. Tevens kunt er terecht 
voor een versgebakken pannenkoek 
of kniepertje gevuld met slagroom.
Doe mee aan het enveloppen- en 
raadspel waarvan opbrengst ten 
goede komt aan de bewoners. Met 
dit geld en de opbrengst van de 
Wintermarkt willen de medewerkers 
de bewoners een bijdrage aanbie-
den voor de jaarlijkse boottocht.
U kunt mooie prijzen winnen en 
draagt tevens bij aan het goede 
doel! Nog een reden om de Winter-
markt te bezoeken.
Kom gezellig langs op zaterdag 25 
november van 10.00 tot 16.00 uur 
in Zorgcentrum Aelsmeer en ver-
pleeghuis Rozenholm aan het Mo-
lenpad 2, einde van de Zijdstraat.

Vrijdag Dag van de Mantelzorg
Cadeaubon van gemeente 
voor mantelzorgers
Aalsmeer - Vrijdag 10 november is 
het de Nationale Dag van de Man-
telzorg. Als blijk van waardering 
stuurt de gemeente mantelzorgers 
een cadeaubon voor hun waarde-
volle werk. Mantelzorgers die be-
kend zijn bij Mantelzorg & Meer 
krijgen de bon toegestuurd. Mantel-
zorgers van wie de verzorgde inwo-
ner in de gemeente Aalsmeer woont 
en die niet bekend zijn bij Mantel-
zorg & Meer kunnen zich tot en met 
15 december aanmelden via info@
mantelzorgenmeer.nl of www.man-
telzorgenmeer.nl/mantelzorg/aan-
melden. Om de Mantelzorgers in ex-
tra in het zonnetje te zetten organi-
seert Mantelzorg & Meer van 6 tot 
en met 12 november diverse activi-
teiten. De bij Mantelzorg & Meer in-
geschreven mantelzorgers hebben 
hierover al eerder bericht gehad.

Langdurig en intensief
Als mantelzorger biedt u zorg en 
hulp aan uw naaste met een chro-
nische ziekte of beperking. Bij dit 
langdurig en intensief zorgen voor 
een ander, komt heel wat kijken. Het 
kan u veel voldoening geven. Maar 
ook vragen oproepen of zorgen en 
twijfels met zich meebrengen. 

Ondersteuning
Bij Mantelzorg & Meer vindt u be-

trokken en deskundige medewer-
kers, die begrijpen wat het bete-
kent om mantelzorger te zijn. Voor 
vragen, meedenken en andere vor-
men van ondersteuning kunt u te-
recht bij Mantelzorg & Meer. De 
diensten, zoals individuele onder-
steuning, inzet van (zorg)vrijwilli-
gers, cursussen, gespreksgroepen, 
informatie bijeenkomsten, Informa-
tiebijeenkomsten voor mantelzor-
gers van iemand met dementie (in 
samenwerking met Ontmoetings-
groep Aalsmeer), zijn meestal gratis. 
U kunt hierover meer informatie vin-
den op www.mantelzorgenmeer.nl. 

Inwoners Aalsmeer en Kudelstaart:
“Hartelijk dank voor deelname 
aan 22e Dorcas Voedselactie”
Aalsmeer - Heel hartelijk bedankt 
voor uw bijdrage aan de tweeën-
twintigste Dorcas Voedselactie die 
afgelopen vrijdag 3 en zaterdag 4 
november gehouden is. Mede dank-
zij uw inzet kunnen de Dorcas vrij-
willigers dit jaar opnieuw duizen-
den mensen in Oost-Europa blij ma-
ken met een voedselpakket uit Ne-
derland. De afgelopen voedselactie 
heeft naar schatting 35.000 voedsel-
pakketten opgeleverd. Alle vrijwilli-
gers zijn dankbaar voor dit resultaat! 
De eerste 20.000 pakketten zullen 
nog voor de kerst op de plaats van 
bestemming aankomen!
De voedselpakketten worden uit-
gedeeld aan de allerarmsten in de 
projecten van Dorcas, als aanvulling 
op de structurele hulp die geboden 
wordt. De pakketten gaan onder an-
deren naar mensen als Zamir en zijn 
familie. Zij krijgen regelmatig een 
voedselpakket en dat is een welkom 
cadeau in hun moeilijke omstan-
digheden. Dankzij de hulp heeft het 

gezin de zekerheid van een goede 
maaltijd. Kijk ook eens op de websi-
te www.dorcasvoedselactie.nl. Hier 
wordt een duidelijk beeld gege-
ven over het verloop van de Dorcas 
Voedselactie!

Dorcas en bedrijven
Dorcas doet meer dan alleen maar 
de Dorcas Voedselactie. Al jaren-
lang wordt samengewerkt met be-
drijven, kerken en particulieren om 
op verschillende manieren de situa-
tie van de allerarmsten in de wereld 
te verbeteren. Er zijn inmiddels hon-
derden bedrijven bij het werk van 
Dorcas betrokken. Deze betrokken-
heid is zowel bij grote ondernemin-
gen te vinden als bij de middenstan-
der om de hoek. 
Mogelijk kunt en wilt u ook meer 
betekenen voor Dorcas? Neem dan 
gerust contact op met het hoofd-
kantoor van Dorcas in Andijk, via 
telefoon 0228 595900 of e-mail in-
fo@dorcas.nl. 

Feesten met Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Deze week blikt Ra-
dio Aalsmeer vooruit op de feesten 
die er binnenkort gevierd gaan wor-
den, zoals Sint Maarten en Sinter-
klaas. Jenny Piet en Wilbert Streng 
brengen de luisteraars weer hele-
maal op de hoogte van de lokale 
kunstwereld en Mariëlle Wegman 
presenteert voor het eerst een ei-
gen wekelijks radioprogramma op 
Radio Aalsmeer. Tenslotte Elbert en 
Mylène Huijts die weer een volgen-
de schakel aan de oneindige ketting 
van te-interviewen gemeentegeno-
ten rijgen. 
‘That’s Life’ met Jenny Piet en Wil-
bert Streng is donderdg te horen 
tussen 20.00 en 22.00 uur. Dtech-
niek verzorgd door Frans van der 
Wee. ‘Let’s Go’ gaat vrijdag vanaf 
18.00 uur dansend het weekend in
Kim en Joey krijgen bezoek van de 
dansers van Dance Improvement, 
dit jaar de Nederlands Kampioen 
dansen! Verder is het zaterdag 11 
november en dus Sint Maarten. Vrij-
dag ben je welkom om langs te ko-
men in de studio. Natuurlijk met je 
lampioen, een liedje zingen mag 
ook en dan zorgt Kim voor iets lek-
kers! Ook hoor je vrijdag weer ‘Raad 
het Sinterklaaslied’ en als je goed 
luistert zul je een tip horen. Tenslotte 
is er nog de winactie voor de Hans 
en Grietje Musical. Wat is jouw favo-
riete snoep? Maak een leuke en ori-
ginele foto van jezelf met je favorie-
te snoep. Stuur je foto op naar lets-
go@radioaalsmeer.nl en maak kans 
op kaarten. 

Nieuw: ‘Ga toch Wegman’
Met ingang van aanstaande zater-
dag is Radio Aalsmeer opnieuw een 
programma rijker. ‘Ga toch Weg-

man’, gepresenteerd door Mari-
elle Wegman, is een programma 
waar maatschappelijke actualiteiten 
op de hak worden genomen. Weg-
man is nieuw als presentator bij Ra-
dio Aalsmeer, maar zeer zeker geen 
onbekende. Zij zet zich al jaren in, 
maar dan vooral achter de scher-
men. Nu schuwt ze de spotlight niet 
met haar eigen programma ‘Ga toch 
Wegman’. Vanaf dit weekend elke 
zaterdag te beluisteren tussen 16.00 
en 17.00 uur.

The Reset-methodes 
Deze week stapte ‘Door de Man-
gel’ in de wereld van yoga. Afgelo-
pen maandag was Aletta van Oost-
veen van Yogaletta te gast in de 
Aalsmeerse talkshow. “In de huidi-
ge maatschappij hebben we te wei-
nig echt contact. Ik hoop daar wat 
verandering in aan te kunnen bren-
gen”, aldus Van Oostveen. Ook Alet-
ta heeft een nieuwe interessante 
gast gevonden. Aanstaande maan-
dag zal Gilbert Theman naar de stu-
dio komen. Themen geeft trainin-
gen en schrijft een boek over los-
laten. Ook is hij bedenker van ‘The 
Reset-methodes’. Van Oostveen wil 
graag dat hij daar meer over vertelt. 
Maandag 13 november te horen 
vanaf 19.00 uur in ‘Door de Mangel’. 
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, digitaal radiokanaal 868 (Cai-
way) en via www.radioaalsmeer.nl. 
Elke dag brengt Radio Aalsmeer 
informatieve en interessante pro-
gramma’s. In de nacht en doorde-
weeks overdag kan genoten worden 
van fijne non-stop muziek. Volg Ra-
dio Aalsmeer ook op Twitter en Fa-
cebook.

Bloemenbon voor Jan Eveleens
Gezellige vrijwilligersavond 
van Ouderen Vereniging
Aalsmeer - Het bestuur van Ou-
deren Vereniging Aalsmeer Ku-

delstaart (OVAK) vindt het een goe-
de gewoonte om eens per jaar alle 

vrijwilligers van harte te bedanken 
voor hun inzet. Zonder deze mensen 
zou de ouderenvereniging geen be-
staansrecht meer hebben. Op vrij-
dag 3 november rond de klok van 
17.00 uur was de grote zaal van het 
Dorpshuis in Kudelstaart dan ook 
tot de laatste plaats gevuld met vrij-
willigers en hun partner. De band 
Never Told verwelkomde de gasten 
muzikaal en de gehele avond trak-
teerden de drie bandleden de aan-
wezigen op gezellige en herkenbare 
muziek en zang uit de jaren zestig.
Elke aanwezige had inmiddels twee 
munten gekregen voor een con-
sumptie en daar werd al spoedig 
gebruik van gemaakt.
Om 17.15 uur heette voorzitter Iman 
Mosselman alle vrijwilligers hartelijk 
welkom. Hij onderstreepte dat de 
taken en werkzaamheden die door 
al deze mensen werden en worden 
verricht van grote waarde zijn. Hij 
bedankte iedereen voor haar of zijn 
inzet en hoopte dat velen hun werk 
nog langere tijd kunnen voortzetten 
en daarbij er ook het nodige plezier 
aan beleven. Veel aanwezigen wis-
ten niet dat de anjer symbool staat 
voor vrijwilligers. Deze veelzijdi-
ge bloem staat voor toewijding en 
doorzettingsvermogen. Deze karak-
ter eigenschappen passen goed bij 
vrijwilligers en daarom is de anjer 
de zogenaamde vrijwilligersbloem. 
De voorzitter noemde enkele nieu-
we ontwikkelingen binnen het vrij-
willigersveld en ging er toen toe 
over om één vrijwilliger even in het 
zonnetje te zetten. OVAK lid, de heer 

Jan Eveleens, heeft zich al geruime 
tijd zeer verdienstelijk gemaakt voor 
de Ouderen Vereniging en als blijk 
van waardering werd hem een bloe-
menbon overhandigd. 
Om ongeveer 18.00 uur werd een 
aanvang gemaakt met het koude 
buffet. De mogelijkheid bestond om 
twee keer een ronde te maken en 
daar werd gretig gebruik van ge-
maakt. Alles smaakte voortreffelijk 
en met hulp van de bediening van 
het Dorpshuis liep alles op rolletjes. 
Na afloop bleken er nog slechts 
schamele restanten over te zijn, dus 
de tafels is goed eer aan gedaan. De 
band speelde door en hier en daar 
gingen zelfs de voetjes van de vloer 
en de overige aanwezigen waren 
druk met elkaar in gesprek. Na een 
ijsje en een afsluitend kopje koffie 
kwam om ruim 20.30 uur een eind 
aan deze geslaagde avond. De mu-
zikanten en de bediening werden 
allen bedankt, kregen een dankbaar 
applaus, en  alle aanwezigen wer-
den wel thuis gewenst. Men hoopt 
elkaar in ieder geval weer te ont-
moeten tijdens de Nieuwjaarsre-
ceptie begin 2018. Mocht u lid wil-
len worden van OVAK, weet u dan 
welkom. De contributie is voor al-
leenstaanden 15 euro per jaar en 
voor echtparen 25 euro per jaar. Al 
uw gegevens kunt u voorzien van 
uw handtekening en datum en on-
gefrankeerd opsturen naar: OVAK,  
Antwoordnummer 2044, 1430 VB  
Aalsmeer. De ledenadministrateur 
neemt vervolgens contact met u op. 
De OVAK heeft u veel te bieden!
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NIEUWS
START DIT NAJAAR: Dagbesteding voor jongere mensen met 
dementie in Aalsmeer. Gekoppeld aan ‘DemenTalent’ zal er 2 dagen 
per week een nieuwe vorm van dagbesteding aangeboden worden in 
Aalsmeer voor jongere mensen met dementie. Wilt u hier meer over 
lezen ga dan naar onze website! http://www.zorgcentrumaelsmeer.nl/
start-dit-najaar/

Inloopcentrum Kudelstaart
Op dinsdag 14 november tijdens de inloop in Wijkpunt Voor Elkaer kunt 
u alles te weten komen over de Schipholtoren! Deze ochtend komt 
Robin van Zijverden vertellen aan de hand van foto’s over zijn werk 
bij de verkeerstoren van Schiphol. Komt u ook ?  Aanvang: 10.00 uur            
Consumpties zijn voor eigen rekening. 

Dineren in restaurant Voor Elkaer
Voor woensdag 15 november willen wij in Voor Elkaer weer een 
heerlijke maaltijd serveren voor u. Deze keer maakt de kok een heldere 
uiensoep met stokbrood met kaas, daarna kipfilet hawai met  een 
romige kerriesaus. Als groente serveren we doperwten+ mais, tropische 
koolsalade en spicy potatoes. Als toetje: ananas bavarois met slagroom 
naar keus De kosten voor deze maaltijd bedragen 12 euro. Voor meer 
informatie of reserveren kunt u bellen met het wijkpunt 0297-820979. 
U bent hartelijk welkom vanaf 17.30 uur. Of vanaf 12.00 uur als u 
’s middags al wilt eten.
Op vrijdag 17 november is er ook weer een heerlijk diner gepland. We 
beginnen met gebonden rozijnensoep met stokbrood en kruidenboter, 
Daarna een zigeunerschnitzel met zigeunersaus . Als groente serveren 
wij gestoofde appeltjes, turkse salade en aardappelen met creme 
fraiche, Als toetje komt er een verrassings ijsje met naar keus slagroom 
op tafel. De kosten voor deze heerlijke maaltijd en een gezellige avond 
zijn 12,50 euro. Voor meer informatie over het avonddiner of reserveren 

kunt u bellen met onze gastheer of gastvrouwen op nummer 0297-
820979. U bent hartelijk welkom vanaf 17.30 

uur. Of vanaf 12.00 uur als u ’s middags 
al wilt eten.

Activiteiten 
Voor iedereen vanaf 55 jaar!

Maak kans op ‘De Luxury 
Day’ in het Centrum
Aalsmeer - Een aantal onderne-
mers in Aalsmeer Centrum slaat de 
handen ineen, bundelt de krachten 
en heeft een ludieke actie op touw 
gezet; ‘De Luxury Day’. Wat dat pre-
cies inhoudt vertelt een select ge-
zelschap deelnemers met passend 
enthousiasme: “Iedere klant maakt 
kans op een geheel verzorgde dag 
voor twee personen (sowieso een 
man en een vrouw) waarin we echt 
gaan uitpakken; de winnaars wor-
den compleet in de watten gelegd. 

Ze beginnen met champagne, krij-
gen verschillende verrassingen de 
hele dag door, worden gestyled qua 
kleding, haar en zelfs lingerie, gaan 
lekker lunchen en ‘s avonds dineren 
en, als klap op de vuurpijl, maken 
een vlucht met een helikopter. Dan 
is het nog niet af, want de volgende 
morgen sluiten we de dag pas echt 
af. Het wordt een spektakel! En het 
leuke is; op de helikoptervlucht na, 
hebben wij hier in het centrum ál-
les in huis. De dag wordt namelijk 

mogelijk gemaakt door de volgen-
de deelnemende winkeliers: Gent-
lemen’s Place voor styling van de 
man, Siphra’s Studio voor aankle-
ding van de dame, inclusief lingerie 
set van Van der Schilden Lingerie, 
Autobedrijf Baarse voor bijzonder 
vervoer, Ab Müller voor lekkernijen, 
Stijl en Meer (kappen), Sparnaaij 
Juweliers, Foto de Boer, Drogisterij 
van der Zwaard, Ed Kriek, restaurant 
De Praam en Albert Heijn. We kun-
nen natuurlijk niet alle verrassingen 

Een gedeelte van de deelnemende partijen met de duim omhoog. Foto: Patrick Spaander, Foto de Boer

verklappen, maar dat het de meest 
luxueuze dag wordt uit je leven mo-
ge duidelijk zijn. En iedereen kan 
die dag winnen. Het maakt niet uit 
welk bedrag er in de desbetreffen-
de winkels besteed wordt. Vul het 
formulier in bij iedere aankoop en 
jij kunt winnen, mits je achttien jaar 
of ouder bent.” 
 
Actie start 15 november
De actie gaat 15 november van start 
en duurt precies een maand. De ge-
lukkige winnaar, inclusief introdu-
cee van het andere geslacht in ver-
band met de styling, wordt op 15 
december bekendgemaakt en de 
Luxury Day zal in overleg plaats-
vinden in januari. “De bekendma-
king zal met veel bombarie gepaard 
gaan, daar kun je van op aan.” Al-
dus Christiaan Sijnen van GP. “Wij 
(samen met compagnon Adam Ta-
si) hebben dit vorig jaar georga-
niseerd in ons fi liaal op de Zuidas 
in Amsterdam en wilden deze dag 
graag introduceren in Aalsmeer. Er 
gebeurt dan zoveel en het kán hier 
ook allemaal in het Centrum. Wij 
hebben die ambachtelijk en full-
service bedrijven.” Nelleke van der 
Schilden vult aan: “Ja, we willen 
hiermee laten zien dat je gewoon 
prima kunt winkelen in Aalsmeer 
en uiteraard is het een geste naar 
onze vaste klanten. En wat zou het 
geweldig zijn als iemand voor wie 
de luxe onbereikbaar lijkt de Luxu-
ry dag wint.” Jan Sparnaaij en Sven 
Müller beamen dat. “Onze winkels 
hebben een rijke historie en zijn up 
to date voor de toekomst.” De voor-
pret onder de ondernemers is dui-
delijk zichtbaar op de foto. Volg 
de ludieke actie op onder ande-
re de Facebookpagina Luxury Day 
Aalsmeer Centrum en uiteraard de-
ze krant.

Door Miranda Gommans 50e Wijn & Meer proeverij 
Wittebol druk bezocht
Aalsmeer - Afgelopen zondag-
middag vierde Wittebol Wijn haar 
50ste wijnproeverij, een jubileum! 
Ruim 180 gasten van Wittebol ga-
ven gehoor aan de uitnodiging van 
de 50ste Wijn & Meer Proeverij. 
Als locatie werd wederom gekozen 
voor de Anna’s Hoeve in Rijsenhout, 
waar de klanten van Wittebol harte-
lijk werden ontvangen op deze voor 
Wittebol bijzondere proeverij. En bij-
zonder was het! Dirk en Linda van 
Zoolingen verwelkomden de gasten 
bij binnenkomst op een overheer-
lijk glas Bollinger Champagne. Met 
elkaar werd geproost op de 50ste 
proeverij. Het ‘cheers’ moment werd 
vastgelegd op de gevoelige plaat in 
de speciale fotohoek. Na dit heerlij-
ke ontvangst moest er natuurlijk ook 
nog geproefd gaan worden. Maar 
liefst 120 fl essen stonden er klaar 
op de diverse tafels, aan het werk 
dus.. Één wijnimporteur die aanwe-
zig was heeft alle 50 proeverijen ac-
te de présence mogen gegeven. Zij 
hadden dan ook met vier volle tafels 
een groot aandeel deze middag. Het 
paradepaardje van de dag was het 
wijndomein van Waterkloof uit Zuid-
Afrika. Met 20 wijnen was dit huis 
goed vertegenwoordigd. Van de se-
rie False Bay, nu Wijn van de Maand 
bij Wittebol, tot aan de top Sauvig-
non Blanc van Waterkloof.
Ook een aantal Crémant de Bour-
gognes van Veuve Ambal waren te 
proeven. Dit is een Franse mous-
serende wijn. Een goedkoper alter-
natief voor de fameuze Champag-
nes. Verder was er deze middag een 
Tour de France, wijnen uit Langue-
doc-Roussillon, Beaujolais en Rhô-
ne te proeven. Allemaal mooie en 
zeer betaalbare wijnen. Vervolgens 
een tafel met wijnen uit Spanje, Ita-
lië, Argentinië en Australië. Voor-
al de Argentijnse Malbec vond gre-
tig aftrek. 
Italië was met de tafel ‘Italian Finest’ 
ook goed vertegenwoordigt. Met als 
hoogtepuntje de Amarone van Fra-
telli Giuliari. De Eigen Import wijnen 
ontbraken natuurlijk ook niet. Een 
aantal oude bekende uit verschil-
lende wijngebieden in Frankrijk. De 
Syrah van Chateau La Bastide uit de 
Corbieres sprong er wel tussenuit. 

Ook het Hongaarse wijnhuis Bock 
valt onder de Eigen Import wijnen. 
Een mooie serie wijnen van hoog ni-
veau. Op de tafel ‘Verrassend Lek-
ker’ een wijnhuis uit Moldavië, en 
inderdaad wat een verrassing. De 
‘Wine of Portugal’ tafel stond vol 
met wijnen van het huis Esporao uit 
het Alentejo en Douro gebied.
Wittebol presenteerde deze middag 
een nieuw Bourgogne huis in hun 
assortiment, Domaine Chanson. En 
wat een wijnen zijn dat, van de AC 
Bourgogne en Meursault tot aan de 
Puligny Montrachet. Wow!
Na al dit wijngeweld kregen de klan-
ten van Wittebol nog een paar lek-
kere toetjes voorgeschoteld. Aller-
eerst een tweetal Porthuizen, Croft 
en Taylor’s. Vooral de Taylor’s 10 
years was een klasse apart. Nieuw 
op de Nederlandse markt is Drun-
ken Mel. Dé after-diner likeur met 
een zachte caramelsmaak. Als éch-
te afsluiter was er een Dutch Cof-
fee met de Matuur van Ketel 1. Bij 
het verlaten van de proeverij kregen 
de gasten nog een mooi wijnpakket 
mee naar huis. Een welkome verras-
sing om iedereen nogmaals te be-
danken voor de aanwezigheid op de 
50ste proeverij. Al met al een mooie 
zondagmiddag. Van begin tot eind 
geslaagd. 

Feestdagen
Dirk en Linda van Zoolingen wil-
len alle personeelsleden, wijnimpor-
teurs en klanten bedanken voor de 
geweldige middag. Bedankt! Witte-
bol Wijn kan zich nu focussen op de 
komende feestdagen. Heeft u inte-
resse of bent u nog op zoek naar 
leuke kerstpakketten of relatiege-
schenken? Loop eens binnen in de 
winkel aan de Ophelialaan 116 en 
vraag naar de mogelijkheden.

Masterclass
Er zijn tevens nog enkele plek-
ken beschikbaar voor de Master-
class Bollinger Champagne die op 
woensdagavond 22 november wordt 
georganiseerd bij Restaurant Den 
Burgh in Hoofddorp. Kosten 20 eu-
ro per persoon. Verdere informatie is 
te vinden op de website www.witte-
bolwijn.nl 

Rob van den Ende van Ontwikkelingsbedrijf HOT, Jaap Bond en Jeroen No-
bel van Greenport Aalsmeer spreken af te gaan samenwerken op het Green-
port Aalsmeer Event.

Vernieuwen, uitbreiden of verplaatsen

Greenport Jaarevent: 
‘Je bedrijf in beweging’
Regio - Vernieuwen of uitbreiden? 
Of je bedrijf verplaatsen? Een nieu-
we start maken? Hoe organiseer je 
dat? Waar begin je en welke stap-
pen moet je vervolgens zetten? Wie 
heb je daar bij nodig? Deze vragen 
stonden centraal tijdens het Green-
port Aalsmeer jaarevent ‘Je bedrijf in 
beweging’ op 2 november in Hoofd-
dorp. Tijdens het event zijn de resul-
taten van de Ondernemersverken-
ningen gepresenteerd in opdracht 
van Greenport Aalsmeer is geïnven-
tariseerd wat de bedrijfsplannen en 
– wensen zijn van de glastuinbouw-
ondernemers in de 6 Greenport- ge-
meenten ten aanzien van hun loca-
tie. Er zijn in totaal 789 bedrijven on-
derzocht, waarvan er 326 persoonlijk 
zijn geïnterviewd; goed voor 80% van 
het glasareaal.

