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eestel e finale-a ond n t eater aal tud o s Aalsmeer

Ondernemingen van het Jaar: Stieva,
Parfum Flower Company en Knab
Aalsmeer - De finale van de verkiezing Onderneming en Starter van het jaar was vrijdag 2 november in Studio’s Aalsmeer. De
aanwezigen werden getrakteerd op een gezellige en spannende
avond met entertainment en een verdere kennismaking met alle
genomineerde bedrijven. De filmpjes over deze bedrijven wekten
bewondering op, wat heeft Aalsmeer een mooie bedrijven binnen
haar grenzen.

de titel en laatstgenoemd leerbedrijf van Tom van Yperen is uitgeroepen tot onderneming van het
jaar. Feestelijk werden alle winnaars in het zonnetje gezet met
als afsluiting een foto van alle genomineerden.
Goed georganiseerd deze avond
In de categorie starters waren vier bedrijf. Ook hier weer vier geno- met presentatie door Ron Leegbedrijven genomineerd. Soep mineerden die uitblinken in hun water en entertainment van de
Aalsmeer, Turf Aalsmeer, Activa- sector en grote bewondering ver- band Zoom en de lenige acrote your Business en Knab Interi- dienen. De jury heeft vast pittige bate Daniëlle Bubberman uit Kueurbouw. Deze laatste mag zich discussies gevoerd. Zulke mooie delstaart. Besloten werd met een
starter van het jaar noemen. Aan- bedrijven en alle zo gespeciali- gezellige na-borrel in de New
doenlijk was dat de twee eigena- seerd. The Beach, Van Vliet Con- York-zaal en hier is nog lang naren, Marc van der Knaap en Ab tainers, Issos Interieurbouw en de gepraat.
Baksteen, als eerste hun moeders Stieva Metaal Groep streden om Foto’s: www.kicksfotos.nl
en vervolgens hun echtgenotes
bedankten voor hun steun.
In de categorie midden-bedrijf
streden vier bedrijven om de eer.
Het moet wel een moeilijke keuze
zijn geweest voor de jury, want alle zijn in hun eigen ‘ding’ toppers.
De tienkoppige jury had Gentlemen’s Place, Zeilschool Aalsmeer,
Boerma Instituut en Parfum Flower Company genomineerd. Het
geurende rozenbedrijf van Wouter de Vries mocht uiteindelijk het
beeldje van Flora in ontvangst nemen. Wethouder Robert van Rijn
mocht de hoofdprijs uitreiken in
de categorie onderneming groot

Burgemeester ontbijt met
leerlingen Graankorrel
Aalsmeer - Op dinsdag 6 november ontbeet burgemeester Jeroen
Nobel met leerlingen van CBS de
Graankorrel in Kudelstaart. De
burgemeester onderstreept hiermee, net als zo’n 275 collega-burgemeesters in het hele land, het
belang van een gezond ontbijt.
Met dit burgemeestersontbijt gaven ze het goede voorbeeld in de
week van het Nationaal Schoolontbijt, waarbij een half miljoen
kinderen samen gezond ontbijten op zo’n 2.500 basisscholen.
Tijdens het ontbijt maakten de
kinderen en de burgemeester
kennis met elkaar en wisselden
ze van gedachten.

taalde de burgemeester symbolisch voor zijn ontbijtje met een
donatie aan de stichting Kinderpostzegels, dit jaar het goede
doel van Het Nationaal Schoolontbijt. Met het thema ‘Een feestje voor iedereen!’ laten Kinderpostzegels en het Nationaal
Schoolontbijt zien dat een feestje pas een echt feestje is als iedereen erbij hoort. Kinderpostzegels ondersteunt daarom ook
een project met verjaardagsfeestjes voor de héle klas, waarbij kinderen spelenderwijs leren dat het
leuk is dat iedereen anders is.