Herstructurering 
Een belangrijke conclusie uit de ver-
kenning is dat er in de toekomst een 
potentiële ruimtebehoefte is van 631 
hectare bij glastuinbouwonderne-
mers. Ook blijkt dat de keuze voor 
uitbreiden, verplaatsen of blijven me-
de wordt gemaakt op basis van de 
duurzame voorzieningen in een ge-
bied: van de geïnterviewden heeft 
een kwart behoefte aan een warmte- 
en CO2-net, een derde wil snel inter-
net. Een kwart van de ondernemers 
is bereid om hier zelf in te investeren. 
Volgens Jaap Bond, voorzitter Green-
port Aalsmeer, is de herstructure-
ring van de glastuinbouw in de regio 
Aalsmeer een puzzel die de komen-
de jaren, samen met ondernemers, 
gemeenten en de Provincies moet 
worden gelegd: “De komende peri-
ode zullen daarom soms stevige dis-
cussies met de verschillende partijen 
worden gevoerd. Koste-wat-het-kost 
moeten we constructief met elkaar in 
overleg blijven en oog hebben voor 
elkaars belangen en wensen.”

Anders denken
Toponderneemster Annemarie van 
Gaal liet de aanwezigen tijdens het 
event inzien dat je zelf stappen moet 
zetten en ‘anders moet denken’ om 

toekomstproof te zijn. Als succes-
case liet zij De Proefschuur zien, 
een coöperatie van 50 glastuinders, 
vollegronds-groentetelers en glas-
tuinders op Voorne Putten. Ze zet-
ten hun producten gezamenlijk in de 
markt als ‘in de regio gekweekt’ en 
willen dankzij het eigen merk meer 
rendement halen. Sjaak van der Tak, 
de nieuwe voorzitter van LTO Glas-
kracht, gaf aan er nu duidelijk is wat 
de ondernemers willen en dat dit het 
nu vertaald wordt in de ruimtelijke 
visies van de gemeenten: “Het is be-
langrijk dat de gemeenten het beleid 
uit deze ruimtelijke visies voor mini-
maal tien jaar vastzetten zodat on-
dernemers ook weten waar ze aan 
toe zijn.”

Vertrouwenspersoon 
Samen met Bart Oostveen, regionaal 
bestuurder LTO Glaskracht, presen-
teerde Van der Tak tijdens het event 
de vertrouwenspersonen, die per 1 
januari 2018 aan de slag gaan van-
uit LTO Noord Glaskracht. Onderne-
mers die willen stoppen, verplaat-
sen of uitbreiden, maar niet weten 
waar, kunnen bij de vertrouwensper-
soon terecht om te achterhalen waar 
er ruimte is voor de plannen. Van der 
Tak: “Als we zo stoppers en vernieu-
wers aan elkaar kunnen knopen dan 
kan dit een enorme boost geven aan 
de individuele plannen, maar ook 
aan de vernieuwing van het hele ge-
bied. Daar doen we het voor!”

Samenwerken
Jaap Bond en Jeroen Nobel namens 
Greenport Aalsmeer en Rob van den 
Ende van ontwikkelingsbedrijf HOT 
Nederland hebben tijdens het event 
afgesproken om te gaan samenwer-
ken om de herstructurering, moder-
nisering en verduurzaming van de 
glastuinbouw in Greenport Aalsmeer 
te stimuleren. De middag is afge-
sloten met een aantal interactieve 
LABS, waarbij de bezoekers in ge-
sprek konden gaan met collega-on-
dernemers, gemeenten, Annemarie 
van Gaal, fi nanciële specialisten en 
de vertrouwenspersonen.

Gemeente en Ondernemend Aalsmeer

Vijftal sessies op ‘Dag van 
de Ondernemer’
Aalsmeer - Op vrijdag 17 november 
is het de dag van de ondernemer en 
dit gaan de Gemeente Aalsmeer 
en Ondernemend Aalsmeer vieren! 
Ben jij ondernemer in Aalsmeer dan 
ben je welkom bij een vijftal sessies. 
Wethouder Economische Zaken Ad 
Verburg: “Wij vinden het belangrijk 
om de ‘Dag van de Ondernemer’ te 
vieren en de ondernemers de er-
kenning te geven die ze verdienen, 
omdat zij een grote bijdrage leve-
ren aan de economie. Maar ze leve-
ren ook een grote bijdrage aan het 
sociale leven in Aalsmeer. Denk al-
leen maar aan al de sponsoring van 
sporten en evenementen.” 

Timemanagement, 9.00 tot 12.00 uur
Martine Bron van MBee Communi-
catie & Advies geeft een Learn & Go 
Powerworkshop Timemanagement 
voor MKB Ondernemers; na de ses-
sie kun je direct aan de slag met 
timemanagement, prioriteiten stel-
len, effectief communiceren. Tijdens 
de sessie wordt een gezond en ste-
vig ontbijt geserveerd. Locatie: res-
taurant ZAAI Kweek en Eet, Oost-
einderweg 287e (nog een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar).

‘Slimmer werken’, 12.45 tot 14.00 uur 
Jolanda Meijer van de Ruimtewin-
ner uit Aalsmeer geeft een training 
gericht op het verbeteren van de 
persoonlijke effectiviteit; meer over-
zicht, focus en een goede planning 
verminderd de werkdruk vermin-
derd en worden doelen sneller be-
reikt. Tijdens deze sessie wordt een 
lunch geserveerd. Locatie: Restau-
rant ZAAI Kweek en Eet, Oostein-
derweg 287e (nog een beperkt aan-
tal plaatsen beschikbaar).

Duurzaam ondernemen in sierteelt-
sector, 12.30 tot 14.00 uur
Negentig procent van alle plan-
ten en bloemen moét in 2020 duur-
zaam gekweekt en verhandeld wor-
den. Hoe kan je als kweker, hande-
laar of leverancier dit bereiken? Je-
roen Oudheusden, Executive Of-
fi cer FSI2020, gaat hierover met 
jou in gesprek. Tijdens dit gesprek 

wordt een lunch geserveerd. Loca-
tie: Greenbalanz, Mijnsherenweg 38 
in Kudelstaart.

Social selling voor starters, 
14.00 tot 15.00 uur
Ben jij net als ondernemer begon-
nen en vraag je je af hoe je Linke-
dIn kunt inzetten om jouw promotie 
en marketingdoelstellingen te ha-
len? Jeroen Franken van Blue Fish 
Social Media is offi cieel ambassa-
deur van LinkedIn en kan vertellen 
hoe jij LinkedIn als startende onder-
nemer of Start-Up optimaal kan in-
zetten. Voor profi lering op LinkedIn 
heb je een goede foto nodig. Na de 
sessie een profi el foto van jou ge-
maakt door Judith Keessen fotogra-
fi e, deze digitale foto krijg jij gratis 
mee. Pizza en drinks zijn aanwezig. 
Locatie: Starters hub van de Stu-
dio’s Aalsmeer, Artiesteningang aan 
de Weteringstraat.

Jumpstart sessie vol
Aanmelden voor de Jumpstart ses-
sie, het startersprogramma van 
Loogman BV, met trendwatcher Ri-
chard Hooijdonk is helaas niet meer 
mogelijk. De sessie zit vol. 
Aanmelden voor de andere ses-
sies is nog wel mogelijk en dit kan 
per mail bij Wendy Masselink, ac-
countmanager bedrijven Aalsmeer: 
w.masselink@aalsmeer.nl. Deelna-
me is gratis en alleen voor onder-
nemers uit de gemeente Aalsmeer.

Tweede Borrel 
Aalsmeer FCA

Aalsmeer - Aanstaande donder-
dag 9 november vindt de twee-
de editie plaats van de netwerkbij-
eenkomst Borrel Aalsmeer in sa-
menwerking met Businessclub FC 
Aalsmeer. Vanaf 17.00 uur zijn be-
langstellenden van harte welkom in 
de sfeervolle recreatieruimte van de 
voetbalvereniging FCAalsmeer aan 
de Beethovenlaan. Er wort een di-
vers programma gepresenteerd. 

Ook staat het speedmeeten dit keer 
op het programma en kan in kor-
te tijd kennis gemaakt worden met 
een aantal andere relaties. Vergeet 
de visitekaartjes niet! Niet alleen 
de relaties, sponsoren en business-

clubleden van de voetbalvereniging 
FC Aalsmeer zijn van harte welkom, 
maar ook de ondernemers, werk-
nemers, winkeliers en MKB uit de 
regio Amstelland en Haarlemmer-
meer zijn bij deze uitgenodigd.
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Circus van
Sinterklaas

Nieuwe expositie ‘Meer in de 
Stelling’ in het Crash Museum
Aalsmeerderbrug - CRASH Lucht-
oorlog en Verzetsmuseum ’40-’45 
presenteert vanaf zaterdag 11 no-
vember de nieuwe expositie ‘Meer 
in de Stelling’. De expositie wordt 
deze dag om 11.00 uur geopend 
door wethouder Derk Reneman van 
de gemeente Haarlemmermeer.

Originele voorwerpen
Het Crash Luchtoorlog- en Verzets-
museum ’40-’45 heeft, in samen-
werking met het Documentatiecen-
trum Stelling van Amsterdam, de 
expositie over de Stelling van Am-
sterdam tot stand kunnen brengen. 
Het Documentatiecentrum heeft ve-
le originele voorwerpen hiervoor ter 
beschikking gesteld, zoals een zeer 
unieke waterpeilschaal. Middels te-
keningen, foto’s en verhalen wordt 
geprobeerd de oplevende aandacht 
voor de Stelling van Amsterdam dui-
delijk te krijgen tijdens deze exposi-
tie. Wat weet men nog over de Stel-
ling van Amsterdam die al ruim 100 
jaar de gemoederen bezig houdt? 
Waarom is deze Stelling er geko-
men, wat is eigenlijk de Stelling en 
hoe leefde men op of nabij zo’n im-
posant bouwwerk? Welke betekenis 
heeft de Stelling voor de Haarlem-
mermeer?
De expositie vertelt over alle onder-

delen van de Stelling, maar met na-
me de diverse forten en batterijen 
binnen de Haarlemmermeer zullen 
extra aandacht krijgen. Binnen de 
dikke betonnen muren herbergt het 
Fort bij Aalsmeer, in de volksmond 
ook wel het Fort bij Rijsenhout ge-
noemd, restanten van een techniek 
die heeft bijgedragen aan het afsto-
ten van de Stelling.

Lezing over de Stelling
Na de officiële opening zal er door 
René Ros van het Documentatie-
centrum Stelling van Amsterdam 
een lezing worden gegeven over 
de Stelling. Deze lezing begint om 
12.00 uur, duurt ongeveer 1 uur en 
is voor iedereen toegankelijk. Ge-
zien de beperkte ruimte in de pre-
sentatiezaal geldt hier: vol is vol.
De toegangsprijs tot het Crash-mu-
seum is 3,50 euro, voor volwasse-
nen, 1.50 euro voor kinderen van 6 
tot 12 jaar, donateurs hebben gratis 
toegang, evenals veteranen met een 
veteranenpas.
Het museum aan de Aalsmeerder-
dijk 460 is iedere zaterdag geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. Groepsbe-
zoeken zijn mogelijk op andere da-
gen op afspraak. Kijk voor meer in-
formatie op www.crash40-45.nl of 
de facebookpagina.

Sursum Corda zaterdag 
naar concours Zaandam
Aalsmeer - Muziekvereniging Sur-
sum Corda gaat aanstaande zater-
dag 11 november deelnemen aan 
het muziekconcours in Zaandam. 
De vereniging doet aan het con-
cours mee als festivaldeelnemer in 
de 4e divisie.
De afgelopen maanden is er flink 
geoefend op een aantal muziek-
stukken waarvan er twee door een 
driemans vakjury beoordeeld zullen 
worden. De stukken die beoordeeld 
gaan worden zijn ‘Decennium’ van 

Eric Swiggers en ‘Alvamar Overture’ 
van James Barnes.

Oliebollen en kerstzangdienst
Het wordt de komende tijd druk 
voor de muziekvereniging, want op 
24 en 25 november is de jaarlijkse 
oliebollenactie. En op zondag 10 de-
cember organiseert Sursum Corda 
in samenwerking met het koor Song 
of Joy een kerstzangdienst in ker-
kelijk centrum de Spil Kudelstaart, 
aanvang 19.00 uur. 

Geslaagde themabijeenkomst 
Westeinder Adviesgroep
Aalsmeer - Op 16 oktober jl. heeft 
de Westeinder Adviesgroep in haar 
kantoor een themabijeenkomst ‘Wij 
helpen starters op de woningmarkt’ 
georganiseerd. Er wordt terug ge-
keken op een zeer geslaagd eve-
nement, De belangstelling was veel 
groter dan verwacht, de behoefte bij 
deze doelgroep is hiermee aange-
toond en het sterkt de Westeinder 
Adviesgroep in de overtuiging om 
dit soort themabijeenkomsten in de 
toekomst vaker te organiseren.
Bij deze bijeenkomst waren ook de 

makelaars van Huisman & Hoog-
endoorn en notaris Geert Labor-
dus aanwezig. Het informatieve pro-
gramma startte om 19.15 uur en 
duurde tot circa 21.00 uur. Hierna 
was er nog alle gelegenheid voor 
de gasten om onder het genot van 
een hapje en een drankje vragen te 
stellen.
De Westeinder Adviesgroep profi-
leert zich al jaren als het kenniscen-
trum in de regio en daar sluiten the-
mabijeenkomsten zoals die van 16 
oktober uitstekend bij aan.

V.l.n.r. Mariska, Jolanda en Annemieke (Tamara was niet aanwezig).

Annemieke’s Kramerie
Aalsmeer - Bloemenzegels plak-
ken is een begrip in Aalsmeer. Per 
twee euro aan boodschappen ont-
vang je een zegel. Een volle kaart 
is twee euro waard, welke je inle-

vert bij de deelnemende winkeliers. 
Vervolgens zijn er een trekkingen 
per jaar waarbij prachtige prijzen te 
winnen zijn met als hoofdprijs een 
auto, dus plakken loont! Dit jaar be-

Spildienst met medewerking 
van bewoners OTT
Aalsmeer - Zondag 12 november 
om 10.00 uur vindt er een bijzondere 
kerkdienst plaats in de Protestant-
se Samen-op-Weggemeente in Ku-
delstaart. Bewoners van Ons Twee-
de Thuis, vestiging De Spil, hebben 
de kerkdienst voorbereid en leveren 
daar zelf ook een bijdrage aan door 
middel van muziek, zang, een ge-
dicht of de schriftlezing. 

Als je met buitenstaanders praat 
over de mooie samenwerking in het 
combinatiegebouw De Spil in Ku-
delstaart merk je pas hoe bijzonder 
deze samenwerking is. Een samen-
werking tussen een instelling voor 
mensen met een verstandelijke be-
perking, een seniorencomplex, kin-
derdagverblijf en een kerk is een 
uniek en prachtig concept. De hal 
van het gebouw is daadwerkelijke 
‘de spil’ van het complex. Hier ont-
moet iedereen elkaar. Mensen die 
deelnemen aan activiteiten in de 
kerk ontmoeten daar de bewoners 
van OTT die er samen koffie drinken 
of eten. Senioren kunnen tegen een 
geringe vergoeding mee-eten. Zon-
dags gebruikt de kerk de ruimte van 
het kinderdagverblijf voor de op-
pasdienst en de vergaderzalen van 
de kerk worden overdag gebruikt 
voor bijscholingsactiviteiten van 
Ons Tweede Thuis of als ontmoeting 
voor de senioren. Een aantal bewo-
ners van OTT bezoekt trouw elke 
zondag de kerkdiensten en zit met 
elkaar op een gespreksgroep op 
zondagavond waarin op hun niveau 
over de Bijbelse verhalen wordt ge-

sproken. Samen met hun begelei-
ders uit de kerk en met dominee 
Hans van Dalen hebben zij de kerk-
dienst van 12 november voorbereid. 
Voor de bewoners van OTT-De Spil 
is deze kerkdienst één van de hoog-
tepunten van het jaar. Ze hebben 
met elkaar het thema bepaald op 
basis van één van de verhalen die 
ze met elkaar gehoord en bespro-
ken hebben. Het is het verhaal van 
de verzoeking in de woestijn. Het 
thema hierop gebaseerd is ‘verlei-
delijk’. Er zijn liederen uitgezocht die 
passen in de liturgie. Ook kan ie-
dereen een bijdrage aan de dienst 
verlenen. Want al heb je een beper-
king, dat betekent niet dat je geen 
andere talenten kunt hebben. Hans 
bracht een mooi gedicht mee, Ma-
ria had een mooi lied in haar hoofd 
dat ze graag op de piano wil spe-
len. Fred heeft een gebed ingestu-
deerd dat hij gaat zingen met orgel-
begeleiding van organist Johan van 
der Zwaard en een trompetsolo van 
Marcel Spaargaren en Joke studeert 
op de schriftlezing die zij vlekkeloos 
zal voorlezen. Nu Marcel er toch is 
zal hij nog enkele andere liederen 
op trompet begeleiden. Met elkaar 
is het een mooie liturgie geworden 
waarin veel gezongen gaat worden, 
maar ook Gods boodschap zal te 
horen zijn, evenals over hoe om te 
gaan met de verleidingen van deze 
wereld. Bent u nieuwsgierig gewor-
den? Dan bent u zondag 12 novem-
ber om 10.00 uur van harte welkom 
in kerkelijk centrum De Spil, Bilder-
dammerweg 5 te Kudelstaart.

Collecte voor 
intocht Sint

Kudelstaart - De organisatie van 
de Sinterklaas intocht in Kudelstaart 
is in handen van Carnavalsvereni-
ging De Pretpeurders. Het feest aan 
de loswal is geheel afhankelijk van 
vrijwilligers en om de intocht dit jaar 
weer mogelijk te maken hopen deze 
vrijwilligers dat iedereen een bijdra-

BSO Snoopy bakt cupcakes 
voor SOS kinderdorpen
Kudelstaart - BSO Snoopy bakt 
cupcakes voor het goede doel, na-
melijk SOS kinderdorpen. Dit is 
een landelijke actie die gesponsord 
wordt door Dr. Oetker. 
Ouders kunnen online via een actie-
pagina geld doneren voor SOS kin-
derdorpen, zodat er goed onderwijs 
kan komen voor kinderen in Gui-
nee-Bissau. Dr. Oetker zal het uit-

eindelijk opgehaalde bedrag ver-
dubbelen! 
Momenteel zijn de kinderen druk 
bezig om alle bestellingen weg te 
werken en de teller loopt gelukkig 
nog steeds op! Het is een groot suc-
ces en hopelijk wordt veel geld op-
gehaald voor SOS kinderdorpen, zo-
dat er ook goed onderwijs kan ko-
men voor deze kinderen! 

DE SCHIJNWERPER OP EEN 
BLOEMENZEGELWINKELIER:

staat de Vereniging van Aalsmeer-
se Bloemenzegelwinkeliers drieën-
zestig jaar. Tijd om de deelnemen-
de winkeliers stuk voor stuk eens in 
het zonnetje te zetten in deze nieu-
we rubriek. Tweewekelijks zal een 
vijftal vragen worden voorgelegd. 
Annemieke Treur van Annemieke’s 
Kramerie bijt het spits af. 

 
Wat voor winkel heb je?
“Wij hebben een winkel op het ge-
bied van koken in de ruimste zin, 
inclusief elektrisch keukenappara-
tuur, alles voor de gedekte tafel, zo-
als servies en bestek, cadeau-/de-
coratieartikelen en vuurwerk.”

Hoe lang en waarom ben je lid?
“Net zolang als de vereniging be-
staat. Destijds hebben mijn voor-
gangers zich aangemeld. Waarom 
we nu nog lid zijn is, omdat wij het 
zien als een dankjewel aan de con-
sument die bij ons wil kopen.”

Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“De mensen.”

Wat is de invloed van internet op je 
bedrijf?
“We hebben zeker last van het in-
ternet. Het is jammer dat er consu-
menten zijn die de winkels in het al-
gemeen als showroom gebruiken 
om vervolgens thuis via internet te 
gaan bestellen. Hierdoor gaan er 
steeds meer winkels weg. Er zijn er 
al veel verdwenen,. Dan is er geen 
winkelstraat meer te bekennen dat 
is toch zonde?”

Hoe zie je de toekomst van je win-
kel?
“Die zie ik zonnig in. We hebben 
consumenten uit de weide omge-
ving die ons weten te vinden. Zo-
lang de klanten bij ons komen, blij-
ven wij hier op de Machineweg. En 
we hopen dat nog jaren te doen.” 
www.annemiekes-kramerie.nl

Door Miranda Gommans

Nog maar 9 nachtjes slapen...
18 November: Het circus 
van Sinterklaas!
Aalsmeer - Belangrijk nieuws van-
uit Spanje! Nog maar 1,5 week en 
dan komt Sinterklaas weer met zijn 
Pieten aan in Aalsmeer. Vanaf 14.00 
uur meert de stoomboot van de 
Sint aan bij Zorgcentrum Aalsmeer 
en wordt hij welkom geheten door 
de burgemeester. Ook dit jaar be-
looft het weer een waar spektakel 
te worden. 
Sinterklaas komt dit jaar met wel 
heel speciaal gezelschap. Namelijk 
het Circus van Sinterklaas. Tijdens 
de intocht zullen de diverse Pie-
ten van het circus optredens geven, 
acts uitvoeren en zal er als specta-
culair slot een show in het gemeen-
tehuis weg gegeven worden. 
Sinterklaas en zijn Pieten zullen net 
als voorgaande jaren vanaf Zorg-
centrum Aelsmeer hun weg ver-
volgen via de Kanaalstraat naar de 
Zijdstraat. Via de Zijdstraat zullen 
de Pieten hun pepernoten voorraad 

aanvullen bij korenmolen De Leeuw. 
Ook hier zullen diverse acts en op-
tredens te zien zijn. 
Na de molen zal de Sint zijn weg 
vervolgen naar het gemeente-
huis dat omgetoverd is tot een wa-
re circustent. Hier zal de sleutel van 
Aalsmeer overhandigd worden door 
de kinderburgemeester en de bur-
gemeester. Tevens zal hier ook nog 
een spectaculaire show worden ge-
houden. Iedereen van jong tot oud 
is uitgenodigd om te komen kijken,
Nog een kleine waarschuwing van 
Sinterklaas. Dit jaar neemt Sinter-
klaas een ware tijger mee. Gelukkig 
zijn er ook oppassers mee, maar oh 
oh gaat dit wel goed…
Sinterklaas en zijn Pieten hopen jul-
lie allemaal te zien op 18 november. 
Houdt de krant van volgende week 
in de gaten voor de precieze tijden 
en nog meer spannend nieuws. Nog 
maar 9 nachtjes slapen…

Overvliegen bij scouting 
Tiflo groot feest
Aalsmeer - Zaterdag 4 novem-
ber vond het jaarlijkse overvliegen 
bij Tiflo plaats. Dit is een ceremo-
nie die plaatsvindt wanneer een lid 
van de scouting overgaat naar een 
andere speltak. Doorgaans gebeurt 
dit omdat een lid een bepaalde leef-
tijd heeft bereikt en hij of zij oud ge-
noeg is om over te gaan naar een 
hogere spelgroep. Bij Tiflo worden 
in de ochtend voor het overvliegen 
de speltakken gemixed en vindt een 
vossenjacht plaats. Uiteraard vinden 
alle speltakken dit geweldig. Vanaf 
12.00 uur worden alle ouders, opa’s, 
oma’s en genodigden verwacht voor 
het echte overvliegen. De jongens 
en meisjes worden uitgezwaaid 
door hun oude speltak en toege-
juicht door hun nieuwe speltak.
Meer foto’s van het overvliegen zijn 
te zien op www.tiflo.nl en op de fa-
cebooksite van Scouting Tiflo. Hier 
staat ook een mededeling van Sin-
terklaas bij Tiflo. Nieuwesgierig ge-

worden? Ook bij de scouting? Kom 
dan een keertje meedraaien. Kijk op 
de website voor alle speltakken, ac-
tiviteiten en onder andere tijden van 
bijeenkomsten.

ge wil leveren wanneer de leden en 
vrijwilligers van de vereniging voor-
afgaand aan de intocht komen col-
lecteren in de Kudelstaartse wijken. 
Van 13 tot en met 17 november ko-
men de vrijwilligers met de collec-
tebus aan de deur. Voor meer infor-
matie kan de website www.sinter-
klaasinkudelstaart.nl bezocht wor-
den, de facebookpagina ‘sinterklaas 
in kudelstaart‘ geraadpleegd wor-
den of stuur een email naar sinter-
klaaskudelstaart@gmail.com.



Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Stommeerweg niet opgenomen in 
Uitvoeringsprogramma Verkeer
In opperste verbazing de bladen ge-
lezen en de prenten bekeken die 
over het verkeer gaan in een klein 
deel van Aalsmeer. Het is weer eens 
gebleken dat het gemeentebestuur 
geen idee heeft van de werkelijk-
heid. Ouderen moeten voor zichzelf 
zorgen en zolang mogelijk thuis blij-
ven. Tja, je zal wel moeten want het 
OV is straks zover weg dat je er niet 
kan komen met je rollator, je oude 
benen of in een rolstoel. 
De verkeersstromen die op gang 
komen na de onzalige deal van de 
vorige wethouders worden ook vol-
komen genegeerd, de Stommeer-
weg is niet eens opgenomen in het 
plan?! Het wordt tijdens de herin-
richting van de Burgemeester Kas-
teleinweg schier onmogelijk om 
van de zijwegen op de Stommeer-
weg te komen. En de veiligheid van 
de Fietsknooppunten route langs de 
Westeinder is weg.
Ook de fi etsende schoolkinderen 

bestaan niet volgens de verkeers-
deskundigen. De wethouder denkt 
dat het niet zo een vaart zal lopen, 
want het verkeer wordt omgeleid.
Maar mensen denken zelf en ne-
men de meest logische route naar 
Aalsmeer Centrum met de nu al zeer 
gevaarlijke kruising Stationsweg 
met de Uiterweg en de Van Cleeff-
kade. Wij zijn overgeleverd aan on-
kunde en megalomaan denken. Dus 
bewoners van de Stommeerweg, 
Stationsweg en alle wegen die daar-
op uitkomen protesteer! Want niet 
alleen kunt u straks niet meer bij het 
OV komen. De wijk uit naar de win-
kels wordt ook nog eens onmogelijk 
en gevaarlijk. Wat wij moet vragen is 
een verkeerstelling van 7 dagen, 24 
uur lang. En een aanpassing van de 
verkeersplannen! 

N. Lanser
Stommeerweg 80 
Email: teuntjegijs@gmail .com

ingezonden

(Bestuurs)leden welkom 
bij BV Hornmeer
Aalsmeer - Afgelopen zomer is 
Stichting Buurthuis Hornmeer ver-
huisd van de Roerdomplaan naar de 
Dreef. Deze ruimte werd hen aan-
geboden door Gemeente Aalsmeer. 
Inmiddels is er fl ink huisgehou-
den in de voormalige voetbalkan-
tine. Het interieur is opgefrist, er is 
geschilderd, zowel binnen als bui-
ten, er is een verlaagd plafond in-
gekomen, de bar is opgeknapt, er 
hangen nieuwe gordijnen, de ra-
men werden vervangen en er is een 
nieuwe rolstoelvriendelijke toiletu-
nit gecreëerd. Het buurthuis bruist 
van de activiteiten. Er zijn gymclub-
jes, schildermiddagen en linedan-
ce-avonden, de aquariumclub is 
hier gevestigd evenals de fi lmclub 
van Groei & Bloei, er worden ver-

schillende prijsuitreikingen geor-
ganiseerd, cursussen gegeven, vi-
deoavonden gehouden, de wijkraad 
vergadert hier iedere maand, diver-
se verenigingen huren de vergader-
zaal, je kunt hier kienen, sjoelen, 
klaverjassen en jokeren en er wor-
den regelmatig speelavonden geor-
ganiseerd. 
Voorzitter is Cor Knol, penningmees-
ter is Paul Schouten en bestuurslid 
zijn Plony de Langen en Corrie Du-
rieux. De buurtvereniging kan overi-
gens nog wel bestuursleden gebrui-
ken. En uiteraard zijn nieuwe leden 
ook van harte welkom. Voor meer 
informatie kan gebeld worden met 
0297-321622 (bij geen gehoor Plony 
de Langen: 0297-329527) of gewoon 
een keer binnenlopen.

Lezing Eline Vere 
bij Wester-Amstel

Amstelveen - Annemarie de Bree, 
kunsthistoricus, komt vertellen over 
Couperus’ boek Eline Vere, waarvan 
Couperus zelf zei: “In welk een on-
artistieke bui Eline Vere geschreven 
is.” In 2016 kwam het boek Coupe-
rus, een leven uit, geschreven door 
Rémon van Gemeren. Hij vertelt, na 
het verhaal van Annemarie de Bree, 
nog een en ander over het leven van 
Couperus. Daarna is er de mogelijk-
heid u in te schrijven voor een Cou-
peruswandeling door Den Haag.
Zondag 12 november 15.00 uur bij 
Buitenplaats Wester-Amstel aan de 

Knotten in en rond Uithoorn
Uithoorn - De Knotgroep Uithoorn 
heeft er al twee werkdagen opzitten. 
Allebei op het Fort aan de Drecht. 
Eerst hooien op 28 oktober en daar-
na op 4 november veel zaagwerk 
aan bomen en struiken die van het 
fortterrein teveel een bos maken.
De volgende werkdag is al weer 
aanstaande zaterdag 11 november. 
Dan gaan de vrijwilligers in Uithoorn 
zagen langs de noordoever van het 
Zijdelmeer aan alle bomen die over-
hangen over het water. Doel is om 
deze oever te beschermen tegen 
steeds verder afkalven. Juist die ho-
ge en overhangende bomen rukken 
bij fl inke wind hun wortels los en 
de grond eromheen. Zo is het pad 
langs de Zijdelse Zomp –zo heet 
dat gebied- al een aantal keren be-
dreigd door wegslaan van de oever.
De Knotgroep verzamelt op 11 no-

vember om 9.00 uur in de Werk-
schuur bij de kruising van Boterdijk 
met Elzenlaan. Dan lopen/fi etsen de 
vrijwilligers naar de werkplek.
Om 13.00 uur wordt gestopt met als 
afsluiting een kop stevige soep. Hal-
verwege is er koffi e met koek. 
Iedereen die een ochtend actief wil 
zijn in een mooi stukje natuur mid-
den in Uithoorn, is van harte wel-
kom. Vele handen maken licht werk! 
Stevige schoenen of laarzen zijn 
nuttig, het kan nat zijn. Neem zelf 
ook een beker en lepel mee. De 
knotgroep zorgt voor goed gereed-
schap.
De volgende werkdagen zullen zijn 
op 25 november bij Fort Nigtevecht 
en op 9 december langs de Polder-
weg in Ouderkerk. Voor meer infor-
matie: Bert Schaap, 0297-565172 of 
www.knotgroepuithoorn.nl .

Jazz aan de Amstel met 
Dennis Kivit zondag 
Uithoorn - Zondag 12 november 
zijn Dennis Kivit en Leon Zautsen 
speciaal te gast bij Jazz aan de Am-
stel. Laat u verrassen door mooie 
liedjes en waant u zich in het the-
ater. Onder leiding van singer/song-
writer en presentatrice Shyla Zoet 
kunt u genieten van echte Jazz 
standards, eigen werk en deze keer 
ook Nederlandstalige muziek. Zan-
ger, gitarist en liedjesschrijver Den-
nis Kivit heeft reeds vele projec-
ten op zijn naam staan. Hij studeer-
de gitaar en zang aan het conser-
vatorium, won verschillende muziek 
onderscheidingen, speelde in gro-
te musicals zoals ‘Les Misérables’, 
werkte met vele artiesten waaron-

der Willem Nijhholt, Ramses Shaf-
fy en Mathilde Santing,  bracht ver-
schillende cd’s uit en speelt in me-
nig theater in het land met zijn ei-
gen theaterprogramma. Kortom, dat 
wordt genieten van  deze muzika-
le ‘duizendpoot’ aanstaande zon-
dag bij Jazz aan de Amstel. Gast-
vrouw zangeres Shyla Zoet, onder 
andere te horen in de KPN commer-
cial ‘Begin Gemist’ op radio en tele-
visie met de standard ‘Dream a little 
Dream’, werkte reeds met vele nati-
onale en internationale artiesten sa-
men. Onder de naam Sweet & Co 
bracht zij samen met producer Joos 
van Leeuwen de EP ‘Listen 2 me’ uit 
met daarop eigen songs in een ea-
sy jazz/pop stijl. Tijdens al weer het 
zesde seizoen van Jazz aan de Am-
stel, nodigt zij vele artiesten uit bin-
nen- en buitenland uit, om met haar 
te musiceren. Kortom het gonst van 
het talent en daarmee verrast Jazz 
aan de Amstel opnieuw. Jazz aan 
de Amstel is een initiatief van Shy-
la Zoet en Sjiek aan de Amstel. Door 
de variatie van artiesten,  muziek-
keuze en prettige sfeer is het elke 
keer weer verrassend en zeer toe-
gankelijk voor een breed publiek.
Op 12 november bestaat de band uit 
Dennis Kivit (gitaar/zang), Joos van 
Leeuwen (piano), Peter Bergman 
(bas), Olaf Keus (drums), Leon Zaut-
sen (sax) en Shyla Zoet (zang en 
presentatie). Locatie: Sjiek aan de 
Amstel, Marktplein 11 Uithoorn tus-
sen 15.30 en 17.30 uur. Entree 3 euro.

Twee mooie exposities in 
Ziekenhuis Amstelland
Amstelveen – Tot en met eind de-
cember worden de kunstwerken 
van Ester Steintjes en Eduard de 
Vries tentoongesteld in Ziekenhuis 
Amstelland. De expositie van Ester 
Steintjes hangt in gang B en bevat 
kleurrijke schilderijen van vrolijke 
dieren. De Expositie van Eduard de 
Vries hangt in de gang bij Fysiothe-
rapie en bestaat uit Parijse stads-
beelden in acryl op papier.

Ester Steintjes
De kleurrijke werken van Ester 
Steintjes zijn geïnspireerd op mo-
derne vormgeving, waardoor het zo-

wel bij jong als oud tot de verbeel-
ding spreekt. Haar doeken zijn zelfs 
mondiaal vermaard. Want behalve 
dat ze in Haaksbergen haar eigen 
galerie heeft, fungeert het wereld-
wijde web als haar etalage. Zodoen-
de moest ze vorig jaar een doek de 
oceaan over sturen nadat een en-
thousiast geraakte kunstliefhebber 
in Amerika een heuse ‘Steintjes’ be-
stelde. “Het liefst werk ik met acryl-
verf op doek, waarbij mijn voorkeur 
uitgaat naar vrolijke en warme kleu-
ren”, zegt ze zelf over haar werk. “In 
mijn schilderijen herken ik mezelf 
terug: een klein beetje chaos, maar 
tegelijkertijd ook rust.”

Eduard de Vries
Eduard de Vries is bekend van zijn 
landschappen in gouache en acryl. 
De expositie in Ziekenhuis Amstel-
land toont Parijse stadsbeelden en 
bevat een vijftiental werken in acryl 
op papier. Schilderen doet Eduard 
graag, omdat hij het visuele wat hem 
boeit, graag in gouache en acryl wil 
vastleggen. Dit heeft te maken met 
eenvoud, natuurlijkheid en herken-
ning. Maar ook met beweging, ver-
andering en vervreemding, want al-
les gaat immers aan ons voorbij.

Amsteldijk-Noord 55 in Amstelveen.
Entree: gasten 8,50 euro, donateurs 
6 euro en kinderen t/m 12 jaar gra-
tis. Koffi e en thee gratis voor aan-
vang. Reserveren: literair@wester-
amstel.nl of bel 020-6453844.
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Fietsen gestolen
Aalsmeer - Op woensdag 1 no-
vember is tussen iets voor half 
twaalf in de ochtend en kwart 
voor negen ’s avonds een heren-
fiets gestolen vanaf het Horten-
siaplein. De fiets is van het merk 
Giant, type Jubilee en is blauw 
van kleur. In de nacht van za-
terdag 4 op zondag 5 november 
is uit de Ophelialaan een Gazel-
le Montreux gestolen. De dames-
fiets is wit van kleur en het regi-
stratienummer eindigt op 113. 

Onwel in winkel
Aalsmeer - Op vrijdag 3 novem-
ber rond vijf uur in de middag 
kregen de hulpdiensten een mel-
ding te gaan naar een reanimatie 
op het Poldermeesterplein. In een 
winkel was al wachtend in de rij 
bij de kassa een 58-jarige vrouw 
uit Kudelstaart flauw gevallen. De 
vrouw is in de ambulance bijge-
komen en vervoerd naar het VU 
ziekenhuis.

Hennepplantage 
in woning

Aalsmeer - Op dinsdag 31 ok-
tober kreeg de politie een nood-
melding om snel te gaan naar 
de Koningsstraat. Er zou iemand 
ernstig hulp behoeven. Agenten 
zijn ter plaatse gegaan samen 
met het arrestatieteam. Vanwe-
ge mogelijk gevaar werd de om-
geving omgezet. De politie heeft 
in de woning een 42-jarige man 
uit Aalsmeer gearresteerd. Op 
de zolder in de woning werd een 
hennepplantage aangetroffen 
met totaal 168 planten. De plan-
ten zijn vernietigd, evenals alle 
apparatuur als lampen en venti-
latoren. Het onderzoek is nog in 
volle gang.

Containerbrand 
snel geblust!

Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 
7 november rond half een in de 
middag werd de brandweer ge-
alarmeerd voor een container-
brand aan de Sportlaan. Bij de 
Atletiekbaan bleek een afval-
container in brand te staan. De 
brandweer is gaan blussen en 
had het vuur snel onder controle. 
Foto: Brandweer Aalsmeer

Start snoeien en 
rooien bomen

Aalsmeer - Ieder jaar controleert 
de gemeente een derde van haar 
bomenbestand op ziekte en vei-
ligheid. Uit deze controle komen 
maatregelen voort, zoals snoei-
en, rooien en het vervangen van 
bomen. Deze maand november is 
een start gemaakt met het verwij-
deren van een aantal bomen op 
diverse locaties in Kudelstaart. 
Tijdens het verwijderen van de 
bomen begeleiden zo nodig ver-
keersregelaars het doorgaand 
verkeer, zodat de overlast zo be-
perkt mogelijk blijft.

Foto: KaWijKo Media, Laurens Niezen

Veel schade na aanrijding
Aalsmeer - Op de Van Cleeffkade, 
ter hoogte van Studio’s Aalsmeer, 
heeft vrijdagavond 3 november rond 
zes uur een aanrijding plaatsgevon-
den. Twee auto’s zijn op elkaar ge-
botst. De schade aan beide voer-
tuigen is aanzienlijk. De politie en 

de ambulancedienst waren snel ter 
plaatse. Aan twee personen is eer-
ste hulp verleend door de medewer-
kers van de ambulancedienst. Het 
letsel viel gelukkig mee. De politie 
gaat nader onderzoek doen naar de 
oorzaak van het ongeval.

Storing Lijnbaan (te) lang geduurd
Gemeente in gesprek met 
Liander over verlichting
Aalsmeer - Na aandringen door 
de gemeente en vele klachten van 
bewoners gaat Liander eindelijk de 
storing aan de Lijnbaan en Oost-
einderweg verhelpen. Het is enkele 
weken, zo niet maanden, behoorlijk 
zwart geweest op beide wegen. Le-
vensgevaarlijk, zo vinden de bewo-
ners, zeker omdat hier veel kinderen 
wonen die in alle vroegte (dus don-
ker) naar school gaan fietsen. Ook 
veel automobilisten gaan rond het-
zelfde uur naar hun werk en dan is 
het behoorlijk druk op deze smalle 
weg. En als het dan ook nog donker 
is, wordt bijna gevraagd om onge-
lukken. Dat er nog niets is gebeurd, 
mag een wonder genoemd worden. 

Bodemonderzoek en kabel
De storing aan de openbare verlich-
ting aan de Lijnbaan en het begin 
van de Oosteinderweg zal, volgens 
Liander, na woensdag 8 november 
verholpen zijn. De reparatie duur-

de langer omdat er eerst een nieu-
we openbare verlichtingskast op de 
hoek van de Oosteinderweg en de 
Lijnbaan geplaatst moest worden. 
Daarna moest bodemonderzoek ge-
daan worden en een nieuwe kabel 
worden gelegd langs het hele tracé. 

Meer lantaarnpalen uit
De gemeente heeft lang moeten 
wachten op het tijdstip van aan-
leg door uitvoerder Liander. Netbe-
heerder Liander is verantwoordelijk 
voor de aanleg van kabels van de 
openbare verlichting. Maar, net als 
de bewoners is ook het college van 
burgemeester en wethouders niet 
tevreden over de gang van zaken. 
Het heeft veel te lang geduurd. Het 
college gaat daarom volgende week 
in gesprek met Liander voor het ma-
ken van betere afspraken en hope-
lijk voor betere controle, want op di-
verse plekken in de gemeente zijn 
één of meerdere lantaarnpalen uit...

Politie: Ga niet met ze in zee!
Weer ‘klusjesmannen’ actief 
in Aalsmeer en omgeving
Aalsmeer - Ja hoor, ze zijn er weer. 
Her en der in Nederland duiken ze 
op en nu zijn de Engelse of Ierse 
klussers weer in de omgeving van 
Aalsmeer gesignaleerd. De uiter-
aard Engelse sprekende heren bie-
den aan allerlei klusjes om het huis 
te willen uitvoeren voor een zacht 
prijsje. 
Het loopt nagenoeg in alle gevallen 
uit op een (financieel) drama. Als er 
bijvoorbeeld afgesproken is om de 
goten te repareren wordt een deel 
gedaan en direct daarna de reke-
ning gepresenteerd. Deze valt so-
wieso hoger uit. Eén van de verkla-
ringen is dat het afgesproken be-
drag per vierkante meter was…
De klusjesmannen arriveren in bus-
jes met buitenlandse kentekens. 
Laat dit direct al een waarschuwing 
zijn. 
Ga niet met ze in zee, maar nodig 
een lokaal gespecialiseerd en er-
kend bedrijf uit als er werkzaamhe-
den rond het huis uitgevoerd dienen 
te worden. Geen dakgoten laten re-
pareren, niet de tuin onder handen 
laten nemen en ook niet zwichten 
voor nieuwe, ‘goedkope’ bestrating 
of een verse asfaltlaag.

Dinsdag op Aalsmeerderweg
Asfalt aanbieden is de nieuwste truc 
van oplichters. Er wordt een be-
drag genoemd voor het leggen er-
van, maar geheid dat de eindkos-
ten hoger zijn. Was ook per vierkan-
te meter… Op dinsdag 31 oktober 
zijn de klusjesmannen op zoek naar 
werk gegaan op de Aalsmeerder-
weg, hoge nummeringen. Het rijpad 
naar de betreffende woning was no-
dig aan een nieuwe asfaltlaag toe... 
Er is melding van gedaan bij de po-
litie. De bewoner is er gelukkig niet 
op ingegaan en heeft zelfs een ken-
teken van het busje genoteerd. 
Naar aanleiding van het kenteken 
weet de politie nu dat het gaat om 
de klusjesmannen, die aanbieden 
om asfalt aan te leggen. Ze opere-
ren landelijk.

Veel geld
U/jij bent gewaarschuwd: Stuur ze 
weg en zeg geen gebruik te wil-
len maken van hun diensten. Het 
scheelt ergernis, maar vooral (veel) 
geld! En meld hun komst bij de po-
litie via 0900-8844. De politie zet 
hoog in om deze oplichters achter 
tralies te krijgen!

Politie: Hou gezond wantrouwen!
Bankpas van bewoner door 
‘pakketbezorger’ gestolen
Regio - Op vrijdag 3 november tus-
sen 11.00 en 12.00 uur is er in de 
Admiraal de Ruyterlaan een bank-
pas gestolen bij een oudere bewo-
ner. Op de galerij stond een ‘bezor-
ger’ met een pakje waarvan het eti-
ket was beschadigd. Hij zei daarom 
een identiteitskaart nodig te heb-
ben van de bewoner. De bezorger is 
achter de melder aan de woning in-
gelopen. De melder pakte z’n kaart 
en de ‘bezorger’ keek deze na. Mo-
gelijk is toen een tweede man de 
woning binnengeslopen. Als iets la-
ter de ‘bank’ belt met het verzoek de 
pincode te geven, geeft de melder 
deze niet. Hij ontdekt daarop ge-

lijk wel dat de bankpas weg is. Mel-
der heeft gezien dat de ‘bezorger’ 
zich buiten op straat aansluit bij een 
tweede man. Het betreft twee man-
nen van rond de 30 jaar en met een 
Noord-Afrikaans uiterlijk. Vooral in 
deze tijd waarin veel pakketten wor-
den bezorgd, neemt de kans toe op 
dergelijke trucs. Advies van de poli-
tie: Laat de bezorger buiten wach-
ten en sluit hierna de deur. Verder 
vragen banken nooit telefonisch om 
de pincode! En, pakketbezorgers 
komen altijd met een bestelbus van-
wege meerdere pakketten. “Heb ge-
woon een gezond wantrouwen”, be-
sluit de politie. 

Wethouder Jop Kluis: “Het is slechts het begin”

Aalsmeer FairTrade gemeente

Aalsmeer - De raadskelder in het 
gemeentehuis was woensdag 1 no-
vember een uitstekend geschikte 
ruimte voor het vieren van het feit 
dat Aalsmeer de 81ste Fair Trade 
Gemeente van Nederland is gewor-
den. Een trotse en blije Betty Kooij 
nam als eerste plaats achter de 
microfoon nadat alle aanwezigen 
voorzien waren van uiteraard Fair-
Trade koffie of thee en speciaal voor 
deze middag gemaakte petitfours 
door Sven Müller. Vanaf maart 2015 
heeft Betty zich samen met een 
werkgroep ingezet om het college, 
gemeenteraadsleden, supermark-
ten, middenstanders, sportclubs en 
inwoners er van te overtuigen dat 
Fair Trade het leven van de bewo-
ners in ontwikkelingslanden een 
stuk menswaardiger maakt. Ook 

wethouder Jop Kluis vond dat alle 
reden om iets te vieren. Hij noemde 
het een mijlpaal. “Het is slechts het 
begin van een lange weg. Gelukkig 
raken steeds meer mensen betrok-
ken bij ontwikkelingssamenwerking 
en dat resulteert weer in meer ver-
kopen en kopen van FairTrade arti-
kelen. De controle op het toe zien 
dat de mensen een leefbaar loon 
ontvangen, ze verzekerd zijn van 
een vaste en langdurige afname van 
hun producten en dat de winst niet 
verdwijnt in de handen van de tus-
senhandel, maar terecht komt bij de 
mensen die daar hard voor werken, 
wordt steeds sterker.”

Bilashaka Flowers in Kenia
Degene die vanuit de praktijk daar 
iets over kon vertellen was Mar-

Uitreiken titel
De heer Henk Zandvliet, voorzit-
ter Stichting Fair Trade Gemeen-
te Nederland, reikte de titel in de 
vorm van een emaille bord uit aan 
de wethouder. Met deze overhan-
diging werd de titel Aalsmeer Fair 
Trade Gemeente een feit. Zandvliet 
- geboren en getogen in Aalsmeer 
- werd zich al heel jong bewust van 
de ‘derde wereld’ door een neef die 
missionaris was in Tanzania. “Hij 
was daar niet om zieltjes te winnen, 
maar om mensen te helpen.”
De geanimeerde middag waar jong 
en oud zich wist te vermaken werd 
opgeluisterd door Djembé Defi: drie 
mannen uit Togo, Senegal en Bur-
kina Fasso die voor heerlijke op-
zwepende muziek zorgden. Er wa-
ren FairTrade drankjes, nootjes en 
chocolaatjes en loempia’s gemaakt 
door Sunan, zij is afkomstig uit Thai-
land. De kinderen hadden een wens 
slinger gemaakt, vooral goed onder-
wijs was een steeds terug kerende 
wens. Na afloop konden alle bezoe-
kers iets meenemen van de kraam 
waarop de Fair Trade artikelen la-
gen uitgestald. Hier werd duidelijk 
dat supermarkten, een aantal gro-
te en kleinere bedrijven, sportclubs, 
maatschappelijke organisaties, po-
litieke partijen, kerken, media, Fair 
Trade een goed hart toedragen.
Deze middag was een preken voor 
eigen parochie. Maar als het aan de 
wethouder ligt verdwijnt het bord 
FairTrade Gemeente zo snel moge-
lijk weer van de muur van het ge-
meentehuis. “Het zou eigenlijk zo 
moeten zijn dat alle producten Fair-
Trade zijn en heel Nederland een 
FairTrade land wordt. Wij moeten 
gaan voor een betere toekomst, 
duurzaamheid, meer mogelijkhe-
den, geen kinderarbeid en faire prij-
zen.” Voor meer informatie: www.
fairtradegemeenten.nl of neem con-
tact op met Betty Kooij via 0297-
321509.
Janna van Zon 

ja Oudhuis van de firma Zuur-
bier en ambassadeur namens de 
Werkgroep FairTrade Gemeente 
Aalsmeer. Haar verhaal was helder 
en ook bemoedigend. Binnen het 
bedrijf Bilashaka (hetgeen zonder 
twijfel betekent) dat in 2000 is op-
gezet, werken nu 700 Kenianen die 
worden aangestuurd door één Ne-
derlander. “Vanaf de start”, zo vertelt 
Marja “heeft duurzaamheid voorop 
gestaan. Het regenwater wordt op-
gevangen in reservoirs en op de da-
ken liggen zonnecollectoren. Ook 
wordt er veel gedaan aan sociale 
projecten. Er is inmiddels een mid-
delbare school waardoor de kinde-
ren kunnen doorstromen naar uni-
versiteiten. Er was wel al een lagere 
school, maar daarna volgde er niets 
meer. Waardoor de kinderen doel-
loos op straat liepen met alle gevol-
gen. Een prachtig voorbeeld is wel 
dat één van hen nu studeert voor pi-
loot. Er is een kliniek gebouwd en 
alle families zijn nu verzekerd van 
gezondheidszorg. Wij leren de be-
woners ook hun dorpen schoon 
te houden. Doordat wij op de voet 
kunnen volgen hoe het geld wordt 
besteed, zien wij hoe FairTrade bij-
draagt tot het welzijn van de bewo-
ners.”

Rappers Stijn en Jamila
“Sta op en doe iets voor elkaar. Doe 
iets voor de wereld.” Het is een tekst 
uit de zelf geschreven rap van Ja-
mila en Stijn, waarbij zij werden on-
dersteund door jongeren begelei-
der Martin Pattipeiluhu van Jonge-
ren Centrum Dock Kudelstaart. Met 
hun eerste optreden in het open-
baar werd duidelijk dat ook jonge-
ren zich bezighouden met FairTrade 
en ontwikkelingssamenwerking.