Het Nationaal Schoolontbijt
Het burgemeestersontbijt in zo’n
Donatie aan Kinderpostzegels
275 gemeenten is onderdeel
Aan het einde van het ontbijt be- van het Nationaal Schoolontbijt,
melding verstuurd om de jongen te kunnen vinden. Er is met
meerdere politie-eenheden gezocht naar Thomas. Ook de politiehelikopter is hierbij ingezet.
Aalsmeer - Op vrijdag 2 novem- De jongen is dankzij de burgerber kreeg de politie een melding netmelding in goede gezonddat de 14-jarige autistische Tho- heid aangetroffen in het Cenmas vermist werd vanuit de om- trum. De politie wil iedereen begeving in de Apollostraat. Hierop danken die heeft uitgekeken
heeft de politie een burgernet- naar Thomas.

Terecht dankzij
burgernet

dat voor het zestiende jaar op rij
een week lang met gezonde ontbijtjes en lesmateriaal aandacht
schenkt aan een goede start van
de dag. Die aandacht is nodig,
omdat nog steeds veel kinderen niet, niet altijd of niet gezond
ontbijten. Het educatieve ontbijtevenement heeft de steun van
het Voedingscentrum, Jongeren
Op Gezond Gewicht, de Maag Lever Darm Stichting en de Nederlandse Coeliakie Vereniging. Bovendien is het Nationaal Schoolontbijt ambassadeur van Gezonde School.

Saneringswerk
bij Shellstation
Aalsmeer - Langs de Burgemeester Kasteleinweg, aan de kant van
Studio’s Aalsmeer, vinden vanaf
deze week tot en met 10 januari
saneringswerkzaamheden plaats
op de locatie van het voormalige
Shellstation. Tijdens deze werkzaamheden wordt één rijbaan
afgesloten op het stuk tussen
de Van Cleeffkade en de Dorpsstraat. Er is geen omleidingsroute, omdat drie rijbanen open blijven. Voor vragen over deze werkzaamheden kan contact opgenomen worden met de projectorganisatie RSK via telefoon 0180 463
330.

eer eld oor roen en r s

Ongewenste vuilstort
bij de Zuiderkerk
Aalsmeer - De plannen voor de
herinvulling van de Zuiderkerk
zijn in volle gang, er komen zorgwoningen voor ouderen. De projectontwikkelaar kreeg tijdens
de presentatie-avond begin dit
jaar vooral positieve geluiden te
horen. “Snel beginnen maar”, zo
werd gezegd en begrijpelijk want
de kerk glijdt verder af, wordt
steeds meer een bouwval en,
heel vervelend voor omwonenden, het terrein in de Cyclamenstraat wordt nu ook gebruikt als
vuilstort. Er zijn bouwresten gedumpt, tassen, stoelen en ander
afval achtergelaten. De berg lijkt
te groeien en dit is natuurlijk niet
de bedoeling. “Het wordt met de
dag meer”, laat een omwonende
weten via twitter aan Meerlanden
en doet daarbij het verzoek om
de vuilstort op te doeken oftewel
de troep op te ruimen om verdere
groei van de ‘afvalberg’ te voorkomen. Het terrein is overigens niet
in eigendom van de gemeente. “De grond is van tuincentrum
Melanie Mosselman uit Uithoorn”,
laat een woordvoerster weten.

en wethouders aan de oude reclamezuilen te gaan vervangen
en aan de slag te gaan met achtergelaten autowrakken. Hierop
volgden enkele opmerkingen: Ga
ook handhaven op oude fietsen,
die her en der slingeren in de gemeente, en laat ‘illegale’ affiches
met hierop aankondigingen van
evenementen die al een tijdje terug hebben plaatsgevonden verwijderen. Werk aan de winkel dus
voor de gemeente om daad bij
woord te voegen!