Indienen zienswijzen kan tot eind november

Schipholparkeren op Green 
Park Aalsmeer in zicht
Aalsmeer - Het ontwerpbesluit 
voor de omgevingsvergunning voor 
het Schipholparkeren is op vrij-
dag 13 oktober gepubliceerd in de 
Meerbode en gedurende zes weken 
(tot eind november) is er de moge-
lijkheid tot het indienen van ziens-
wijzen. 
Na deze periode nemen burge-
meester en wethouders een besluit 
over de functie van Schipholparke-
ren in deelgebied 3 in Greenpark 
Aalsmeer, het gedeelte bij de Mid-
denweg dat onder de aanvliegrou-
te van de Aalsmeerbaan ligt. Door 
de gemeente zijn strenge eisen ge-
steld om hier Schipholparkeren toe 
te staan. 
Met omwonenden is gesproken over 
een groene invulling rondom het 
terrein, niet te felle verlichting, het 
creëren van een afscheidingsbuffer 
aan de kant van de Aalsmeerder-
weg en een directe aansluiting van 
de Middenweg op het hoofdwegen-
netwerk (N201). Schipholparkeren 
is opgenomen in de structuurvisie 
voor Green Park. Het gemeentelijke 

standpunt dat Schipholparkeren in 
het grootste deel van Aalsmeer te-
gen gegaan dient te worden, blijft 
onveranderd van kracht. Omdat 
er een structurele behoefte is aan 
Schipholparkeren, is bekeken op 
welke plekken dit gefaciliteerd kan 
worden in plaats van gelijk te kie-
zen voor weren. Bij de Middenweg, 
in zone 3 van de LIB, is een geschik-
te locatie gevonden.

Bereikbaarheid
Wat betreft de bereikbaarheid van 
het parkeerterrein en andere bedrij-
ven op Green Park wordt gewerkt 
aan een programma voor verbete-
ring van de belangrijkste verbin-
dingswegen. Cruciaal hierbij is de 
aanleg van de nieuwe Middenweg, 
de aanleg van verschillende roton-
des en het doortrekken van de Mo-
lenvlietweg tot de Aalsmeerderweg. 
Naar verwachting wordt aan het 
einde van het jaar hiervoor een 
plan gepresenteerd met daarbij 
een overzicht wanneer welke werk-
zaamheden gaan plaatsvinden. 

Onderzoek geur 
Bakkersland

Aalsmeer - Een aantal bewoners in 
de directe omgeving van het nieuwe 
Bakkersland in Green Park Aalsmeer 
heeft bij de gemeente geklaagd over 
de geur die ’s ochtends vrijkomt. De 
omgevingsdienst Noordzeekanaal-
gebied doet de klachtenafhande-
ling voor de gemeente in deze zaak. 
Op dit moment is zij bezig om ge-

Vrachtwagen 187 klem onder viaduct

VVD Aalsmeer stelt vragen 
over situatie op Hornweg
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
stelde VVD Aalsmeer vragen in de 
raadvergadering over de situatie van 
het viaduct op de Hornweg. Fractie-
voorzitter Robert van Rijn vroeg on-
der meer naar het grote aantal aan-
rijdingen die plaatsvinden bij het vi-
aduct. Afgelopen donderdag 2 no-
vember heeft opnieuw een vracht-
wagen zich hier klem gereden, vol-
gens omwonenden nummer 187. Te-
vens werden er door Van Rijn vra-
gen gesteld over de defecte verlich-
ting onder het viaduct, het onder-
houd van het viaduct en het aanwe-
zige zwerfafval.
Wethouder van Duyn antwoordde 
op de vraag over de aanrijdingen, 
dat de gemeente inmiddels met de 
provincie aan het onderzoeken is 
welke maatregelen nog meer no-
dig zijn om aanrijdingen te kunnen 

voorkomen. Verder werd toegezegd 
dat in week 46 de graffiti zou wor-
den verwijderd en de stenen wor-
den geborsteld. Tenslotte geeft de 
wethouder aan dat het probleem 
met de verlichting zich wat hem be-
treft beperkt tot 1 ledstrip en 1 ar-
matuur. Ook deze mankementen 
zullen zo snel mogelijk moeten wor-
den hersteld.
VVD Aalsmeer is blij met de ant-
woorden van de wethouder. “Al op 
vrijdagmorgen is de graffiti van het 
viaduct verwijderd. “Wij zijn blij dat 
onze vragen zo voortvarend wor-
den opgepakt”, aldus Van Rijn. VVD 
Aalsmeer is benieuwd naar de in-
zichten vanuit het overleg met de 
provincie over de aanrijdingen bij 
het viaduct. “Wij zien de informatie 
van de wethouder hierover ook met 
vertrouwen tegemoet.” 

gevens te verzamelen om inzicht te 
krijgen wat de mate en de tijden van 
de overlast zijn. Met deze gegevens 
zal samen met de bewoners en met 
Bakkersland naar een constructieve 
oplossing gezocht gaan worden. De 
firma Bakkersland heeft zelf al op-
dracht gegeven om verschillende 
onderzoeken uit te voeren naar een 
effectieve manier om de klachten te-
rug te dringen. Onder andere wordt 
gewerkt met mobile e-noses (elek-
tronische neuzen) die de mate van 
geuroverlast kunnen vaststellen.
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Meer over buurtbemiddeling 
in wijkoverleg Stommeer
Aalsmeer - Mevrouw Pippie Kerk-
hoven, medewerker van Beterburen, 
komt aan het begin van het wijk-
overleg Stommeer op dinsdag 21 
november vertellen over buurtbe-
middeling. Buurtbemiddeling is er 
voor alle bewoners die in een con-
flictsituatie zitten of dreigen te ko-
men met buren of buurtgenoten. 
Er wordt geen onderscheid tussen 
huurders en eigenaren van koop-
woningen. Het dicht op elkaar wo-
nen, leven en werken heeft tot ge-
volg dat je elkaar makkelijk hoort en 
ziet. Verschillen in leeftijd, gezins-
samenstelling, cultuur, dagindeling, 
karakter en hobby’s kunnen leiden 
tot irritaties tussen buren. Vaak gaat 
het samenleven goed. Soms lukt dat 
niet en kom je er met de buren en of 
buurtbewoners niet meer uit. Buurt-
bemiddeling kan dan een oplossing 
bieden. Vrijwilligers die opgeleid zijn 
tot bemiddelaar kunnen helpen om 
de klachten tussen u en uw buren 
weer bespreekbaar te maken, zo-
dat u samen naar oplossingen kunt 
zoeken. Buurtbemiddeling is gra-
tis, maar om gebruik te maken van 
buurtbemiddeling moet u wel be-
reid zijn om mee te werken aan een 
werkbare oplossing tussen u en uw 
buren. De stichting Beterburen is in 
2004 opgezet en verzorgt in 2017 

buurtbemiddeling in 8 gemeentes 
en ontvangt jaarlijks zo’n 1800 aan-
meldingen. Er is deze avond gele-
genheid voor het stellen van vragen 
en discussie.

Verslag en Schiphol
Na de presentatie Beterburen gaan 
de gebruikelijke agendapunten be-
sproken worden, zoals het verslag 
vanuit het wijkenoverleg van 26 
september en informatie onder an-
dere vanuit de gemeente en de be-
wonersvertegenwoordiging over het 
Schiphol overleg. Het bestuur wijk-
overleg nodigt de wijkbewoners en 
andere belangstellenden van harte 
uit. Het bestuur waardeert uw komst 
en stelt naast een kopje koffie, thee 
en een koekje ook 1 drankje aan na 
afloop van de bijeenkomst.
Let op: Het wijkoverleg op dinsdag 
21 november vindt plaats in het Pa-
rochiehuis aan de Gerberastraat 6 
en begint om 20.00 uur. De zaal is 
open vanaf 19. 45 uur. Er is voldoen-
de parkeergelegenheid.
Wilt u een vraag of wilt u onderwerp 
onder de aandacht brengen? Dat 
kan door een e-mail te zenden naar: 
wrstommeer@gmail.com. Het wijk-
overleg is ook te vinden via de web-
site www.wijkoverlegaalsmeer.nl en 
op Facebook en Twitter.

Leuke gesprekken in Kudelstaart
Praten op de VVD-bank 
over 2e supermarkt
Kudelstaart - Zaterdag 4 november 
gingen inwoners het gesprek aan 
met de fractie van VVD Aalsmeer. 
Zij spraken elkaar op de VVD bank 
die voor deze gelegenheid in Ku-
delstaart was neergezet. Eerder die 
middag werd door de fractie door 
de omgeving gewandeld en werd 
onder meer gekeken naar (groen)
onderhoud en onveilige verkeerssi-
tuaties. Zowel tijdens het lopen door 
de wijk als op de bank vonden leu-
ke gesprekken plaats. Belangrijkste 
thema van de gesprekken was de 
vraag om een tweede supermarkt 
in Kudelstaart. “Begrijp me niet ver-
keerd, we zijn tevreden over de ver-
zorging van de huidige supermarkt 
in Kudelstaart. Maar we wonen in-
middels met 10.000 inwoners in Ku-
delstaart en hebben maar één su-
permarkt. We hebben behoefte aan 
variatie”, aldus de inwoners van Ku-
delstaart op de bank afgelopen za-
terdag. Niet alleen inwoners geven 
aan behoefte te hebben aan een 
tweede supermarkt. Ook onder-
nemers geven aan dat zij interes-
se hebben om zich in Kudelstaart 
te vestigen. VVD Aalsmeer heeft 
om die redenen in december 2016 
het initiatief genomen tot een mo-
tie. Doel van die motie was een on-
afhankelijk en uitgebreid onderzoek 
uit te voeren naar geschikte locaties 

voor een tweede supermarkt in Ku-
delstaart. Die motie is aangenomen 
door de raad. “Wij begrijpen inmid-
dels van het college dat het onder-
zoek de haalbaarheid van een twee-
de supermarkt ondersteunt. Het is 
ons echter nog niet duidelijk wan-
neer het college nu komt met een 
definitief voorstel voor de locatie 
van de tweede supermarkt”, aldus 
fractievoorzitter Robert van Rijn. 
In de motie stond tevens opgeno-
men dat het onderzoek nog voor 
het zomerreces zou worden bespro-
ken in de raad. “Tijdens de behan-
deling van de detailhandelsnota is 
nog naar de ontwikkelingen in Ku-
delstaart gevraagd, maar wethouder 
Verburg (CDA) kon geen duidelijk-
heid verschaffen. Uiteraard zullen 
we de ontwikkelingen rondom de 
tweede supermarkt nauwgezet blij-
ven volgen”, besluit Van Rijn. 

Aftrap campagne
Op zaterdagmiddag 18 november 
zal VVD Aalsmeer om 15.00 uur 
haar campagne aftrappen. Kennis 
kan genomen worden van het pro-
gramma van VVD Aalsmeer voor de 
komende 4 jaar en met alle kandi-
daten op de lijst voor de gemeen-
teraadsverkiezingen. Zet de datum 
en tijd vast in uw agenda, de locatie 
volgt zo spoedig mogelijk. 

Vier meetups GroenLinks 
Aalsmeer - Per maart 2018 bestaat 
PACT als politieke partij niet meer. 
Het samenwerkingsverband tussen 
PvdA, D66 en GroenLinks is gestopt 
en ieder gaat voor zich de gemeen-
teraadsverkiezingen in. Groen Links 
wil graag met oog op het landelijk 
succes bij de tweede Kamerverkie-
zingen in Aalsmeer een goede cam-
pagne neerzetten. Het bestuur van 
GroenLinks Aalsmeer is al een paar 
weken bezig met het programma 
voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen van maart 2018. 
Daarom gaat GroenLinks Aalsmeer 
vanaf nu iedere maand een meetup 
organiseren. Het programma van 
GroenLinks Aalsmeer is simpel ge-
houden en bestaat uit 4 uitgangs-
punten: Duurzaamheid, economie, 
omgevingsbewust en toekomstge-
richt. Om de kiezers bekend te laten 
worden met het programma wordt 
voor ieder uitgangspunt een thema-
avond georganiseerd. Op woens-
dagavond 15 november is de eer-
ste meetup. Het programma van de 
eerste meet-up wordt verzorgd door 
Kees Buskermolen, Quinten Torre 

en Bart Bakker. Er wordt een kor-
te inleiding gegeven met een visie 
op de toekomst, denk dan aan in-
formatietechnologie, wetenschap, 
werkgelegenheid en duurzaamheid. 
Vervolgens worden er een aantal 
scherpe stellingen geponeerd en 
discussiëren de aanwezigen over de 
mogelijke consequenties van deze 
ontwikkelingen voor Nederland en 
voor de eigen gemeente Aalsmeer. 
Er wordt voor een ontspannen sfeer, 
koffie, thee, limonade en een leu-
ke leerzame avond gezorgd. Goe-
de discussies worden niet geme-
den. De meetup op 15 november 
is van 20.00 tot 22.00 uur in Prak-
tijk Op Maat aan de Oosteinder-
weg 213a. Er is voldoende parkeer-
gelegenheid. Ook voor auto’s. Bel 
voor vragen Kees Buskermolen via 
0653318163 of stuur een mail: kees.
buskermolen@gmail.com
En dan nog dit: Welke enthousias-
te idealist komt de partij versterken 
om het programma naar de kiezers 
duidelijk te maken? Ook voor deze 
job kan contact opgenomen worden 
met Kees Buskermolen.

De winnaars van het Aalsmeers dictee. Foto: www.kicksfotos.nl

Burgemeester Nobel kundige voorlezer

Humorvol dictee over 
muziek valt in de smaak
Aalsmeer - Het organiserend comi-
té van het Groot Aalsmeers Dictee 
(kortweg SGAD) heeft een heerlijke 
avond gehad, op vrijdag 3 novem-
ber. Het dictee kende een vol deel-
nemersveld, de sfeer was goed, bur-
gemeester Nobel kweet zich kundig 
van zijn taak als (nieuwe) voordra-
ger en het Oosters buffet streelde 
de smaakpapillen. Ook de 46 deel-
nemers aan het taalevenement had-
den het best naar hun zin. Dat bleek 
wel uit de reacties naderhand. Niet 
dat alle ingeleverde dictees foutloos 
teruggegeven konden worden maar 
de organisatie en het eten zorgen 
elke keer weer voor pluspunten, zo 
zeggen liefhebbers en specialisten. 
Ditmaal zorgde het duo Ingrid en 
Constantijn Hoffscholte voor de fan-
tasievolle productie van een tiental 
dicteezinnen met een elfde, speciaal 
voor de ware ‘vak schrijvers’. ‘Mu-
ziek’ was het  thema en het schrij-
versduo had als ware maestro’s al-
les uit de kast gehaald om het dic-
tee zo uitdagend mogelijk te maken. 
Niet voor iedere deelnemer klonken 
jazzzanger (ja, met driemaal ‘z’), Tri-
nidadiaanse tubaspeler en principi-
ele percussionist als muziek in de 
oren. Doch, minder zeldzaam ge-
schreven woorden als blingbling 
(aan elkaar), ten minste (los van el-
kaar als je ook ‘minstens’ kunt zeg-
gen) en trucs (nee, geen vracht-
wagen) schreef lang niet iedereen 
foutloos. De truc is natuurlijk ook 
om niet in paniek te raken of er-
ger, een writer’s block te ontwikke-

len (overigens geen dicteewoord). 
Gelukkig kon de spanning aardig 
worden weggelachen door de hu-
moristische verhaallijn van het dic-
tee. Nobel gaf van tevoren gewiekst 
aan ‘niet voor de inhoud verant-
woordelijk te zijn’ en dat was mis-
schien maar goed ook. Dat een dic-
tee droge kost is, kan niemand meer 
beamen na zinnen als: De overda-
dige aandacht voor haar extraverte 
collegaatje wekte het chagrijn van 
een pislinke harpiste, die toch al met 
ludduvuddu kampte omdat haar ee-
ga, een verdienstelijk balalaikaspe-
ler, naast de pot bleek te piesen met 
een homofiele hoboïst. Niemand 
lukte het om foutloos de avond door 
te komen, doelend op het aantal 
verkeerd geschreven woorden. Bij 
de specialisten moest een ‘shoot-
out’ (voor de klas het woord goed 
opschrijven) voor uitsluitsel zorgen 
want de nummers 1 t/m 3 hadden 
allen 2 fouten. Winnaar werd uit-
eindelijk Rein Leentfaar. De lief-
hebbers, veelal Aalsmeerders, wer-
den aangevoerd door Anne-Marie 
Gruter met 13 fouten. Er deden ook 
teams mee en in deze categorie was 
het team 3 G’s (54 fouten) het bes-
te! Het gemiddeld aantal fouten, ge-
meten in de categorie liefhebbers, 
telde 25. De eerste, tweede en der-
de prijswinnaars in alle categorie-
en gingen naar huis met een mooie 
herinnering (de ervaring niet mee-
gerekend) en gesponsorde prijzen-
pakketten.
Door: Joke van der Zee

Gemeente is ‘troep’ zat!
Waarschuwingsbrief aan 
de Shell en Provincie
Aalsmeer - Er zijn al diverse ma-
len vragen gesteld door raadsle-
den en klachten binnen gekomen 
van inwoners bij de gemeente over 
de rommel langs de Burgemeester 
Kasteleinweg na de sloop van het 
Shell station. Ook het college van 
burgemeester en wethouders heeft 
genoeg van de lakse houding van 
zowel Shell als de Provincie. Al di-
verse malen is gevraagd stappen te 

ondernemen, maar hierop is geen 
actie ondernomen. Het college heeft 
nu beide partijen een waarschu-
wingsbrief gestuurd. Als er nu niet 
snel wat gebeurt, gaat de gemeen-
te handhavend optreden. Beide par-
tijen wordt een dwangsom opge-
legd om de situatie zodanig te her-
stellen dat deze past binnen de be-
stemming. Heel benieuwd of dit ef-
fect heeft…

Vanavond begrotingsraad!
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 9 
november, wordt de begroting voor 
2018 behandeld in de raad. Het col-
lege heeft onlangs een sluitende 
begroting ingediend. Inkomsten ko-
men binnen uit het Rijk, maar ook 
uit de diverse belastingen, waarvan 

de onroerende zaakbelastingen, de 
afvalstoffenheffing en het rioolrecht 
het meeste geld in de gemeentelij-
ke portemonnee opleveren. Ook via 
grondexploitaties komt er een heel 
‘leuk’ bedrag binnen bij de gemeen-
te. De inkomsten worden uitgege-

Oproep voor actieve bewoners:
Gemeente geeft bijdrage 
voor buurt-ideeën
Aalsmeer - Eind september was 
er opmerkelijk veel activiteit in 
Aalsmeer en Kudelstaart: Buren-
dag! Een aantal van deze activitei-
ten werd mogelijk gemaakt door 
een bijdrage uit het Budget Buurt-
initiatieven. 
Iedereen die nog een leuk buur-
tinitiatief weet kan contact opne-
men met de Buurtverbinder Helma 
Keesom. Om in aanmerking te ko-
men voor het ‘Budget Buurtinitiatie-
ven’ zijn er drie voorwaarden waar 
het buurtinitiatief aan moet voldoen, 
als eerste het moet vóór de buurt en 
dóór de buurt zijn, als tweede moet 
het nieuwe contacten opleveren en 
als laatste moet het de samenwer-
king tussen bewoners, organisaties 
en/of lokale ondernemers stimule-
ren. 

Sociale samenhang
Wethouder Robbert-Jan van Duijn: 
“We willen graag dat mensen er 
voor elkaar zijn en aandacht voor el-
kaar hebben. Daarom heeft de ge-
meente dit budget in het leven ge-
roepen. Inwoners kunnen op een 
laagdrempelige manier gebruik ma-
ken van het budget en zo de socia-
le samenhang in de wijken te ver-
groten.”

Buurt verbinden
Helma Keesom: “Als buurtverbinder 
beheer ik dit budget namens de ge-
meente. De donkere maanden ko-
men eraan, iedereen kruipt weer 
achter de voordeur maar ik wil ie-
dereen oproepen om samen met 
de buren iets leuks te organiseren. 
Hierbij kun je denken aan het orga-
niseren van een stamppottenfeest 
in het buurthuis, maak je samen 
een buurtboek of tuig met elkaar de 
buurtkerstboom op. Zo leer je elkaar 
beter kennen en waarderen.”
Heeft u een goed idee om de sfeer 
in de buurt goed te houden of be-
ter te maken? Stuur dan vóór 15 no-
vember een mail naar h.keesom@
participe.nu  dan kunt u het dit jaar 
nog uitvoeren.

Avond over Schiphol voor 
bewoners Kudelstaart
Aalsmeer - Woont u in Kudelstaart? 
Dan nodigt wethouder Robbert-Jan 
van Duijn u van harte uit voor een 
bewonersavond op maandag 20 no-
vember aanstaande over Schiphol.
De avond is onderdeel van een serie 
gesprekken over Schiphol met ver-
schillende groepen inwoners. Aan-
leiding zijn de onderhandelingen 
over de ontwikkeling van Schip-
hol na 2020 die nu gaande zijn. 
In Kudelstaart is de nabijheid van 
de luchthaven duidelijk merkbaar 
met vluchten van de Kaagbaan, de 
Aalsmeerbaan en de Zwanenburg-
baan. En met het project ‘Microkli-

maat Leimuiden’ jaar is de vliegrou-
te vanaf de Kaagbaan dichterbij Ku-
delstaart komen te liggen. 
Wethouder Van Duijn hoort graag 
hoe inwoners van Kudelstaart naar 
de toekomst van Schiphol kijken 
en de nieuwe vliegroute ervaren. 
U bent van harte welkom hierover 
mee te praten maandag 20 novem-
ber van 20.00 tot 21.30 uur in het 
Dorpshuis van Kudelstaart. Inloop 
vanaf 19.30 uur.
Aanmelden kan via schipholavond-
kudelstaart@aalsmeer.nl. De ge-
meente hoort graag met hoeveel 
personen u komt en waar u woont.

Na ingestorte parkeergarage
Controle gemeente op alle 
breedplaatvloeren na 1999

Aalsmeer - De gemeente beoor-
deelt alle breedplaatvloeren in ge-
meentelijke gebouwen die zijn op-
geleverd na 1999. De Rijksoverheid 
heeft naar aanleiding van de op 27 
mei 2017 ingestorte parkeergarage 
bij Eindhoven Airport het Informa-
tiedocument beoordeling veiligheid 
breedplaatvloeren bestaande bouw 
opgesteld. Hierin staat een stappen-
plan voor onderzoek naar construc-
tieve veiligheid van breedplaatvloe-
ren. Dit stappenplan vormt het uit-
gangspunt voor de gemeentelijke 
oordeelsvorming.
Alle breedplaatvloeren zijn in beeld 
gebracht en per geval wordt met de 
bij de bouw betrokken (hoofd)con-

structeur de constructie beoordeeld. 
Deze beoordeling gebeurt secuur 
en is nog niet volledig afgerond. In 
een aantal gevallen is inmiddels een 
positief eindoordeel verkregen. Ook 
in de gevallen waarin het eindoor-
deel nog moet volgen, wordt mo-
menteel geen aanleiding gezien om 
het gebruik van het gebouw te be-
perken. De huurders en gebruikers 
van de betrokken gebouwen zijn 
daarover geïnformeerd.
Daarnaast hebben burgemeester en 
wethouders de afdeling opdracht 
gegeven om niet alleen te kijken 
naar het eigen gemeentelijke vast-
goed, maar ook naar andere gebou-
wen in de gemeente Aalsmeer.

De riolering op het tweede gedeelte van de Gedempte Sloot is voltooid. Hard 
gewerkt wordt aan de bestrating. Het centrum heeft er een stukje groen bij-
gekregen. Bij de doorgang van de Schoolstraat naar de Zijdstraat is een plant-
soenje aangelegd. Er moeten nog wel plantjes en/of struikjes ingezet worden.

Onderhoud wordt in de markt gezet

Gemeente verlengt contract 
met Meerlanden niet!
Aalsmeer - Het huidige onder-
houdscontract voor het onderhoud 
van de buitenruimte met Meerlan-
den loopt 1 januari 2020 af. Eind ok-
tober heeft het college van burge-
meester en wethouders besloten 
deze dienstverleningsovereenkomst 
niet te verlengen.
Het onderhoud van de openbare 
buitenruimte in Aalsmeer wordt in 
de markt gezet middels een open-
bare Europese aanbesteding. Meer-
landen heeft aangegeven voorals-
nog niet te participeren in deze aan-
besteding.
Het totale onderhoud van de open-
bare ruimte (groen, verhardingen, 
water, oevers en straatreiniging in-
clusief onkruidbestrijding op ver-
harding) wordt aanbesteed. De re-

gie van het beheer en onderhoud 
ligt bij de gemeente. 
De gemeente is opdrachtgever en 
toezichthouder.
Een openbare Europese aanbeste-
ding geeft, volgens de bestuurders,  
een betere mogelijkheid een verge-
lijking te maken met de tarieven op 
de markt en te kiezen voor de aan-
bieding met de beste prijs en kwali-
teit verhouding. Daarnaast biedt het 
de mogelijkheid de werkzaamheden 
onder te verdelen in verschillende 
percelen en daarmee te komen tot 
meer efficiency en flexibiliteit.
Over het afronden van het huidige 
contract is de gemeente in gesprek 
met Meerlanden. Er resteren nog 
ruim twee jaar om op de gevolgen 
van de niet-verlenging in te spelen.

ven aan zorg, jeugd, werk, onder-
wijs, sport en cultuur, evenals aan 
openbaar groen (per inwoner 116 
euro) en aan verkeer en vervoer (per 
inwoner 239 euro). Ten opzichte van 
vorig jaar gaat in 2018 de OZB-las-
ten voor gezinnen omhoog met een 
bedrag van gemiddeld 32 euro en 
de hondenbelasting met 2 euro (van 
74 naar 76 euro). Daarentegen gaan 
de rioolheffing en de afvalstoffen-
heffing omlaag met respectieve-
lijk 19 en 30 euro per huishouden. 
Speerpunten van het college zijn 

het versterken van de economie, re-
creatie en toerisme, investeren in de 
kwaliteit van de leefomgeving, bou-
wen voor doelgroepen zoals oude-
ren en jongeren, goede zorg voor 
mensen die dat nodig hebben en 
een betere balans tussen de groei 
van Schiphol en de leefbaarheid in 
Aalsmeer. Duurzaamheid loopt als 
een rode draad door alle speerpun-
ten heen. De begrotingsraad begint 
om 20.00 uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis en is openbaar. Be-
langstellenden zijn welkom. 
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Overal winnaar in Muiden
Westeinder Sloeproei Team 
winnaar Grand Slam 2017
Aalsmeer - Afgelopen week-
end vond Muiden Pampus Muiden 
(MPM) plaats, de afsluitende race 
van het sloeproei seizoen. Met 130 
sloepen aan de start, betrof dit één 
van de grotere evenementen dit sei-
zoen. Een afsluiting over twee da-
gen, waarin in totaal drie rondjes ge-
roeid moesten worden vanuit Mui-
den om het eiland Pampus. Een af-
stand van 7,5 kilometer per rondje. 
Deze wedstrijd telde nog mee in de 
uitslag voor de Grand Slam. De prijs 
voor de best presterende sloep van 
de gecombineerde wedstrijden HT, 
Grachtenrace Amsterdam en MPM. 
Op zaterdag 4 november start-
te het Westeinder Sloeproei Team 
om 12.05 uur voor het eerste rond-
je. De omstandigheden waren goed, 
licht briesje en geen regen. Rich-
ting Pampus, met de wind in de rug, 
werd de snelheid opgevoerd tot 9.5 
kilometer per uur en vele sloepen 
werden ingehaald. De terugweg was 
de wind pal tegen, heerlijke omstan-
digheden om helemaal kapot bij te 
gaan. Het eerste rondje werd afge-
legd in 00:49:32 en daarmee stond 
het team eerste in het tussenklasse-
ment. Om 15.35 uur ging het team 
op weg voor het tweede rondje, nu 
inmiddels in de regen. Nog niet he-
lemaal uitgerust werd de strijd weer 
aangegaan met het weer en de te-
genstanders. Dertien seconden 

langzamer deed het team over dit 
rondje, wat een tweede plaats op-
leverde. Einde van de dag voerde 
het team nog wel het tussenklas-
sement aan. Op zondag 5 novem-
ber om 11.35 uur moest het derde 
rondje geroeid worden. Dit rondje 
wordt de Brakke Race geroeid, om-
dat iedere roeier nog moet herstel-
len van de zeer succesvolle feest-
avond de avond ervoor. Daarbij wa-
ren de weersomstandigheden ook 
veranderd. Een stevigere wind stond 
er inmiddels op het IJmeer, met de 
wind schuin op de kop en dus rede-
lijke golfslag. Het Westeinder Sloep-
roei Team moest dan ook diepgaan 
met zijn allen en finishte met een tijd 
van 00:50:00 voor het derde rondje. 

Groot feest
De prijsuitreiking was uiteindelijk 
een groot feest voor het team uit 
Aalsmeer. Het team mocht allereerst 
op het podium komen voor de twee-
de plaats in het Nederlands Kampi-
oenschap Sloeproeien 2017. Daar-
na mocht het team wederom op 
het podium komen, ditmaal als win-
naar van de Grand Slam 2017. Om 
het feest helemaal compleet te ma-
ken, mocht het Westeinder Sloep-
roei Team ook nog de wisselbeker 
als winnaar van MPM 2017 ophalen. 
Een fantastische afsluiting van een 
heel mooi roeiseizoen. 

Trampolinespringen
Omnia trots op toppers 
Fenno en Maura
Aalsmeer - Maura de Vos en Fen-
no van Beek beleefden zondag 29 
oktober opnieuw een reuze span-
nende dag. Zij deden mee aan de 
tweede plaatsingswedstrijd voor de 
WAGC, ook wel het Jeugd WK Tram-
polinespringen genoemd. Ze pres-
teerden onwijs goed, nog veel beter 
dan tijdens hun eerste plaatsings-
wedstrijd. Helaas haalden ze net 
niet genoeg punten voor deelname 
aan het Jeugd WK. Toch is SV Om-
nia 2000 enorm trots op deze twee 
toppers.
In de eerste plaatsingswedstijd be-
gin oktober sprongen Fenno en 
Maura beiden een stabiele wedstijd, 
maar haalden ze nog te weinig pun-
ten. De afgelopen drie weken heb-
ben ze dan ook hard gewerkt, aan 
de hoogte, netheid en stabiliteit van 
hun sprongen. Dat ze vooruit waren 
gegaan was direct duidelijk tijdens 
de wedstrijd op 29 oktober. 

Puntenrecords
Fenno sprong opnieuw een sterke 
verplichte oefening. Maura haalde 
tijdens haar verplichte oefening een 
nieuw puntenrecord voor de time 
of flight, de punten voor de hoogte 
van de sprongen. Ook sprong zij de 
oefening met de voor haar nieuwe 
benodigde moeilijkheid van 9.0 uit. 
Hoewel hun scores prima waren be-
haalden beide springers tijdens de 
verplichte oefening nog niet de WK 
puntenlimiet. Fenno en Maura wis-
ten dan ook dat ze een ontzettend 
goede keuze-oefening neer moes-
ten zetten om toch nog op het WK 
te komen. 
Ondanks de zenuwen presteerde 
Fenno bij zijn keuze oefening ont-

zettend knap: hij sprong een nieuw 
persoonlijk puntenrecord van 43,90. 
Dat is ruim 1,5 punt boven zijn vo-
rige kwalificatie. Uiteindelijk eindig-
de Fenno op 82,145 punten. Helaas 
kwam hij hiermee net tekort voor de 
limiet van 83,0 punten. Ook Mau-
ra presteerde goed onder druk: ze 
kwam met haar keuze oefening uit 
op een score van 44,695, bijna een 
punt hoger dan de vorige keer. Haar 
totaal kwam uit op 84,315 punten. 
Ook hartstikke goed, maar jammer 
genoeg nog te laag voor de punten-
limiet van 86,5 punten. 

Enorm verbeterd
Fenno en Maura zijn ontzettend 
vooruit gegaan en hebben veel ge-
leerd van deze kwalificaties. Na een 
lichte teleurstelling was er dan ook 
vooral ruimte voor trots, want bei-
de springers hebben hun prestaties 
enorm verbeterd en wisten stabiel te 
presteren onder hoge druk. Voor het 
WK is het dan misschien nog net te 
vroeg, maar alle trainers en sprin-
gers van SV Omnia 2000 Trampoli-
ne zijn ontzettend trots op Fenno en 
Maura!

Trainer Melvin wél naar WK
Hoewel Fenno en Maura hun kof-
fers dus nog niet hoeven te pakken, 
reist trainer Melvin Dokter in no-
vember wél af naar het WK in So-
fia. Hij onderzoekt daar voor zijn 
studie Geneeskunde aan de VU de 
invloed van stress op de prestaties 
van trampolinespringers. Interesse 
gekregen in Trampolinespringen? 
Ga naar de website www.svomnia.
nl voor meer informatie of volg de 
sportvereniging op Facebook.

Klaverjassen bij de 
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen is 
van harte welkom bij klaverjasclub 
de Geluksvogels iedere woensdag-

Ouderensoos in 
het Middelpunt

Aalsmeer - Mensen die op donder-
dagmiddag om de veertien dagen wil-
len klaverjassen of rummicuppen en 
55 jaar of ouder zijn, worden van har-
te welkom geheten bij de ouderen-
soos van Oostend. De volgende soos-
middag is op 16 november en begint 

Marcel Mathot van Eveleens Sanitair (rechts) en Leo Eveleens van AVA.

Nieuwe hoofdsponsor voor 
AVA’s Ringvaartloop
Aalsmeer - Op 21 oktober hebben 
Marcel Mathot, directeur van Eve-
leens Sanitair en Leo Eveleens van 
Atletiekvereniging Aalsmeer een 
driejarige sponsorovereenkomst ge-
tekend voor de Ringvaartloop. Eve-
leens Sanitair steunt dit sportie-
ve evenement van de vereniging 
om zo haar betrokkenheid bij de 
Aalsmeerse samenleving te bevesti-
gen. Op zondag 26 november orga-
niseert Atletiekvereniging Aalsmeer 
de jaarlijkse Ringvaartloop, die om-
gedoopt is tot de Eveleens Sanitair 

Ringvaartloop. De loop biedt keuze 
uit een 1 kilometer kidsrun, 5, 10 en 
de 16,1 kilometer. Leo Eveleens van 
Atletiekvereniging Aalsmeer geeft 
aan blij te zijn met de nieuwe hoofd-
sponsor en heeft er alle vertrouwen 
in om voor de lopers weer een goe-
de wedstrijd neer te zetten. 
Nieuw dit jaar is dat er twee mas-
seurs op de wedstrijddag aanwe-
zig zijn die je voor of na de wedstrijd 
gratis masseren. Kijk voor meer in-
formatie en inschrijven op www.
avaalsmeer.nl

om 13.30 uur in ’t Middelpunt in de 
Wilhelminastraat. Het klaverjassen op 
2 november is gewonnen door me-
vrouw Verkerk met 5351 punten, ge-
volgd door de dames Agtersloot met 
4884 en de Koter met 4786 punten. De 
poedelprijs was voor mevrouw Stok-
man met 3435 punten. Bij het rummi-
cuppen was de hoogste eer voor me-
vrouw Verhoef met 205 punten. Op 
twee en drie de dames Valentijn met 
247 en de Vries met 445 punten.

avond in het Dorpshuis vanaf 20.00 
uur. Op 1 november is het klaverjas-
sen gewonnen door Carl Riechelm-
an met 5815 punten. Martha Zet-
hof werd tweede met 5414 punten, 
Teunie van Klaveren derde met 5374 
punten en de poedelprijs was deze 
week voor Guda Kluinhaar met 3603 
punten.

Ochtendwandeling met 
de boswachter
Aalsmeer - Sta vroeg op en ga 
mee wandelen met de boswachter 
op zondagochtend 19 november om 
9.00 uur. Onderweg vertelt de bos-
wachter allerlei wetenswaardighe-
den. Geniet na afloop van een kopje 
koffie of thee.
De wandeling is geschikt voor goe-
de wandelaars vanaf 12 jaar. De 

kosten zijn 5 euro per persoon. Start 
van de wandeling is bij de grote Par-
keerplaats van de Geitenboerde-
rij aan de Nieuwe Meerlaan 3. Aan-
melden via 020-5456100, www.am-
sterdamsebos.nl of in de De Bos-
winkel aan de Bosbaanweg 5 iedere 
dinsdag tot en met zondag geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur.

Workshop upcycling in bieb
Amstelland - In het kader van de 
actie Nederland Leest belicht de Bi-
bliotheek Amstelland het thema ro-
botisering van diverse kanten. Hier-
bij wordt niet voorbij gegaan aan 
de leuke uitstraling van robotillu-
straties in een kinderkamer. Bij de 
workshop van Pippi-Lotta illustra-
ted Furniture kun je leren hoe een 
oud meubel een tweede leven kunt 
geven door hem te illustreren. Om 
het illustreren van meubels onder 
de knie te krijgen ga je werken met 
robotsjablonen en een vintage kleu-
terschoolstoeltje. Er is gekozen voor 
robotsjablonen vanwege het the-
ma Robotica van Nederland Leest in 
november. 
Kids love robots! Illustreer een vin-
tage kleuterschoolstoeltje met robo-
tillustraties bij deze workshop: up-
cycling met robotsjablonen. Het zal 

een pronkstuk zijn in de slaapkamer 
van je (klein)kind. Een kaartje voor 
deze workshop van 4 uur kost 50 
euro voor bibliotheekleden. Niet le-
den betalen 60 euro. Dit is inclusief 
het vintage kleuterschoolstoeltje 
die je gaat illustreren. De workshop 
van Pippi-Lotta illustrated Furnitu-
re combineert duurzaamheid met 
creativiteit. Upcycling staat voor het 
proces om van iets ouds iets nieuws 
te maken. De workshop op 19 no-
vember is van 13.15 tot 17.15 uur in 
de bibliotheek op het Stadsplein in 
Amstelveen.
De Bibliotheek Amstelland biedt in 
de maand november speciale aan-
dacht aan het thema robotica in het 
kader van de landelijke actie Neder-
land Leest waarbij het boek Ik, Ro-
bot aan leden en niet-leden cadeau 
wordt gedaan. 

Rondleiding IVN langs 
exotische woudreuzen
Amstelland - Naast prachtige 
heemparken heeft Amstelveen een 
heus arboretum, een soort botani-
sche tuin voor bomen. De gemeen-
te heeft het beheer van de VU over-
genomen, maar voor het bomenbe-
stand heeft dat nog geen dramati-
sche gevolgen gehad. Na uw be-
zoek hebben de Siberische els, de 
Chinese vleugelnoot en de Perzi-
sche eik geen geheimen meer voor 
u. En het laat eens te meer zien dan 
je niet de hele wereld hoeft rond te 
reizen om toch  exotische woudreu-
zen te zien. De gidsen van IVN Am-
stelveen wachten belangstellenden 
op zondag 12 november om 10.00 
uur op bovenop het bruggetje dat in 
het verlengde van de Laan Kronen-
burg in Amstelveen ligt, precies op 
de grens met de gemeente Amster-
dam. Naast de studentenflats (Ui-

lenstede), die aan de Laan Kronen-
burg gelegen zijn, kunt u eventueel 
uw auto parkeren. 
De wandeling is gratis en u hoeft 
zich niet vooraf aan te melden. Wilt 
u toch nog meer weten, bel dan: 
0625083910 of kijk op www.ivn.nl/
afdeling/amstelveen.

Jan Reumerman uit Leimuiden 
Nederlands kampioen bonaken
Leimuiden - Jan Reumerman uit 
Leimuiden is Nederlands kampioen 
Bonaken 2017 geworden.  In een 
spannende finale zegevierde Reu-
merman zaterdag 4 november over 
Edwin Horree uit Leimuiden die 
tweede werd, Frans Kraan uit Roe-
lofarendsveen (derde) en Paul Koch 
uit Alphen aan den Rijn (vierde). De 
hoogst genoteerde vrouw was Lot-
te Scholts uit Alphen aan den Rijn, 
ze werd 25.
Het achttiende NK Bonaken is af-
gelopen zaterdag 4 november ge-
houden bij Café Keijzer in Leimui-
den. Het NK telde dit jaar 114 deel-
nemers uit heel Nederland. Het was 
een NK met een bijzonder tintje. De 
organiserende  Stichting Bonaken 
Nederland heeft het spel Bonaken 
in 2017 namelijk met succes voor-
gedragen voor de Nationale Inven-
taris Immaterieel Cultureel Erfgoed 
in Nederland.
In het kader van die aanwijzing is de 

stichting dit jaar van start gegaan 
met de Bonaken Academie. De af-
gelopen weken hebben ongeveer 
twintig – veelal jonge - spelers les 
gehad in het bijzondere (café)kaart-
spel. Voor de nieuwkomers is dit 
jaar een bijzondere prijs in het leven 
geroepen: Rookie van het jaar. De 
meest talentvolle nieuwkomer was 
zaterdag de Alphenaar Erick Verka-
de, hij werd zevende. “Bij Café Ke-
ijzer in Leimuiden wordt al 100 jaar 
gebonaakt, en misschien wel veel 
langer. We zijn het de generaties die 
ons voor gingen verschuldigd deze 
prachtige traditie in ere te houden 
maar ook gaandeweg over te dra-
gen aan volgende generaties. De er-
kenning van Bonaken als immateri-
eel cultureel erfgoed is een gewel-
dige steuntje in de rug”, aldus Wim 
Buskermolen, de voorzitter van de 
Stichting Bonaken Nederland. Kijk 
voor meer informatie op de websi-
te www.bonaken.nl.

Motorcrossen
René de Jong Nederlands 
kampioen MX2
Amstelveen - René de Jong is 
Open Nederlands Kampioen MX2 
2017 (motorcross) geworden. Het 
was een zware competitie met een 
zinderende finale in Boekel. Re-
né vertrok uit Amstelveen met één 
punt voorsprong in het kampioen-
schap naar Boekel.
De motocross wedstrijden bestaan 
uit een tijdtraining en twee man-
ches. René had de zesde tijd in de 
tijdtraining en kwam tevreden te-
rug naar het rennerskwartier. Re-
né zocht een startplek en was goed 
over het hek. Helaas begon zijn mo-
tor te klimmen waardoor hij van zijn 
gas af moest. Hij ging op een zesde 
plaats de eerste bocht in.
Na een aantal ronden lag de Am-
stelvener op een vierde plaats en 
reed erg safe. Hij hield de tweede 
man in het kampioenschap goed in 
de gaten. In de laatste fase van de 
wedstrijd kreeg hij de derde plaats 

in handen en sloot hiermee de wed-
strijd af.
De tweede manche vloog hij als eer-
ste de eerste bocht in, maar werd al 
gauw gepasseerd. Het was een heel 
spannend begin van de wedstrijd 
want de tweede man in het kam-
pioenschap lag nu op kop. René 
moest hem inhalen wilde hij de ti-
tel pakken. Zeer snel in de wedstrijd 
wist René de koppositie in handen 
te krijgen en stond die ook niet meer 
af. Hij bouwde zijn voorsprong iets 
uit en reed zeer sterk, zonder fou-
ten. Hij kwam als dagwinnaar over 
de finish en pakte de ONK MX2 titel.
René heeft een zeer goed motor-
crossseizoen achter de rug en kijkt 
uit naar het seizoen 2018. ONK Mx2 
kampioen, Dutch Masters op de 
elfde plaats, Europees Kampioen-
schap 250cc op plaats 33 en in het 
Wereld Kampioenschap Mx2 twee 
punten gescoord.





Aalsmeer - Op zondag 5 novem-
ber werd de laatste dressuurwed-
strijd van dit jaar gehouden bij Fun-
ny Horse. Twee juryleden beoor-
deelden de deelnemers in vijf ver-
schillende klassen en ondanks dat 
het weer niet helemaal tot het eind 
meewerkte is het toch een leuke 
sportieve dag geworden. 
In 2018 bestaat Funny Horse 30 jaar. 
Ook dan zullen weer vele activitei-
ten plaats vinden in en rond de ma-
nege aan de Oosteinderweg 555b.

Vaardigheid
1. Michelle Jongkind - Franciska
2. Freddie v.d. Voort - Simone
3. Eline van Klaveren - Simone
4. Kyano Hendriks - Pip
5. Charlie Noordman - Marloes
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Melomanie bij 
start St. Maarten

Rijsenhout - Op zaterdag 11 no-
vember is het traditiegetrouw Sint 
Maarten in Rijsenhout. Let op! Er is 
een verandering omtrent de muziek 

‘Hatsjoe’ in Poppentheater
Amstelveen -Jukka woont alleen 
in een huisje op de Noordpool. Op 
een dag hoort zij iemand niezen: 
Jut. Samen hebben ze de grootste 
pret. Zo kijken ze in het witte wak 
of er al een wit visje is. Maar dat is 
gek: het is niet wit, het heeft kleur! 
Zoiets hebben ze nog nooit gezien. 
Hatsjoe is een grappige, fantasie-
rijke voorstelling met spel en dans, 
waarin Jut en Jukka ontdekken wat 
kleur is. Ellen Smets maakt theater-
voorstellingen voor kinderen vanaf 
2 jaar en kiest daarvoor een fysie-
ke humoristische speelstijl met wei-
nig woorden. De voorstelling heeft 
dan ook het ‘language no problem’ 
predikaat. Ideaal als je internatio-
naal bezoek hebt of als je graag ie-
mand mee wilt nemen, die nog niet 
zo thuis is in de Nederlandse taal.
‘Hatsjoe’ is te zien in het Amstel-

veens Poppentheater op zondag 12 
november om 14.30 uur. Toegangs-
prijs: 8,50 euro. Reserveren kan via 
020-6450439; info@amstelveens-
poppentheater.nl of via www.am-
stelveenspoppentheater.nl.

Beestenboel bij discozwemmen
Aalsmeer - Discozwemmen voor 
kinderen stond afgelopen zaterdag 
4 november weer op het programma 
in De Waterlelie. Een hele populai-
re activiteit en nog sportief ook. De 
medewerkers hadden samen met 
Roy en Justin Huiskens het zwem-
bad omgetoverd tot discopaleis met 
swingende muziek en een specta-
culaire lichtshow. Thema was bees-

tenboel en naast kinderen maakten 
ook (opblaas) orka’s en krokodil-
len deel uit van het zwemfeest. Er is 
volop genoten door alle jongens en 
meiden. Moe, maar voldaan en vol 
praatjes kwamen ze naar de hal en 
de kantine. Bij het volgende disco-
zwemmen zijn velen vast weer van 
de partij. 
Foto: www.kicksfotos.nl

De kampioenen van groep 6/7 van Samen Een.

Groep 3 derde, groep 5 tweede
Samen Een 2x kampioen 
bij scholenhandbal
Aalsmeer - Mooie resultaten voor 
OBS Samen Een bij het schoolhand-
baltoernooi in de Bloemhof afge-
lopen zaterdag. Er zijn vier medail-
les behaald! Voor de kanjers van 
groep 3 was er een derde plaats 
en voor groep 5 een tweede plaats. 

De jongens en meiden van groepen 
6/7 werden maar liefst ongeslagen 
kampioen en groep 8 werd kampi-
oen op het hoogste doelsaldo. Er 
is door alle teams met elkaar heel 
sportief gespeeld en daarmee dit 
mooie resultaat bereikt.

Jongens en pijl en boog
Scouting Langeraar op 
bezoek bij HBV Target
Aalsmeer - Jongens en pijl en 
boog, een combinatie die misschien 
al honderden jaren bestaat. Dit fe-
nomeen werd afgelopen zaterdag 4 
november maar weer eens beves-
tigd. Dertien jongens van scouting-
groep Welverro uit Langeraar wa-
ren te gast bij de handboogschut-
ters uit Kudelstaart. Na een korte 
uitleg over handboogschieten door 
trainers Willem Eveleens en Marco 
Jongkind en een demonstratie van 
de verschillende disciplines binnen 
het handboogschieten mochten de 
‘mannen’ uit Langeraar zelf een po-

ging wagen om zo dicht mogelijk bij 
het gele centrum van het blazoen te 
geraken. De trainers en begeleiders 
van HBV Target werden bestookt 
met vragen en de oh’s en ah’s waren 
niet van de lucht. De enthousiaste 
groep mocht na een aantal rond-
jes instructie een heuse onderlinge 
wedstrijd schieten waarna per baan 
de balans werd opgemaakt. Een 
leuke en leerzame middag voor zo-
wel de leden van de scoutinggroep 
als voor de handboogschutters van 
Target. Meer weten over de hand-
boogsport: www.hbvtarget.nl

Spannende wedstrijden tijdens het scholenhandbaltoernooi. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Gezellige drukte in De Bloemhof

Scholen in actie voor winst 
tijdens handbaltoernooi
Aalsmeer - Het was druk afge-
lopen zaterdag 4 november in De 
Bloemhof. Dit keer geen volle tri-
bune voor spannende duels van de 
eerste teams, maar heel veel kinde-
ren waren naar de sporthal geko-
men. Het jaarlijkse scholenhandbal-
toernooi stond op het programma 
en nagenoeg alle basisscholen in 
Aalsmeer en Kudelstaart doen hier 
met meerdere teams aan mee.
Het was gezellig druk, ruim 400 kin-
deren, en er is natuurlijk fanatiek 

gestreden. De naam van de school 
in ere houden, staat hoog in het 
vaandel. Er zijn diverse talenten ‘ge-
spot’, dus het zit wel goed met het 
voortbestaan van tophandbal in de 
gemeente. Eer zijn heel veel span-
nende wedstrijden gespeeld met 
zinderende finalepartijen. Maandag 
is er op verschillende scholen ge-
juicht voor de winnaars! Het scho-
lenhandbaltoernooi werd gezamen-
lijk georganiseerd door FIQAS en 
RKDES Kudelstaart.

3D-les op de Graankorrel
Kudelstaart - In de eerste week 
van november konden ouders zich 
inschrijven om te komen kijken naar 
een 3D-les bij hun kind in de klas. 
3D-onderwijs houdt in dat de school 
in haar lessen rekening houdt met 
de verschillen in leerproces, onder-
wijsbehoefte en intelligenties. De-
ze kwaliteiten maken het moge-
lijk dat je goed kunt functioneren. 
Op school noemen ze dat: rood le-

ren (praktisch), geel leren (naden-
ken, waarom je iets leert) of blauw 
leren (praten met elkaar, ideeën be-
denken). 
De volgorde van deze kwaliteiten 
zijn bij ieder kind of volwassene an-
ders. Dat maakt dat de leerkrachten 
verschillend handelen om de kinde-
ren in eigen tempo en kunnen te la-
ten leren. Op de Graankorrel wordt 
door deze aanpak rekening met de-
ze verschillen gehouden.

De letter S
Ouders kregen nu de gelegenheid 
om eens zo’n les bij te wonen. Hoe 
werkt nu zo’n 3D-les? Bij de kleu-
ters ging een 3D-les over de letter 
S van storm. In tweetallen moch-
ten de kinderen woorden beden-
ken waar de letter S in zat. Daarna 
mochten de kinderen in groepjes op 
zoek naar dingen waar ze de letter 
S zagen of in hoorden. Met de i-pad 
mochten ze daar een foto van ma-
ken. Terug in de klas werden alle fo-
to’s bekeken en zongen ze nog een 
leuk letterlied over de letter S.

Leerlingen Jozefschool 
een week de natuur in!
Aalsmeer - In samenwerking met 
Stichting Veldwerk Nederland or-
ganiseert de Jozefschool een jaar-
lijks terugkerende natuurweek. De-
ze week staat volledig in het te-
ken van leren kijken en ontdekken 
van de natuur. De eerste dag trapt 
af met een fotospeurtocht, waar-
bij de kinderen met behulp van fo-
to’s een tocht door het bos maken. 
Mocht dat de zintuigen niet genoeg 
geprikkeld hebben, gaan de kinde-
ren onder leiding van een groeps-
leider even later geblinddoekt door 
het bos.

Luisteren en voelen staan centraal. 
Dat blijkt ook uit de nachtelijke 
wandeling. Zaklampen zijn verbo-
den, behalve bij de leiding natuur-
lijk. Dus het is echt pikdonker; geen 
strooilicht van kassen of vliegtuigen 
uit Aalsmeer. De zintuigen staan op 
scherp, op naar de tweede dag!

Veiligheid en veldbiologie
De tweede dag gaan de kinde-
ren, na een veiligheidsinstructie, 
aan de slag met pistool -en boog-
zagen. Veel kinderen hebben nog 
nooit een boom omgehaald, maar 
aan het einde van de ochtend zijn 
ze zo enthousiast dat er zelfs een 
100 meter lange ril van omgezaagde 
bomen wordt gemaakt. Op de der-

de dag staat veldbiologie centraal. 
De kinderen houden zich bezig met 
vragen, zoals: wat leeft er in en om 
het water, wat voor beestjes houden 
zich schuil in bos, wat voor grondla-
gen zijn er en hoe meet ik de leng-
te van een boom op zonder erin te 
klimmen. De opgedane kennis ne-
men ze mee naar de volgende dag.

Samenwerking 
Op de laatste dag bedenken de kin-
deren, per groepje, een onderzoeks-
vraag, waarna zij met hun onder-
zoek beginnen. Gewapend met kar-
ren, schepnetten, loepjes, muizen-
vallen, zagen, vuilniszakken en nog 
véél meer spullen gaan de leerlin-
gen op pad. Door het hele bos zijn 
groepjes aan werk, aan het over-
leggen en plannen aan het beden-
ken. Schitterend om deze samen-
werkingen te zien. Uit het eindre-
sultaat wordt duidelijk dat de zin-
tuigen niet alleen open staan maar 
ook dat dat tot een prachtige ten-
toonstelling leidt, waarin de kinde-
ren hun resultaten met elkaar de-
len. De kinderen kunnen u nu alles 
vertellen over de kringloop van de 
natuur, over vogels, vissen, dierspo-
ren, paddenstoelen maar het voor-
naamste wat ze hebben geleerd is, 
is zich verwonderen over die gewel-
dige natuur.

en de rondgang. Drumfanfare Me-
lomanie zal dit jaar niet meelopen in 
de optocht, maar zal om 18.10 uur 
bij de plaatselijke supermarkt ieder-
een verwelkomen met muziek. Om 
18.30 uur wordt het startschot ge-
geven waarna de kinderen en ou-
ders zelf hun route door Rijsenhout 
kunnen bepalen. 

Schaken
Sensatie bij jeugd van AAS
Aalsmeer - In de achtste ronde is 
het onmogelijke toch gebeurd, Luuk 
heeft verloren! De reuzendoder heet 
Christiaan en die was zo vriendelijk 
om een foto op te sturen van de be-
slissende stelling. Luuk dreigt met 

zwart mat in 1, maar wit is aan zet 
en geeft mat in 3! In de stand tot nu 
toe staat Luuk nog stevig op plaats 
één met zeven punten, gevolgd dor 
Christiaan met zes punten. Jasper 
blijft volgen met vijf punten. Dit keer 
door jong jeugdtalent Konrad te ver-
slaan in een spannende partij. Sam 
en Ruben speelden een vreedzame 
remise. Tim klom op naar de vier-
de plaats door Kevin te verslaan en 
Ruben herstelde zich met een over-
winning op Kjeld. Ook Dylan deed 
goede zaken door Niek te verslaan. 
Stijn is eveneens op de weg terug 
en won van Kay. Zo’n twintig kinde-
ren volgen nu schaaklessen bij AAS 
en spelen in de Jeugd Competitie.
Kijk voor meer informatie op www.
aas.leisb.nl. Door Ben de Leur

Laatste dressuurwedstrijd 
dit jaar bij Funny Horse

Jeugdvoetbal 
Niets is onmogelijk: Winst 
FCA meiden op koploper!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 4 
november speelden de meiden van 
JO13-4M van voetbalvereniging FC 
Aalsmeer uit tegen Hoofddorp S.V. 
JO14-3. Een spannende poule tij-
dens deze competitie, want de da-
mes moeten het geregeld ook op-
nemen tegen de heren. Dit keer 
was de uitdaging zeer groot, want 
FC Aalsmeer speelde uit en ging 
de strijd aan tegen de mannen van 
Hoofddorp SV. Deze geduchte te-
genstander is koploper in de com-
petitie en had ook nog eens geen 
enkel tegendoelpunt op het score-
bord staan. In de eerste helft scoor-
de FC Aalsmeer het eerste doelpunt, 
maar vrij snel werd het 1-1. Na een 
peptalk in de pauze van trainers Da-

ve en Wilco was FC Aalsmeer klaar 
voor de tweede helft. Dat werd een 
spannend duel waar beide partijen 
meerdere kansen kregen om te sco-
ren. Ze waren duidelijk aan elkaar 
gewaagd. FC Aalsmeer bleef druk 
uitoefenen en resulteerde uiteinde-
lijk in een 2-1 overwinning. Een ge-
weldige wedstrijd waarbij de koplo-
per werd geklopt en de eerste twee 
tegendoelpunten konden aan het 
scoretotaal toegevoegd worden. FC 
Aalsmeer staat nu derde in de com-
petitie en acht voetbalclubs volgen 
daarna. Een hele knappe presta-
tie. Op naar nog meer mooie wed-
strijden. De girlpower was duidelijk 
aanwezig!
Door Ingrid Claasen

Klasse FHB
1. Isa Verdonkschot - Okki
2. Yara Goezinne - Joepy
Klasse B
1. Thanysha du Prie - Vino
2. Phileine Postmus - Floortje
Klasse L1
1. Kim Schindeler - Master
2. Danique Schuiling - Dave
Klasse L2/M1
1. Kelsey Rumping - Roos
2. Eva Vorster - It’s me
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Start meisjes A1 pupillen.

Jeugdatletiek
Winterseizoen van start 
voor jeugd AV Startbaan
Amstelland - Het winterseizoen is 
nu echt begonnen voor de jeugd 
van AV Startbaan. Dat betekent 
geen baanwedstrijden meer, maar 
cross- en indoorwedstrijden. Op 
zaterdag 4 november vond de eer-
ste van drie regio cross wedstrijden 
plaats bij AKU in Uithoorn. De vijf-
tig procent best geklasseerde pupil-
len of junioren per categorie plaat-
sen zich hierna voor de regio cross 
finale op zaterdag 10 maart in Soest. 
Daarnaast is er ook nog de moge-
lijkheid om als team naar de finale 
te gaan. Voor het zover is, het is dan 
ook alweer bijna lente, moet er wel 
eerst nog heel hard gelopen wor-
den. In startgroepen van vaak wel 
meer dan 60 jongens of meisjes is 
het al heel knap als je bij de eer-
ste dertig eindigt. Zo begonnen za-
terdag ruim 70 pupillen en junioren 
van AV Startbaan aan hun ‘Road to 
Soest’.

Junioren
Om 11.00 uur begon de wedstrijd 
voor de junioren. Bij de jongens A 
junioren, die 3000 meter moesten 
afleggen over het gras en de heu-
vels bij AKU, werd Koen de Rooij 7e. 
Bij de jongens C junioren was het 
parcours 2500 meter lang en eindig-
den Kim Alofson (25e) en Jesse El-
mers (26e) nog net in het linker rijtje. 
Florian Overtoom werd bij de jon-
gens D2 junioren heel mooi 17e na 
2000 metere. Bij de meisjes D2 juni-
oren, die 1500 meter moesten afleg-
gen, eindigde alleen Brechtje Hilari-
des nog nipt aan de goede kant van 
de streep met een 14e plaats. Bij de 
meisjes D1 junioren werd Fanny den 
Uyl heel knap 11e in een veld van 
meer dan 40 meisjes.

Pupillen
De allerjongste pupillen, de mini-
pupillen, mochten beginnen aan 
600 meter. Voor veel van deze kin-
deren was het hun eerste echte 
wedstrijd. Heel spannend dus. De 
jongens mini-pupillen van AV Start-
baan hebben het heel goed gedaan. 
Samuel Sumter (9e), Stef Verkaik 

(10e) en Yaban Mentes (11e) eindi-
gen heel mooi vooraan in de wed-
strijd. Ook van de vier meisjes mi-
ni-pupillen eindigen Evelien ter Veer 
(6e) en Ziva Lansdaal (8e) boven-
in. Bij de jongens C pupillen liep Le-
on den Ouden naar een knappe 6e 
plaats na 1000 meter. Ook Maximi-
liaan van Buren (13e), Sverre Brink 
(19e) en Waldemar Bauman eindig-
den bovenin het klassement. Bij de 
jongens C pupillen liep Jarit Kershof 
naar een hele knappe 11e plaats 
en eindigden ook Philip Lam (16e) 
en Ryan Waasdorp (26e) nog ruim 
aan de goede kant van de streep. Bij 
de meisjes B pupillen moet er net 
iets meer peper in, alleen Laura Ti-
mucin eindige aan de goede kant 
van de streep, maar dan ook met-
een met een knappe 4e plaats. Alle 
jongens A1 pupillen eindigden bo-
venin, in een veld van bijna 70 jon-
gens. Manuel Pattiwael van Wester-
loo werde 6e, Iloy Buffing 18e, Tijn 
Zwever 19e en Stef Wijbenga 24e. 
Van de 13 meisjes A1 pupillen ein-
digden er helaas maar 4 boven-
in. Ook niet zomaar bovenin, van 
de 64 meisjes werd Nora den Ou-
den 4e, Evelien van Vilsteren 6e, Fre-
deriek van Wetten 13e en Nina De-
len 18e. Daarmee werden de meis-
jes ook eerste als team. Als de jon-
gens A2 pupillen zo doorgaan, gaan 
er wel heel veel naar de finale. Maar 
liefst 7 jongens eindigden bovenin, 
waarbij Niels van Bergen heel knap 
6e werd, Florian Hasse 12e en Koen 
Tijhaar 14e. Ook Steven Waasdorp, 
Guus van Reijsen, Bjorn Post en Ru-
ben Bakker eindigden aan de goede 
kant van de streep. De meisjes A2 
pupillen sloten de dag af. Maxime 
Zschuschen (8e) en Djuna Gersen 
(24e) eindigde heel knap bovenin.
Een mooi begin van het wintersei-
zoen en de regio cross competitie 
voor de pupillen en junioren van AV 
Startbaan. 
Op 16 december volgt de twee-
de cross in deze competitie. In de 
tussentijd doet heel veel jeugd 
nog mee aan indoorwedstrijden in 
Utrecht, Naaldwijk en Alkmaar.

Atletiekvereniging Aalsmeer
AVA-jeugd goed van start 
bij eerste regiocross
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
4 november was de eerste regio-
cross van het winterseizoen. Deze 
werd gehouden bij AKU in Uithoorn. 
AVA was met een flinke groep pu-
pillen en junioren aanwezig en er 
werd weer goed gepresteerd. Po-
diumplaatsen waren er voor Finn 
Rademaker, die eerste werd bij de 
D2-junioren, Colin Alewijnse, die 
derde werd bij de D1-junioren, Hu-
go van Willegen, die derde werd bij 
de B-pupillen en Thomas van Wil-
legen, die derde werd bij de A2-
pupillen. Verder waren er ook veel 
nieuwe leden waarvoor dit de eer-
ste cross-wedstrijd was. Best span-
nend dus. 
Het weer was het grootste deel van 
de dag prima, wat mede zorgde voor 
een uitstekende sfeer. Assistent-
trainers Micky Bek, Sietske de Bruin 
en Lotte Zethof hebben goed gehol-
pen met de warming up van de pu-
pillen en zorgden ervoor dat zij op 
tijd bij de start aanwezig waren. 

De volgende cross is op 16 decem-
ber in recreatiegebied Het Twiske. 
Atletiekvereniging Aalsmeer ver-
wacht dan met nog een grotere 
groep pupillen en junioren aanwe-
zig te zijn.

Eerste regiocross mini: Ook de aller-
kleinste pupillen van AVA deden dap-
per mee.

Eerste regiocross: Finn Rademaker werd eerste bij de D2-junioren.

Hardlooptechniek bij AVA 
Aalsmeer - Ben jij die hardloper die 
al een tijdje voor zichzelf loopt en nu 
meer techniek wilt leren of sneller 
wilt worden? Doe dan mee met de 
korte cursus hardlooptechniek ge-
durende vijf donderdagavonden bij 
Atletiekvereniging Aalsmeer. Tij-
dens de vijf weken durende cursus 
wordt er aan de hand van video-
opnames, techniek accenten, per-
soonlijke aanwijzingen, loopscho-
lingsvormen en intervallen gewerkt 
aan ieders persoonlijke looptech-
niek. Een goede looptechniek be-
spaart energie en voorkomt blessu-
res. Deze cursus is voor de iets ge-
vorderde hardloper en niet voor de 

echte beginners. Er wordt van uit 
gegaan dat deelnemers aan deze 
cursus minimaal een half uur aan 
één stuk kunnen hardlopen. 
De trainingen vinden plaats op de 
atletiekbaan aan de Sportlaan, on-
der leiding van een gediplomeer-
de trainer. De eerste training is op 
donderdagavond 16 november om 
19.30 uur en daarna op 23, 30 no-
vember, 7 en 14 december. Een trai-
ningsavond duurt ongeveer 75 mi-
nuten. Kijk op www.avaalsmeer.
nl voor alle informatie. Aanmelden 
kan bij Marjan van Ginkel via mar-
janginkelvan@gmail.com of bel 06-
12204492.

Zege bij veldlopen en veldrijden
Prijzen stromen binnen 
bij sportfamilie Geleijn
Rijsenhout - Het was een welbe-
steed en vooral succesvol sport-
weekeinde voor de Rijsenhoutse fa-
milie Geleijn. 
AVA-atlete Roanna Geleijn won za-
terdag bij de meisjes D2 een veld-
loop in Boskoop, jongste broer 
Tristan zegevierde zondag in een 
veldrit in Nes aan de Amstel en ou-
dere broer Owen boekte, fietsend 
in het veld, een tweede en derde 
plaats, de laatste klassering in het 
regiokampioenschap in Sloten.
Meer dan brons zat er in Sloten niet 
in voor de junior uit Rijsenhout. Hij 
miste meteen na de start de aanslui-
ting met twee sterke concurrenten 
en voegde zich vervolgens gedul-
dig in het spoor van een duo ach-
tervolgers, speculerend op zijn flit-
sende eindsprint. Die tactiek werk-
te perfect; zijn naaste tegenstanders 
hadden in de slotmeters geen schijn 
van kans. Bart Hazekamp werd so-
lerend de nieuwe kampioen, Stef ter 
Laak was tweede. 
Aan de regiokampioenschappen 
werd deelgenomen door renners uit 
de districten Noord- en Zuid-Hol-
land en Nederland-Midden. Bij de 
nieuwelingen, waar opvallend veel 
starters waren, finishte Tristan Ge-

leijn als zestiende. Een dag later 
boekte Tristan in Nes aan de Amstel 
zijn derde zege in de Amsterdamse 
Crosscompetitie. Hij had voldoende 
voorsprong om zijn rit te kunnen be-
sluiten met een bekoorlijke wheelie. 
Sven Buskermolen uit Kudelstaart 
ploegde zich als zevende door de 
vette klei van de Bovenkerker Pol-
der. In de tussenstand van de com-
petitie klimt Tristan Geleijn van posi-
tie vijf naar twee. Sven Buskermolen 
staat nu op plek drie.

Mankement
Bij de renners jonger dan veertig 
jaar werd Owen Geleijn, even gehin-
derd door een mankement aan zijn 
fiets, op 1.27 minuut tweede ach-
ter UWTC’er Tommy Oude Elferink. 
De Rijsenhoutse Sunweb-renner 
Nils Eekhoff gebruikte de rit in Nes 
als voorbereiding op het komen-
de wegseizoen. Amper hersteld van 
een diepe vleeswond, opgelopen bij 
een val in Olympia’s Tour, klasseer-
de hij zich als achtste. 
Zijn jongere broer Gijs Eekhoff werd 
31ste. Aankomende zondag 12 no-
vember is aflevering vijf van de 
Crosscompetitie in recreatiegebied 
‘t Twiske bij Oostzaan.

Atletiek AV Aalsmeer
Winst voor Thijmen tijdens 
eerste crosscompetitie
Aalsmeer - Na een aantal weken 
van relatieve wedstrijdrust was af-
gelopen zondag 5 november de kick 
off van het crossseizoen met de eer-
ste crosscompetitie in Uithoorn. Na 
de winst van het ploegenklasse-
ment bij de A/B-junioren afgelopen 
jaar waren de verwachtingen hoog 
gespannen. Thijmen Alderden (2e 
jaars A-junior), die op de baan eer-
der dit jaar sterk voor de dag kwam 
op de 1500 meter, liet tijdens zijn 
eerste cross een flinke vooruitgang 
zien. Samen met Davy Heijsteeg (2e 
jaars A-junior) werd het eerste deel 
van de wedstrijd gezamenlijk op-
gelopen waarbij Davy het initiatief 
nam om het tempo omhoog te gooi-
en. Thijmen volgde in het spoor en 
nam in het tweede deel het initia-
tief over om de race met 60 meter 
voorsprong op de nummer twee te 
beëindigen. Davy finishte als vijfde 
(vierde A-junior).
Op gepaste afstand volgde 1e jaars 
B-junior Milan Biesheuvel zijn beide 
teamgenoten. Milan, die de afgelo-
pen maanden steeds sterker wordt 
op de langere afstanden, liet een 
meer dan uitstekende wedstrijd zien 
en met een negende plaats in het 
gecombineerde klassement (der-
de B-junior) mag hij uiterst tevre-
den terugkijken. De ploeg werd ver-
der compleet gemaakt door Gregory 
’t Hoen (10e B, 18e totaal) en Justin 
Heijsteeg (14e B, 23e totaal). Door 
het uitstekend presteren van Thij-

men, Davy en Milan werd tevens 
beslag gelegd op een tweede plaats 
in het ploegenklassement.

Derde plaats Graeme
Als jongste atleet van het team was 
het aan Graeme ’t Hoen de beurt om 
bij de C-junioren een goede wed-
strijd neer te zetten. Graeme die er 
van houdt direct het initiatief te ne-
men aan het begin van de wedstrijd 
voerde de eerste tweehonderd me-
ter het grote veld C-junioren aan om 
daarna zijn positie in de kopgroep 
veilig te stellen. Sterk en attent lo-
pend vertrouwde hij op zijn eind-
schot waarbij hij in de finishstraat 
beslag legde op de derde plaats.

Thijmen Alderden (startnummer 
634). Foto: Erik Witpeerd

Mooie opbrengst: 2.950 euro
Pannenkoekenloop voor 
Heart for Children
Aalsmeer - Op zondagmiddag 
29 oktober is een pannenkoeken-
sponsor-bosloop georganiseerd 
voor jong en oud. Opa’s en oma’s, 
papa’s en mama’s en veel kinderen 
deden mee aan deze prachtig uitge-
zette wandeling van ongeveer 5 ki-
lometer in het Amsterdamse Bos. 
Om 15.00 uur was de start en tus-
sen kwart over vier en vijf uur kwam 
iedereen binnen in de prachtige lo-
catie van Eigenhuis stalling aan de 
Oosteinderweg, waar onder het ge-
not van een pannenkoek en een 
drankje met muziek van Cor Trom-
mel op accordeon nog heerlijk na-
gepraat werd. De kosten voor deel-
name waren 10 euro en voor kinde-
ren gratis, maar die hadden spon-
sors gezocht voor het goede doel. 
De kinderen alleen al brachten een 

bedrag van 570 euro bij elkaar. Ge-
weldig! De deelnamekaart was te-
vens een lot voor een diner voor 
twee bij Steiger 28 aan de Pontweg, 
welke prijs direct na de loop werd 
getrokken en bekend gemaakt.
De totale opbrengst van dit evene-
ment was voor de Stichting Heart 
for Children in Uganda, met name 
voor uitbreiding van de bouw van 
de school voor weeskinderen daar. 
Het was een geslaagde middag met 
een opbrengst van totaal 2.950 eu-
ro. Namens de Stichting werden alle 
deelnemers hartelijk bedankt.
Er is nu een aanvraag ingediend bij 
de OSA en de stichting hoopt dat 
ook zij dit project willen ondersteu-
nen met een financiële bijdrage. Kijk 
voor meer informatie op www.heart-
4children.org.

Darten in het Middelpunt
Aalsmeer - Op 23 oktober was er 
weer een gezellige dartscompe-
titie, die om acht uur begon in het 
Middelpunt. Het darten is gewon-
nen door Ben van Dam, die een 180 
gooide. Tweede werd Kees de Lan-
ge, derde Jacco Piet, die het prima 
deed als nieuw kommer, en een zeer 
verrassend plaats voor Hans Dolk. 
Hij werd vierde en dit had hij niet 
verwacht. Op vijf Peter Bakker, zes-
Ted van Galen en op zeven Franklin 
Dolk. Op 30 oktober was de hoogste 
eer voor Victor van Schie. Hij wist de 
eerste plaats te bemachtigen. Op 

twee Peter Bakker, drie Jacco Piet, 
vier Kees de Lange, vijf Ben van 
Dam, zes Franklin Dolk, zeven Ted 
van Galen en op acht Hans Dolk. 
Lijkt het je ook wel wat om te dar-
ten en ben je 16 jaar of ouder? Kom 
het een keer uitproberen. Nieuwe 
darters zijn van harte welkom. Ge-
lijk een eigen set pijlen aanschaffen 
is niet nodig, er is een oefenset aan-
wezig. Deelname kost 2,50 euro per 
keer. De zaal gaat om half acht open 
en de competitie begint om acht uur 
in ’t Middelpunt in de Wilhelmina-
straat 55.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Martin Bax wint voor het 
eerst ooit bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Vorige week vrij-
dag was in het Dorpshuis van Ku-
delstaart het twee wekelijkse darts-
evenement. Door feestgedruis in de 
grote zaal was de dartclub Poel’s 
Eye naar het Grand Café ‘verban-
nen’. Dat was echter geen straf, want 
door een andere opstelling van de 
dartstellingen was het ruimer en ex-
tra gezellig (met bar). Het werd we-
derom een historische avond voor 
Martin Bax. Op de vorige speel-
avond werd hij de allereerste Perio-
de Kampioen ooit. Deze goede vorm 
hield Martin vast, want nu bereikte 
hij ook nog eens voor het eerst ooit 
de Grote Finale. Deze finaleplaats 
kreeg hij zeker niet cadeau, want 
hij had een zware reeks overleeft te-
gen (oud) kampioenen en veelvul-
dige speelavond winnaars. Zo won 
hij van regerend kampioen Erik Jan 
Geelkerken (7 speelavond overwin-
ningen), Danny Zorn (5 keer kam-
pioen, 25 overwinningen) en Rene 
Kruit (kampioen, 9 overwinningen). 
Daar tussen zat nog een overwin-
ning op Peter van de Laarse, die 15 
jaar geleden in het allereerste sei-
zoen ooit ook een speelavond won. 
Peter had met een prachtige 142 fi-
nish voor de negende keer ooit de 
hoogste uitgooi van de avond. Na 
al deze zware tegenstand wacht-

te in de finale weer een groot ob-
stakel op Martin: William Hunitetu. 
William was ook al een oud kampi-
oen en elfvoudig speelavond win-
naar. Alles bij elkaar opgeteld had 
Martin deze avond 8 (van de 15) 
kampioenen en 53 speelavond win-
naars tegenover zich gehad. Dat gaf 
zijn allereerste overwinning extra 
glans, want ook William wist hij in 
een hoogstaande finale na de maxi-
maal te spelen legs te verslaan. Een 
bijzonder knappe prestatie. Een leu-
ke bijkomstigheid voor Martin was 
dat hij zodoende uitstekend begon 
aan de tweede periode. Een perio-
de duurt telkens drie speelavonden. 
Ook Peter startte deze periode uit-
stekend met zijn plek in de kwartfi-
nale en bonuspunten voor de hoog-
ste uitgooi. Christopher Brouwer en 
Erik Jan bereikten de halve finale.
Er waren er nóg drie niveaus, waar-
over volgende week meer in deze 
krant. Volgende week vrijdag 17 no-
vember is de volgende speelavond 
van de Poel’s Eye, met hopelijk weer 
veel nieuwe gezichten. Elke dar-
ter kan zonder opgave vooraf mee-
doen, de Poel’s Eye is laagdrempe-
lig en geschikt voor alle niveaus; 
hoe meer zielen hoe meer vreugd. 
Man en vrouw, jong en oud, ieder-
een speelt door elkaar, maar dankzij 

het vier niveau systeem komt ieder-
een op zijn eigen niveau terecht. De 
puntentelling en periode kampioen-
schappen zijn allemaal leuk en aar-
dig, elke dartavond is een toernooi 
op zich. De inschrijving sluit om 
20.00 uur, deelname kost vier euro 
en de minimum leeftijd is 15 jaar. Op 
de website www.poelseye.nl is nog 
meer informatie te vinden.

Winnaar Martin (links) met finalist 
William.

Bridgeavond bij 
Onder Ons

Aalsmeer - Op 1 november is weer 
een gezellige speelavond gehouden 
bij Bridgeclub Onder Ons. 

In de A-lijn is de hoogste eer be-
haald door Jaap Geleijn en Gon-
ny van der Zwaard met 65.42%. Op 
twee Christa Leuven en Rita Ritzen 
met 57.08% en op drie Wil Stokman 
en Francoise Daudel met 55.42%. 
In de B-lijn waren Mien Korenwin-
der en Angela Korenromp de beste 
met 63.33%. Gevolgd door Anny van 
Buyten en Thea Wijnen met 55.42% 
en Joris van der Zwaard en Jan Ge-
leijn met 55.00%. 
De C-lijn is gewonnen door Rietje 
van der Zwaard en Joke Hendrik-
se met 62.92%. Op twee Renze Bij-
ker en Letta van Luling met 62.50% 
en plaats drie was voor Wil Groot en 
Mijnie van Leeuwen met 57.50%.

Gerard en Huub 
winnen bij soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Nieuwe le-
den zijn van harte welkom, zowel bij 
het jokeren als bij het klaverjassen. 
Kom eens meekaarten of bel eerst 
voor meer informatie naar mevrouw 

R. Pothuizen, tel. 0297-340776. Op 
donderdag 2 november is het joke-
ren gewonnen door Gerard de Wit 
met 25 punten. Trudy Knol werd met 
225 punten tweede en Bets Teunen 
eindigde met 505 punten op plaats 
drie. Bij het klaverjassen was Huub 
Bouwmeester met 5949 punten de 
beste, gevolgd door Rudolf Häusller 
met 5178 en Gerrit van der Geest 
met 5126 punten. De poedelprijs 
was deze week voor Elisabeth Rom-
kema met 3373 punten.
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Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 11 november:
F.C.AALSMEER 
F.C.A. 3 – Hillegom 6 14.30 u
F.C.A. 6 – Velsen 3 14.30 u
Vlug en Vaardig 4 - F.C.A. 7 14.30 u 
A.M.V.J. 4 - F.C.A. 8 14.45 u
F.C.A. 45+1 – H.F.C. 45+3 14.30 u
Vrouwen
Roda’23 V2 - F.C.A. V1 11.45 u
F.C.A. V2 – H.E.D.W. V4 12.00 u
R.K.D.E.S,
Vrouwen
Roda’23 V1 - R.K.D.E.S. V1 14.30 u
S.C.W. 

S.C.W. 4 – Argon 8 14.30 u
Zondag 12 november:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 2 - S.D.Z. 3 11.30 u
F.C.A. 3 – Overbos 4 11.30 u
F.C.A. 4 - K.D.O. 3 14.00 u
Legm.vogels 4 - F.C.A. 5 12.00 u 

R.K.D.E.S.
W.V.C. 1 - R.K.D.E.S. 1 14.00 u 
A.F.C. 3 - R.K.D.E.S 2 11.00 u 
Kon.H.F.C. 3 - R.K.D.E.S. 3 14.45 u
R.K.D.E.S. 5 – R.A.P. 2 12.00 u
S.D.Z. 7 - R.K.D.E.S. 6  14.45 u

Voetbal
Gelukkig een punt voor 
FCA zondag tegen SJZ
Aalsmeer - In een wederom gewij-
zigde opstelling ging het team van 
FC Aalsmeer zondag het veld op 
voor een voetbalwedstrijd tegen SJZ. 
Zoals gewend een heel gemoedelij-
ke sfeer op Sportpark Haasbroek in 
Zoeterwoude. FC Aalsmeer startte 
voortvarend met een prima bal van 
Elias El Hadji op Damion Veldman 
die de keeper met een mooie kop-
bal wilde verschalken, maar keeper 
Niels van Diemen redde bekwaam. 
Daarna werd er wel gevoetbald, 
maar in een te laag tempo van bei-
de kanten. Er gebeurde weinig dat 
bij het publiek tot opwinding leidde. 
Dit mede doordat bij de twee teams 
twee keepers op doel stonden, die 
in bloedvorm waren. In de 22e mi-
nuut was het Jeremaih Veldman dat 
het eerste schot van SJZ te verwer-
ken kreeg en daar niet van onder de 
indruk was. Wel scheidsrechter Pille, 
die geblesseerd van het veld moest 
vanwege een hamstring blessu-
re. Spelers van het veld en dat was 
maar goed ook, want er kwam toch 
een hagelbui op het veld, dat hij 
het anders misschien wel stil ge-
legd had. Keurig werd het publiek 
op de hoogte gehouden van wat 
er ging gebeuren. Na 45 minuten 
kon de wedstrijd weer hervat wor-
den met een scheidsrechter die uit 
Leiden kwam. SJZ hervatte de wed-
strijd gelijk met een offensief dat 
wel enkele kansjes opleverde, maar 
niet echt gevaarlijk waren. Voor de 
rust bleef het matig van beide kan-
ten. De tweede helft begon met de-
zelfde teams en de eerste kansen 
waren toch weer voor SJZ. De spits 
van SJZ Hans Coret kreeg een le-
vensgrote kans om te scoren, maar 
in plaats van zelf te schieten, gaf hij 
de bal terug en weg kans. Er kwam 
gelukkig meer beleving in de wed-
strijd, Damion Veldman ging er aan 
de rechterkant razendsnel vandoor 

en legde de bal panklaar neer voor 
Remi Pasternak, maar die schoot 
te gehaast en naast. In de 62e mi-
nuut was het Jeremaih Veldman die 
met een verre trap zijn broer Da-
mion aanspeelde die op pure snel-
heid de verdediging eruit liep en de 
bal over de keeper lobte. Tot onge-
loof van werkelijk iedereen keurde 
de scheidsrechter het doelpunt af, 
wegens vermeend buitenspel, wat 
het absoluut niet was. Bij SJZ werd 
gewisseld en daar kwam Caleb van 
de Helm ( lang geblesseerd) in het 
veld, een fantastische voetballer, en 
bij FC Aalsmeer kwam Daryl Haim 
in het veld voor Dylan v/d Heyden, 
Daryl Haim werd goed aangespeeld 
en op volle snelheid ging hij alleen 
op de keeper af, maar schoot he-
laas tegen hem op. In de 70e mi-
nuut probeerde Damion Veldman 
het nog een keer met een boogbal, 
maar helaas de bal ging net naast. 
In de 80e minuut een schitterende 
corner van Daryl Haim, keihard op 
Remi Pasternak die de bal mooi te-
ruglegde op Joeri v/d Schraaf, maar 
die schoot helaas net over. Even la-
ter kwam Nick Sluys het veld in voor 
Joost van der Zwaard. Ja en wat er 
toen allemaal gebeurde in het straf-
schopgebied van FC Aalsmeer was 
ongelooflijk en werd Jeremey Veld-
man de held van de dag. De een na 
de andere bal pakte hij of ranselde 
hij uit het doel. Nog een kans voor 
FC Aalsmeer, maar een speler van 
SJZ tikte de bal met zijn hand weg. 
De scheidsrechter floot niet en weg 
kans. Kortom, iedereen was wel te-
vreden met het gelijkspel. Man van 
de wedstrijd was Jeremay Veldman 
die zelfs gefeliciteerd werd door zijn 
tegenstanders vanwege zijn formi-
dabele keeperswerk. Een week rust 
en dan WVC, wederom een mooie 
en leuke competitie met veel verras-
sende uitslagen.

ZABO ronde 4 
in Proosdijhal

Kudelstaart - De ZABO zaalvoet-
ballers komen aankomende zater-
dagavond 11 november weer in ac-
tie. Op het programma staat compe-
titie ronde 4 en de wedstrijden wor-
den gespeeld in de Proosdijhal aan 
de Edisonstraat. De vierde speelron-
de start om 19.00 uur met de par-
tij tussen Polonia Aalsmeer en Foo-
tball Fanatics. Vervolgens om 19.45 
uur verschijnen de teams van LEMO 
en IBH Aalsmeer aan de aftrap. Om 
20.30 uur begint Bolas Underwe-
ar tegen Amsec Piller en om 21.15 
uur tenslotte speelt koploper Met & 
Co tegen Koning Nieuwendijk. Sup-
porters zijn van harte welkom en de 
toegang is gratis bij de ZABO.
Stand vooraf:
Met & Co 3-9, Polonia Aalsmeer 3-9, 
Football Fanatics 3-6, Bolas Under-
wear 3-6, LEMO 3-3, Koning Nieu-
wendijk 3-3, Amsec Piller 3-0, IBH 
Aalsmeer 3-0.

Foto: www.kicksfotos.nl

Zaterdagvoetbal, Eerste Klasse A
Matig FC Aalsmeer verliest 
koppositie 
Aalsmeer - FC Aalsmeer moet zich 
na 1 week koploper te zijn geweest 
weer schikken in de rol van un-
derdog. Op een druilerig sportpark 
Hornmeer was het bezoekende Vo-
lendam de sterkste: 1-3.
De van Spakenburg afkomstige Nick 
Tol maakte het verschil bij de bezoe-
kers. Met een strak schot schoot hij 
na tien minuten de 0-1 op het bord. 
De vroege genadeklap voor FC 
Aalsmeer bleef uit door tweemaal te 
lang weifelen bij spits Springer van 
Volendam. Hij miste toch wel twee 
grote kansen.
FC Aalsmeer had optisch een over-
wicht, maar vond moeilijk het vijan-
delijke doel. Toch kwam de thuis-
ploeg, gesteund door ongeveer 200 
toeschouwers, vlak voor rust langs-
zij. Berry Kramer bleef in een on-
overzichtelijke situatie kalm en gaf 
Michal Kocon een niet te missen 
kans: 1-1. Kort daarna had Lulinho 
zomaar een diepe bal van Burak Si-
til kunnen promoveren tot doelpunt. 
Hij kreeg zijn voet er net niet tegen-
aan.
Net na rust kopte opnieuw Nick 
Tol een hoekschop keihard bin-

nen. Ongehinderd bracht hij de be-
zoekers op een 1-2 voorsprong. De 
Aalsmeerders trachtten de rug te 
rechten, maar het wilde niet vlotten 
met de equipe van Cor van Garde-
ren. Er was teveel onzuiver spel. De 
echte drang naar een topresultaat 
ontbrak ook nog eens.
Na een uur strafte invaller Bond een 
te korte terugspeelbal van Daan van 
Huffel af: 1-3. Het paste precies in 
het wedstrijdbeeld. Het resterende 
half uur vloeide het geloof steeds 
meer weg bij de gevallen koploper.
Zo pakte Volendam zijn eerste uit-
zege en leed Zaterdag 1 de eerste 
nederlaag. 
Komend weekend is er geen speel-
ronde. De week erna volgt de beslis-
sing in de eerste periode. Op bezoek 
in Voorburg bij Forum Sport moet 
de ploeg van Cor winnen en hopen 
op puntenverlies van zowel Sport-
lust’ 46 als ARC. Als die vooruitzien-
de blik bewaarheid wordt, gaat FC 
Aalsmeer alsnog met de eerste peri-
odetitel aan de haal en mag het aan 
het eind van het seizoen meedingen 
om promotie naar de Hoofdklasse.
Arno Maarse

Voetbal: Verlies 
voor RKDES

Kudelstaart - RKDES wachtte zon-
dag 5 november een streekderby. 
Nicolaas Boys uit Nieuwveen kwam 
voetballen in Kudelstaart. De ploeg 
werd met veel gezelligheid ontvan-
gen. Na afloop wachtte zelfs een 
heuse feestmiddag met muziek van 
dj Frits Heeren. Voor RKDES werd 
het een feestje met een wrang rand-
je. Nicolaas Boys ging naar huis met 
0-2 winst in de pocket. Komende 
zondag 12 november wacht RKDES 
een uitwedstrijd tegen WVC. Aan-
vang is 14.00 uur.

Zaalvoetbal
Quakeltoernooi bij KDO
De Kwakel - De sporthal op het 
schitterende sportpark van SV KDO 
in De Kwakel vormt ook dit jaar weer 
het toneel voor het leukste zaalvoet-
baltoernooi uit de regio, het Quakel-
toernooi. Sinds de start in 1985 is 
het toernooi uitgegroeid tot één van 
de grootste zaalvoetbaltoernooien 
waaraan meer dan 40 teams uit de 
wijde omtrek aan deelnemen.
De herenteams worden ingedeeld 
in vijf poules van zes teams en spe-
len in (9 en 16) december en (6, 13 
en 27) januari. De winnaars van el-
ke poule gaan door naar de fina-

le-avond die aansluitend gespeeld 
wordt op 3 februari, waarin zij tegen 
elkaar strijden voor de eindoverwin-
ning. De damesteams worden inge-
deeld in één poule van zes teams en 
spelen op 20 januari.
Via de website kan de inschrijfpagi-
na van het toernooi aangeklikt wor-
den. Hierop de verschillende da-
ta waarop zowel de mannen als de 
vrouwen zich kunnen inschrijven. 
Wees er dus op tijd bij om zoveel 
mogelijk kans te kunnen maken om 
op jouw favoriete avond te kunnen 
spelen: www.quakeltoernooi.nl.

Basketbal
Lastige ontknoping Heren1 
tegen Schrobbelaar: 72-66
Aalsmeer - Het herenteam van BV 
Aalsmeer ontving Schrobbelaar uit 
Amsterdam. Na een flitsend begin 
waarin Aalsmeer een prima zone-
press verdediging speelde stond het 
al gauw 8-0. Deze pressverdediging 
zakte helaas al snel in, er werd min-
der druk op de Amsterdamse aan-
vallers gezet, zodat de stand na de 
eerste periode 16-12 was. Opval-
lend was het reboundoverwicht van 
Schrobbelaar. De Aalsmeerders lie-
ten zich veel te gemakkelijk wegzet-
ten en zelfs in de verdedigende re-
bound lieten zij te veel steken val-
len waardoor Schrobbelaar te vaak 
gemakkelijk kon scoren. Weliswaar 
miste Aalsmeer Ger Molenaar, maar 
vooral Dennis Zijlstra speelde een 
belangrijke rol in de aanval. Coach 
Kees Buskermolen veranderde van 
verdedigende tactiek en ging over 
op man-to-man. Dit functioneerde 
in de tweede periode bepaald niet 
naar wens. Het was gelukkig dat in-
dividuele acties van Tijs Buskermo-
len en Joris van Leeuwen vaak suc-
cesvol waren, omdat Schrobbelaar 
het initiatief in deze periode wel de-
gelijk naar zich toe trok. Aalsmeer 
ging rusten met een voorsprong 
van 6 punten: 34-28. Na de rust 
kwam Aalsmeer met een aanmer-
kelijk beter functionerende man-
to-man goed uit de startblokken en 
na drie minuten was een gat van 12 
punten geslagen: 40-28. Schrobbe-
laar vluchtte in een time-out waarna 
een chaotische periode aanbrak en 
Schrobbelaar toch weer kon aan-
haken. Via 47-40 werd het gat ech-
ter toch weer 12 punten: 52-40. In 
de vierde periode liep Aalsmeer op-
nieuw weg en moesten de tegen-
standers opnieuw een time-out ne-
men. Aalsmeer bleek echter goed 
op stoom en nam een maxima-
le voorsprong van 18 punten. Wat 
in de laatste minuten volgde was 
voor verschillende toeschouwers 
een zeer spannend schouwspel met 
heel veel onnodig balverlies en ge-
forceerde schoten van Schrobbe-
laar die bijna allemaal goed vielen. 
De overwinning kwam echter geen 
moment meer werkelijk in gevaar 
waardoor Aalsmeer nog steeds op 
een goede gedeelde tweede plaats 
staat. Eindstand: 72-66.

Prima wedstrijd U 18
De jongens U 18 speelden een pri-
ma wedstrijd tegen Maple Leaves. 
Na een kabbelende start waarbij 
beide teams gelijk op gingen scha-
kelden coaches Bram Buskermo-
len en Ershad Yari over naar een 
full court man to man verdediging. 
In korte tijd werd Maple Leaves, dat 
zelf in een niet al te actieve zone-
verdediging speelde, onder de voet 
gelopen. Een opvallende rol was 
weggelegd voor Björn van den Berg 
die de bijna twee koppen grotere 
topscorer van de tegenpartij in de 
vierde periode geheel wist te neu-
traliseren. Aalsmeer won uiteindelijk 
met ruim verschil: 55-32 

Winst voor U 16
Het U 16 team speelde 30 minuten 
in een heel hoog tempo en wist Li-
ons uit Zandvoort flink onder druk te 
zetten. De man to man press verde-
diging werd weer beter uitgevoerd 
dan de vorige wedstrijd. Lions werd 
dan ook al snel op een grote ach-
terstand gezet. Bij rust stond er een 
stand van 54-30 op het bord. Aan-
vallend liep het allemaal zeer soe-
pel. De inbreng van Tycho Deen en 
Jelle Hoogervorst was daarin zeer 
bepalend, omdat zij keer op keer de 
gaten in de Zandvoortse verdedi-
ging wisten te vinden. Een positieve 
verrassing was bovendien de goede 
invalbeurt van Niels van der Meer 
uit het tweede team. In de tweede 
helft werd de voorsprong alleen nog 
maar verder uitgebouwd. Omdat Li-
ons in de slotminuten nog via een 
aantal onmogelijk lijkende afstand-
schoten wist te scoren kreeg de 
eindstand nog een redelijk aanzien 
voor de bezoekers: 84-50.

U 14 moeilijk
De U 14 blijft het ontzettend moei-
lijk houden tegen fysiek veel ster-
kere en grotere tegenstanders. Het 
is echter bewonderenswaardig hoe 
dit team 40 minuten blijft doorgaan. 
Ook tegen Lake City Players uit Uit-
geest was het team bij voorbaat 
kansloos. De eindstand van 108-14 
spreekt wat dat betreft wel boekde-
len. Aalsmeer is echter vastbeslo-
ten door hard te trainen deze ach-
terstand in te gaan lopen.

Jubileum met donateurs en oud-leden

Bordesscène van damclub 
Kunst en Genoegen
De Kwakel - Een regeerperiode 
duurt bij K&G vijf jaar en wordt tra-
ditiegetrouw afgesloten met een ju-
bileumfoto. In 1932 werd het eer-
ste statieportret gemaakt, nu de 18e 
kiek ter ere van het 90 jarig bestaan. 
Minister-president en minister van 
financiën, Adrie Voorn en Jos Harte, 
hopen de komende vijf jaar weer lei-
ding te kunnen geven aan dit kabi-
net van knappe koppen. Die zijn ge-
installeerd in ’t Fort De Kwakel waar 
zij elke maandagavond de grootste 
problemen op hun bord krijgen. Op-
vallend is dat op de foto geen da-
me of jeugd, René de Jong buiten 
beschouwing gelaten, prijken. En 
dat het aantal leden ook per foto af-
neemt. In de hoogtijdagen van het 
dammen telde K&G wel veertig le-
den en was het proppen om op de 
foto te komen en binnen de lijst te 
vallen. De leden van K&G hopen dat 
oude tijden weer gaan herleven en 
dat het bordes over vijf jaar te klein 
mag zijn. De eerste aanzet zal op za-
terdagmiddag 16 december gege-
ven worden, de donateur dammers 

en oud leden kunnen dan onderling 
hun krachten meten. Zij worden op 
deze middag van de jubileumviering 
extra in de watten gelegd en hope-
lijk doen ze daar weer clubinspira-
tie op. 
Een dezer dagen zullen leden van 
K&G weer langs de deur komen met 
een invitatie en de rekening. Deze 
rekening is de afgelopen regeer-
periode niet groter geworden, voor 
drie euro mag je weer een jaar do-
nateur blijven. In deze nieuwe pe-
riode is er natuurlijk al gedamd. 
Wim Konst voert de ranglijst om het 
kampioenschap aan en Piet Terlouw 
staat bovenaan in de beker na ver-
rassende winst op Wim Keessen. 

Eerste bondswedstrijd
Aanstaande maandagavond 13 
november speelt K&G de eerste 
bondswedstrijd tegen Den Helder. 
Vertrouwen in de toekomst luidt het 
motto van Rutte, K&G sluit zich daar 
graag bij aan en wil er aan toevoe-
gen: “Wij hebben een bord voor on-
ze kop en daar zijn we trots op.”

De slag om Purmerend 
voor schakers AAS
Aalsmeer - In de derde ronde van 
de landelijke competitie trokken de 
AAS troepen naar Purmerend. Daar 
wachtte een sterke, maar gezelli-
ge tegenstander en een zware slag 
ontbrandde. Ad van de Berg trof de 
sterkste Purmerender op bord 3 en 
offerde er lustig op los, een zeer 
aparte stelling verscheen op het 
bord met Wit 4 pionnen tegen een 
stuk. Helaas verzuimde Ad om te ro-
keren en de zwarte stukken rukten 
op in de witte stelling en de Azen 
noteerden de eerste nul. Ondertus-
sen was Jasper weer in zijn chroni-
sche tijdnood gekomen en werd he-
lemaal aangejaagd door zijn ster-
ke tegenstander: 2-0 dus. En wat 
nooit gebeurt, de man die sneller is 
dan flits, Superman of het licht, AJ 
Keessen, ging door zijn vlag onder-
uit tegen Wim Luberti, 3-0 dus. Een 
bloedbad naakte. Maar Azen geven 
nooit op! FM Jeffrey van Vliet speel-
de en modelpartij tegen FM Pieter 
Hopman en bracht AAS op 3-1. Op 

bord 2 speelde Mark Trimp een ge-
weldige partij tegen zijn op papier 
sterkere tegenstander en scoorde 
het tweede punt voor AAS. Op bord 
1 was een boeiend duel tussen de 
FM’s Barry Brink en Johannes Ru-
dolph gaande waarin Johannes een 
dame offerde en na ettelijke zet-
ten achterstond met wel of niet vol-
doende compensatie?! De analisten 
zijn er nog niet uit, maar uiteinde-
lijk won Johannes wel, 3-3 dus. Tus-
sen al dit topgeweld in hadden on-
dertussen Peter Poncin en Simon 
Groot twee remises weten te sco-
ren, waarbij Peter misschien wel op 
winst had kunnen spelen en Simon 
een zeer keurige remise scoorde te-
gen 225 Elopunten meer. De laat-
ste twee partijen waren voor Paul 
en Henk, Paul stond een pion achter 
en Henk een pion voor. Uiteindelijk 
werden het twee remises en scoor-
de AAS het eerste matchpunt in de 
killing 1a poule!
Door Ben de Leur

De trotse winnaars van de dartavond in ‘t Dijkhuis.

Hoogste uitgooi Sandra Heijsteeg
Dartavond in ‘t Dijkhuis
Oude Meer - Het was weer een 
gezellige dartavond vrijdag 27 ok-
tober in ’t Dijkhuis en dat zorgde 
voor een aantal spannende en leu-
ke wedstrijden. Om half negen wer-
den de eerste dartpijlen gegooid. 
In de dames finale winnaarsron-
de won Jolanda Heijsteeg van Hen-
ny Taal met 3-1. In de finale dames-
verliezersronde won Ans Jurka van 
Lisa Bruggink met 2-0. Bij de he-
ren finale winnaarsronde wist Erik-

Jan Geelkerken te winnen van John 
Koster met 4-0 en in de verliezers-
ronde won Tjitte Miedema van Andy 
Badal met 3-1. De hoogste uitgooi 
95 van de avond is gegooid door 
Sandra Heijsteeg. Morgenavond, 
vrijdag 10 november, is de volgen-
de speelavond in ’t Dijkhuis aan de 
Aalsmeerderdijk 77, zaal open vanaf 
19.30 uur voor inschrijving à 4 euro 
per persoon. Aanvang is 20.30 uur. 
Iedereen vanaf 16 jaar is welkom.

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust 1 herovert 
de koppositie
Aalsmeer - Met een 10-0 over-
winning op hekkensluiter Diemen 
2 heeft Bloemenlust 1 de kopposi-
tie weer terug veroverd. Bart Spaar-
garen, Johan Berk en Ed Couwen-
berg versloegen al hun tegenstan-
ders overtuigend en ook het dub-
belspel werd ruim gewonnen door 
Ed en Johan.
Bloemenlust 2 speelde uit tegen Ta-
zano ’96 3, dat 1 punt achter staat 
op de koploper. Waar Danny Knol 
normaal goed is voor 2 of 3 punten, 
wist hij deze avond geen wedstrijd, 
en zelfs geen game te winnen, ook 
niet in zijn dubbel met Peter Velle-
man. Horst Krassen won slechts 1 
game en Peter Velleman stond voor 
de allerlaatste wedstrijd ook op 1 
game winst. Echter de laatste partij 
wist Peter heel netjes in vijf games 
te winnen en zo de eer te redden. 
Einduitslag: 9-1.

Dirk Biesheuvel was de man of the 
match in de uitwedstrijd van Bloe-
menlust 3 tegen ZTTC 9. Hij won 
zijn drie enkelspel partijen overtui-
gend en samen met Jan Spaargaren 
werd ook het dubbelspel gewonnen. 
Omdat Jan genoegen moest nemen 
met slechts een enkelspelzege en 
Philippe Monnier niet tot winst kon 
komen, kwam Bloemenlust 3 niet 
verder dan een 5-5 gelijkspel.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 10 
november is er weer koppelkaarten 
bij buurtvereniging Hornmeer. Ie-
dereen is van harte welkom in het 
buurthuis aan de Dreef 1. Aanvang 
is 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.00 
uur voor koffie, thee en inschrijving. 
Het klaverjassen op vrijdag 3 okto-
ber is gewonnen door Bert van de 
Jagt met 5617 punten. Op twee Jan 
Visser met 5461 punten en plaats 
drie voor Manfred de Grauw met 
5458 punten. De poedelprijs is uit-
gereikt aan Krijna Verhoef met 3433 
punten.



(Koppel)kaarten 
bij BV Oostend

Aalsmeer - Op maandag 13 no-
vember organiseert buurtvereniging 
Oostend voor liefhebbers een kop-
pelspeelavond in gebouw Het Mid-
delpunt aan de Wilhelminastraat. 
De zaal gaat open vanaf 19.30 uur 
en het kaarten begint om 20.00 uur 
precies. Het inschrijfgeld is 1,50 euro 
per persoon. Liever individueel kaar-

Wim wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos is 
van de OVAK is op woensdag 22 
november vanaf 14.00 uur in het Pa-

Modderspecialisten strijken eer op
Veldrijders moeten hard 
werken in Nesser Cross
Aalsmeer - De 13e editie van de 
Nesser Cross was afgelopen zondag 
5 november weer een zware editie, 
waarin uiteindelijk de modderspe-
cialisten met de eer gingen strijken. 
Het zonnige herfstweer leek te zor-
gen voor een relatief makkelijk par-
cours, maar vooral de regen van za-
terdagavond en de buien op zon-
dag maakten dat het uiterste van de 
deelnemers werd gevraagd. Er wa-
ren dan ook alleen maar sterke win-
naars. De organiserende Suppor-
tersvereniging Nes aan de Amstel 
had weer een mooi parcours uit-
gezet waarop ruim 200 deelnemers 
zich uitleefden. De start was bij het 
Dorpshuis en dan ging het door het 
dorp het veld in, om een boerde-
rij langs de Ringdijk en een lastige 
technische passage ‘achter de kerk’. 
De vele deelnemers en publiek bij 
de derde rit van de Amsterdamse 
Crosscompetitie genoten van mooie 
sport langs de Bovenkerker Polder.
Om 15.15 uur stortte een groot pe-
loton renners tot 39 jaar zich het 
veld in tijdens het slotnummer van 
de dag, met in theorie ook de snel-
ste renners. Tommy Oude Elferink 
was in dat hoofdnummer de beste. 
De Mijdrechter (eerder al winnaar 
van de Nesser Cross) trok meteen 
ten aanval met vlak achter hem de 
jonge Owen Geleijn (WTC De Am-
stel) en Ouderkerker Niek Voogt. 
Na twee ronden ging Oude Elferink 
solo verder en reed met een voor-
sprong van ruim anderhalve minuut 
op Geleijn en Voogt onbedreigd 

naar de zege. Volgens de uithijgen-
de winnaar waren de lange gras-
stroken in zijn voordeel: Oude Elfe-
rink is licht en kon goed vaart hou-
den in de modder. In andere cate-
gorieën waren er eerder op de dag 
wel zeges voor de thuisclub WTC De 
Amstel. Bij de Jeugd was het Ouder-
kerker Jelle Boonstra die thuisrijder 
Mees van Duren aftroefde met Ju-
lian Vergouw op de vierde plaats. 
Er was ook een wedstrijd voor de 
Jeugd tot en met 12 jaar (winnaar 
Kaj van Niekerk uit Purmerend) en 
een wedstrijd voor de schooljeugd 
waaraan zichtbaar met enthousias-
me door de kinderen werd deelge-
nomen. Fleur Wesselingh was daar-
in de beste met Ruben de Kuiper en 
Jaegger de Vries op de andere podi-
umplaatsen. In de Masterscategorie 
(een immens peloton van bijna 100 
man) ging de zege onbedreigd naar 
Haarlemmer Ron Vroom. De thuisrij-
ders van WTC De Amstel moesten 
hier genoegen nemen met de twee-
de (Hamish Morrin) en derde (Mar-
cel Witte) plaats. Amstelvener Pa-
trick Molenaars werd vijfde. In de 
Nieuwelingen klasse (jongens 15/16 
jaar) werd Tristan Geleijn de win-
naar en bij de Dames de Amster-
damse Elleke Claessen. De Amster-
damse Crosscompetitie gaat de ko-
mende weken elke zondag door op 
een aantal plaatsen in de omgeving. 
Op 26 november vindt de Ouderker-
ker Cross plaats, waar ook een Bur-
gercross wordt georganiseerd voor 
de plaatselijke recreanten.

Zweedse gastsjoelers tijdens 
competitieavond Sjoelclub
Aalsmeer - Donderdag 2 novem-
ber was er weer een gewone com-
petitieavond bij Sjoelclub Aalsmeer. 
Er werden 20 bakken gegooid en 
Pieter de Liefde, sinds dit seizoen 
lid, gooide een persoonlijk record 
van 820 punten over 10 bakken en 
1590 over 20 bakken. Patrick Ha-
ring scoorde een 152. Deze gewone 
competitieavond werd toch iets on-
gewoner door de twee gastsjoelers 
uit Zweden, die een klein weekje in 
Nederland waren om hun sjoelvaar-
digheden te trainen bij diverse ver-
enigingen. Het begint al een aardi-
ge traditie te worden dat de Zweed-
se mannen Johan Klefelt en Robert 
Ekstrand begin november in Neder-
land komen sjoelen. Johan gooi-
de 1390 en 1355 en Robert 1236 en 
1188. Iko van Elburg, hun chauffeur 
in Nederland, gooide 1396 en 1331. 
In de Hoofdklasse won Hans van 
Leeuwen, gevolgd door Albert Ge-
leijn en Petra Houweling. In de A-
klasse was Jacob van ‘t Hof de bes-
te, op twee Cor Franck en op drie 
Mariëtte van der Vlugt. In de B-
klasse was de hoogste eer voor 
Thijs Brozius, gevolgd door Wijnand 
Springin’tVeld en Margriet de Vries. 
In de C-klasse op één Pieter de Lief-
de, op twee Pleun van Verseveld en 
op drie Mirjam van den Berg. 
De volgende clubavond is op don-
derdag 16 november. Mocht u sjoe-
len in competitieverband ook leuk 
lijken? Kom gerust een keer probe-
ren. De avonden, die om de 2 we-

ken op donderdag gehouden wor-
den in het Dorpshuis in Kudelstaart, 
beginnen om 20.00 uur. Er wordt in 
4 klassen (op eigen niveau) gesjoeld 
en per competitieavond worden er 
twee keer 10 bakken gegooid. Kijk 
voor meer informatie op www.sjoel-
club-aalsmeer.nl.

Overige wedstrijden
De tweede bekerwedstrijd vond 
op zaterdag 28 oktober in We-
zep plaats. Geen ereplaatsen voor 
Aalsmeer, zelfs niet in de top 10. Pa-
trick Haring werd 13e, Cock Tukker 
15e en Wim Eijlers 47e. Deze laatste 
zag zijn zoon Dick Eijlers wel naar 
het podium gaan met een bronzen 
plek.

De Zweedse deelnemers Robert 
Ekstrand (links) en Johan Klefelt

Trampolinespringen
Prima prestaties Omnia
Kudelstaart - Zaterdag 28 okto-
ber was de tweede plaatsingswed-
strijd voor teams voor trampoline-
springers in de C-, D- en E-klasse. 
Een thuiswedstrijd deze keer, in de 
Proosdijhal in Kudelstaart. De sprin-
gers presteerden opnieuw prima.
Zo werd het C1-team bestaande uit 
Amber, Marlies, Casper en Lisa op-
nieuw eerste, net als op de eerste 
plaatsingswedstrijd. Zij maken daar-
mee een goede kans op een plekje 
op het Nederlands Kampioenschap 
voor teams in december! Ook enke-
le andere teams van SV Omnia 2000 
kunnen zich nog plaatsen. Zij moe-
ten nog wel even knallen tijdens de 
derde en laatste plaatsingswedstrijd 
op 11 november in Bunschoten.

Nog meer medailles
Het C2-team (Sem, Finn-Julien en 
Sabine) haalde een knappe derde 

plaats, ondanks dat zij Teun moes-
ten missen door ziekte. Ook Alys-
sa, Alyssa, Katelijne en Eliana uit het 
E7-team gingen met bronzen me-
dailles naar huis.

Overige resultaten
Jessy, Duncan, Anne en Denise (C3) 
sprongen een betere wedstrijd dan 
vorige keer en werden daarmee pri-
ma vijfde. Het team D4 (Sarah, Ki-
ki, Jay en Joey) behaalde een vier-
de plek. Ayanna, Rosie, Ilse en Re-
na uit het D6-team sprongen strak-
ke oefeningen. Daarmee eindigden 
de springers knap als zesde in een 
sterk deelnemersveld. Het team D5 
(Janou, Ilse, Muriël en Celeste) ein-
digde vlak achter hen als zevende. 
Merel, Fay, Nicky, Fenne en Kim (E8) 
hadden helaas wat foutjes in de eer-
ste ronde van de keuze-oefeningen, 
maar werden alsnog netjes zevende.

Cock en Mariëtte van 
der Vlugt: 
Winnaar D-Klasse

37e Editie bij Sjoelclub Aalsmeer
Overtuigende winst Tim en 
Ronald bij koppeltoernooi
Aalsmeer - Zaterdag 4 november 
stonden er 24 bakken klaar, waar 
de 47 koppels om half elf begon-
nen aan het 37e koppeltoernooi van 
Sjoelclub Aalsmeer. Het Dorpshuis 
in Kudelstaart was het podium voor 
deze wedstrijd, waar ook de twee 
Zweedse sjoelers, Robert Ekstrand 
en Johan Klefelt weer van de partij 
waren. De avond ervoor namen ze 
nog deel aan de wedstrijd bij Sjoel-
club de Brikkenmikkers in Klaziena-
veen.
De uiteindelijke winnaars waren ei-
genlijk van te voren al voorspel-
baar. Tim van Sommeren en Ro-
nald Polman, al een aantal keren 
Nederlands Koppelkampioen, won-
nen met een zeer grote voorsprong 
de A-Klasse. Met een gemiddelde 
van 134,87, iets waar een normale 
sjoeler na drie beurten alleen maar 
van kan dromen. Bij een koppel-
toernooi gooit elke speler 1 beurt. 
Jan Drent, al een aantal keer win-
naar in Aalsmeer, sjoelde met Ne-
derlands Kampioene Sandra Stoel-
horst en kwam tot 126,87 gemiddeld 
op plaats twee. Het Aalsmeerse duo 
Cock Tukker en Patrick Haring wer-
den derde. Kees Kuijpers en Petra 
Houweling werden zesde in deze 
klasse (120,70) en de Zweedse sjoe-
lers Robert en Johan achtste. 
In de B-Klasse won het Amsterdam-
se duo Alex Pietersen en Iko van El-
burg met een gemiddelde van 117,27. 
Marry Verhoeven en Elisa Houwe-
ling grepen net naast de prijzen en 
werden vierde met 112,30 gemid-
deld. Albert Geleijn met Ron Swier-

sema vijfde (110,10), Leonne Heijnis 
(Zaanstad) en Wim van Leeuwen 
zesde (107,50). Hans van Leeuwen 
en Wim Eijlers kwamen tot 105,63 
en werden daarmee zevende . Sjaak 
Siebeling en Theo van Leijden slo-
ten de rij in de B-Klasse (negende) 
met 102,20 gemiddeld. De C-Klas-
se was een prooi voor Marja Sprin-
gin’tVeld en Joke Schagen. De da-
mes wonnen met 105,90 gemiddeld. 
Jan Geleijn en Tiny Amsing werden 
derde met 104,33, nipt voor Wijnand 
Springin’tVeld en Marcel Oostrom 
(103,70). Bert Houweling (ex-lid) en 
Iet Lindeboom werden met 100,37 
vijfde en Thijs Brozius en Kees Ver-
bruggen, ook nog net boven de 100 
gemiddeld, zesde (100,20). Cock en 
Mariëtte van der Vlugt wonnen in de 
D-Klasse met 98,70 gemiddeld. Eric 
Geleijn, zoon van Albert, en Sven 
Bonhof sjoelen slechts 1 keer per 
jaar en werden tweede met 98,57 
gemiddeld. Zus Karin Dijkstra-Ge-
leijn, met partner Anneke van Dijk, 
werd afgetroefd met 91,43 ge-
middeld. Walter en Marta Siebe-
ling werden achtste (90,60) en Ma-
ria Baggen en Mirjam van den Berg 
tiende (89,97). De E-Klasse, gewon-
nen door Ali van Elk en Marco Boe-
rema, kende geen deelnemers van 
de Aalsmeerse Sjoelclub. 
Degenen die geen prijs wonnen, 
hadden waarschijnlijk wel bij de 
verloting een mooie plant weten te 
scoren, dus niemand ging met lege 
handen naar huis!
Zie voor informatie, foto’s en uitsla-
gen: www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

BeNe League Handbal
FIQAS met punt terug 
uit Antwerpen
Aalsmeer - Zaterdagavond 4 no-
vember pakten de mannen van FI-
QAS Aalsmeer de draad van de Be-
Ne League weer op met een uitwed-
strijd bij KV Sasja in Anwerpen. De 
Belgische tegenstander had voor-
af nog geen punten behaald en 
stond op plaats elf, de Aalsmeer-
ders op plek vijf. Het werd een ge-
lijk opgaande en aan het eind nog 
erg spannende wedstrijd waarin veel 
fouten werden gemaakt en balver-
lies werd geleden aan beide kanten. 
FIQAS kwam wel meteen op voor-
sprong, maar veel doelpunten kreeg 
het publiek niet te zien. Vijf minuten 
voor rust was het pas 9-9. Misschien 
ook omdat het tempo niet zo hoog 
lag. In de slotfase ging het bij FIQAS 
ineens wel beter lopen en kon er een 
voorsprong worden genomen van 
drie punten: 9-12. Maar als er be-
ter met de kansen was omgespron-
gen had die marge halverwege mis-
schien wel groter kunnen en moe-
ten zijn. In de tweede helft kon FI-
QAS de voorsprong in eerste instan-
tie vasthouden en nog iets uitbou-
wen: 13-17. Door – opnieuw – een 
aantal gemiste kansen kwam Sasja 
echter weer dichterbij en maakte in 
de twintigste minuut zelfs gelijk: 22-
22. Vanaf dat moment werd er om 
en om gescoord en kwam de thuis-
ploeg vlak voor tijd voor het eerst op 

voorsprong: 28-27. FIQAS gaf ech-
ter niet op en vocht terug: 28-29. 
Enkele seconden voor het eind wist 
Sasja echter toch nog een (eerste) 
punt binnen te slepen: 29-29. Jam-
mer voor FIQAS Aalsmeer, dat bijna 
de hele wedstrijd voor stond en dus 
een punt verloor. Het betekende ook 
dat de ploeg van Bert Bouwer zak-
te naar plaats zeven, al zijn de ver-
schillen zeer klein. De achterstond 
op nummer vier is bijvoorbeeld maar 
één punt. Komend weekend krijgen 
de mannen in de Bloemhof Kras/Vo-
lendam op bezoek: een derby die 
garant staat voor de nodige span-
ning. De wedstrijd begint zondag 
12 november om 15.45 uur: mis het 
niet! Doelpunten: Remco van Dam 8, 
Rob Jansen 6, Robin Boomhouwer 5, 
Quinten Ouderland 4, Samir Beng-
hanem 3, Erik Blaauw 2 en Tim Bot-
tinga 1. 
 
Zondag: dubbelprogramma
Behalve de heren van FIQAS 1 spe-
len ook de Aalsmeerse dames aan-
staande zondag 12 november een 
thuiswedstrijd. De dames beginnen 
in de Bloemhof om 13.15 uur hun 
wedstrijd tegen DSS, de heren tref-
fen om 15.45 uur de mannen van 
Kras/Volendam. Het beloven twee 
spannende partijen te worden, dus 
kom eens kijken! 

Handbal Eerste Divisie
Opnieuw punten voor 
dames 1 van FIQAS
Aalsmeer - Op zaterdagavond 4 no-
vember moesten de dames van FI-
QAS Aalsmeer in de Sporthal Bos-
wijk in den Haag aantreden tegen 
de dames van Hercules. Doelstel-
ling: wederom de punten mee terug 
naar Aalsmeer. Hercules stond in de 
ranglijst op dat moment een stuk-
je onder Aalsmeer en dus lagen er 
kansen. De dames beginnen aardig 
scherp aan de wedstrijd en nemen 
dan ook het voortouw. Fleur Houtza-
ger, Samentha de Soet, Kelsey Maar-
se en Lisa Endhoven maken de no-
dige doelpunten en zijn dan ook 
goed op schot. De dames van Hercu-
les moeten duidelijk wennen aan het 
spel van Aalsmeer en scoren moei-

lijker. Ze maken 3-1 maar Aalsmeer 
blijft lekker doorgaan en loopt bij de 
dames weg naar een 11-5 stand. An-
ne Visser heeft dan ook gescoord. Te-
gen het einde van deze aardig goed 
lopende eerste helft bepaalt Son-
ja van Wechem de ruststand op 14-
9. Na de rust, met wat improviseren 
zonder kleedkamer, komen de dames 
van Hercules beter aan handballen 
toe dan Aalsmeer. De dames hebben 
een moeilijke fase, scoren maar heel 
weinig en de dames van Hercules 
komen steeds dichterbij omdat zij wel 
weten te scoren. Middels een time 
out krijgt Aalsmeer weer wat grip 
op de wedstrijd, maar het blijft hard 
werken en dan hebben de speelsters 

Programma 
handbal

Zaterdag 11 november:
11.00 u: FIQAS meisjes C1 – SEW 
 (Jeugd Divisie)
12.05 u: FIQAS jongens C1 – Houten
Zondag 12 november:
10.30 u: FIQAS jongens B2 - Fidelitas
11.35 u: FIQAS jongens B1 – Unitas 
 (Jeugd Divisie)
13.10 u: FIQAS dames 1 – DSS 
 (Eerste Divisie)
14.00 u: FIQAS jongens A1 – Oliveo 
 (Jeugd Divisie)
14.20 u: FIQAS meiden A1 – Geel 
 Zwart (Topklasse)
15.45 u: FIQAS heren 1 – Volendam 
 (BeNe League)
15.50 u: FIQAS dames 2 – DSS

Handbalcompetitie
DSO iets te sterk voor de 
A-meiden van FIQAS
Aalsmeer - Na een vrij weekend 
hadden de A meiden van FIQAS 
weer veel zin in een potje handbal. 
De uitwedstrijd was tegen de num-
mer twee van de competitie, DSO 
uit Den Helder. DSO begon met 
een aanval, maar deze werd met-
een door Feline gehouden. Over 
en weer waren er snelle aanvallen, 
wat echter niet in een doelpunt re-
sulteerde. Meteen ook werden er 
aan beide kanten overtredingen ge-
maakt. Bij DSO werd er een speler 
2 minuten uitgestuurd. Toch wist de 
ploeg te scoren: 1-0. De eerste ge-
le kaart was voor FIQAS. Kaylee be-
woog goed op de cirkel en maak-
te het eerste doelpunt voor FIQAS. 
Door slordig aangooien kwam FI-
QAS snel met 5-1 achter. De coach 
grijpt in en weet de meiden weer 
fel en scherp te krijgen. Rochelle 
gooide perfect in de kruising: 5-2. 
Door verkeerd verdedigen kreeg FI-
QAS een penalty tegen, Feline stond 
goed in haar doel en wist deze eruit 
te houden, zelfs de rebound wordt 
geblokt. FIQAS gaat met veel snel-
heid de aanval in, de bal wordt kort 
overgespeeld en Lynn maakte er 5-3 
van. De eerste penalty voor FIQAS 
werd door Gwen gescoord: 5-4. De 
wedstrijd werd steeds harder, de 
gele kaarten vlogen in het rond. 
Kaylee wist de bal te onderschep-
pen, ging alleen op de keeper af en 
scoort: 5-5. De eerst volgende aan-

val is Kaylee weer niet te stoppen, 
het lijkt wel of ze vleugels heeft een 
vliegend doelpunt vanaf de hoek: 
5-6. Daarna scoort DSO twee keer: 
7-6. FIQAS kreeg een penalty mee, 
maar deze wordt hard naast ge-
gooid! FIQAS kwam in de laatste fa-
se van de eerste helft met een man 
minder te staan. Roos wist de bal in 
de verdediging te onderscheppen 
en gaat met twee man in de rug op 
de keeper af en weet er 7-7 te ma-
ken. FIQAS kreeg nog een penal-
ty mee, maar deze wordt niet met 
overtuiging geschoten. In de laat-
ste 30 seconden voor de rust scoort 
DSO: 8-7. De motiverende woorden 
in de rust en tips werden goed uit-
gevoerd. Sanne wist de kruising te 
vinden en maakte er 8-8 van. Beau 
was fel op de cirkel en liep zich vrij 
waardoor ze aanspeelbaar was en 
kon scoren, inmiddels: 14-11.
Lisa en Kaylee hadden een één 
tweetje volgens het boekje waar-
door Lisa de stand op 14-12 wist 
te zetten. De onderlinge strijd ging 
steeds feller, de gele kaarten wer-
den weer vaak getrokken. In de laat-
ste fase van de wedstrijd bleef DSO 
scherp en de aanvallen werden af-
gerond met doelpunten, Het team 
wist uit te lopen met een doelpun-
ten verschil van tien. De eindstand 
is 27-17 geworden. Helaas niet met 
winst terug naar Aalsmeer voor de 
FIQAS meiden.

Winnaars Tim van 
Sommeren (links) 
en Ronald Polman

Tiny Amsing (links) 
en Jan Geleijn, 
3e in C-Klasse.

profijt van een goed keepende Ma-
non, die het team een aantal keren 
echt op voorsprong weet te houden! 
Aalsmeer komt ook een paar keer in 
ondertal en zo wordt de stand na 20 
minuten spelen in de tweede helft 
15-16. Kelsey maakte de doelpunten 
voor de Aalsmeer dames en bij Her-
cules waren de nummers 3, 7 en 14 
aan het scoren. Lianne Hartog, Britt 
v.d. Polder en vooral Lisa maken in de 
eindfase van de wedstrijd gelukkig 
nog wat doelpunten. Toch komt Her-
cules echt dichtbij in de laatste mi-
nuten als ze nog een penalty krijgen 
en ook daarna nog twee doelpun-
ten maken. De eindstand wordt dan 
20-21. Zonder gedacht te hebben te 
gaan verliezen kwam het dan toch 
nog erg dichtbij… Maar gelukkig ne-
men de dames de punten mee terug 
naar Aalsmeer. Op naar de volgende 
wedstrijd. Deze is thuis in De Bloem-
hof op zondag 12 november om 13.10 
uur tegen de dames van DSS die op 
de ranglijst boven Aalsmeer staan. 

Het wordt een pittige wedstrijd en de 
dames kunnen alle mogelijke steun 
gebruiken! ten? Vanavond, donderdag 9 no-

vember, houdt Oostend een speel-
avond in Het Middelpunt. Inschrij-
ven kan vanaf 19.30 uur en de aan-
vang is 20.00 uur precies. Het kop-
pelkaarten op maandag 30 oktober 
is gewonnen door Ab en Joke met 
5398 punten, gevolgd door Maarten 
en Kees met 5070 punten en op drie 
W. Spring in ‘t Veld met 4929 pun-
ten. De poedelprijs was voor Wijntje 
en Ubel met 3654 punten. De mar-
senprijs is uitgereikt aan R. v/d Kop-
pel en H. de Ruiter met drie marsen.

rochiehuis in de Gerberastraat. Het 
kaarten op 1 november is gewonnen 
door Wim Reuling met 5669 punten. 
Op twee Thea van Aalst met 5543 
punten, op drie Wim Spring in’t Veld 
met 5423 punten en op plaats vier is 
Anton van der Polder geëindigd met 
5309 punten. 
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