‘Groen’ en ‘grijs’
Blij is de gemeente in deze overigens met medewerking en inbreng van inwoners. Tijdens het
dorpsoverleg afgelopen maandag 5 november in Kudelstaart
was wethouder Wilma AlinkScheltema korte tijd te gast en zij
gaf aan dat de nieuwe bestuurders inwoners meer willen betrekken bij plannen en maatregelen. De wethouder heeft onder
andere ‘groen’ in haar portefeuille
en collega-wethouder Robert van
Rijn ontfermt zich over het ‘grijs’
in de openbare ruimte.
Oude fietsen en affiches
De twee gaan om de tafel en kunMaar de buitenruimte netjes en nen ook aan de slag, er is nameveilig houden is wel een belang- lijk 500.000 euro extra gereserrijk streven van de gemeente. veerd om het ‘groen’ en ‘grijs’ in
Vorige week kondigde het nieu- Aalsmeer en Kudelstaart mooi(er)
we college van burgemeester te maken!
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.0018.00 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. 8.3018.00 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
ALARMNUMMER 112
www.112.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
Participe Amstelland
Maatschappelijk werk en
Ouderenadvies, Parklaan 26a,
Aalsmeer, tel. 0297-326670
Tel. spreeku: ma t/m vrij 08.3012.30 u. Inloop spreekuur maatsch.
werk: ma., wo. en vr. 08.30-09.30 u.
op Parklaan 26a.
Inloop spreekuur ouderenadvies:
do. (oneven weken) 10.00-12.00
uur in gebouw Irene Kanaalstr. 12
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(VOA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator,
tel. 0297-326019 of
info@voa-aalsmeer.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.

Kerkdiensten
Zondag 11 november
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag
10u. Dienst met Johan Gankema.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u. Dienst. Spreker: Willem Plaizier Babyoppas en kinderwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag
Diensten om 10u. en 16.30u.
met ds. J. Groenleer. Oppasdienst kinderen 0-3 jaar en zondagsschool voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 9.30u Oecumenische viering in de Karmelkerk, Stommeerweg. 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 9.30u. Oecumenische dienst in Karmelkerk.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. Dienst met ds. G.H.
de Ruiter, Aalsmeer. Viering 150
jaar Knipscheerorgel. Organist:
H. van Noord m.m.v. Interkerkelijk mannenkoor Haarlemmermeer. Om 19u. Check In.
- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag om 10u.
Dienst met ds. M.J. Zandbergen.
Organist: Cees Verschoor.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. Samenkomst.
Spreker: Gor Khatchikyan. Baby-

oppas en aparte bijeenkomsten
voor kinderen. Dovenvertolking
en vertaling in het Engels.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag diensten om 10u. met ds.
W.J. v/d Linde uit Barneveld en
16.30u. met ds. J. Groenleer,
gez.dienst in CGK.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Zaterdag 17u. Woordcommunieviering met N. Kuiper in Kloosterhof. Zondag om 9.30u. in Karmelkerk Oecumenische viering.
Voorgangers: Kuiper en Van
Houten en 14u. Poolse dienst
met Krzysztof.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Roemeensorthodoxe Parochie: Zondag 9u.
Utrenia en 10.30u. Heilige Liturgie. Voorganger: Father Petru
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk,
Schouwstraat. Zondag 10u. Dienst (HA)
met ds. M.J. Wattel uit Hoofddorp.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst met ds. J.
van Dalen.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Eucharistieviering
en 18.45u. Viering Sint Maarten.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag van 18 tot 24u. Kabel 99.0
en ether 105.9.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden op maandag in gebouw Mendel, Zwar-

Herfstwandeling in het Bos
Amstelland - Kom mee op pad
met de boswachter op zondagmiddag 18 november om 14.00
uur. De herfstwandeling loopt
door het zuidelijke gedeelte van
het Amsterdamse Bos.
Onderweg vertelt de boswachter allerlei wetenswaardigheden.
Start van de wandeling is bij de
Parkeerplaats van het Radarterrein, Nieuwe Meerlaan 2, Amstel-

veen. De kosten zijn 5 euro per
persoon, graag gepast en contant
betalen. De wandeling is geschikt
voor goede wandelaars vanaf 12
jaar.
Aanmelden is verplicht en dit kan
via 020-5456100, via www.amsterdamsebos.nl of in De Boswinkel, Bosbaanweg 5. Openingstijden: dinsdag tot en met zondag
van 10.00 tot 17.00 uur.

Budget Buurtinitiatieven Participe

Goed idee voor een
buurtactiviteit?
Aalsmeer - Afgelopen maanden waren er in Aalsmeer en Kudelstaart weer veel activiteiten voor en door de buurt, zoals de Begonia Buurt Borrel, Koningsdag, het opbouwen van
het insectenhotel, het maken van
Kunstkasten en het samen opknappen van tuinen. Deze activiteiten werden mogelijk gemaakt
door een bijdrage uit het Budget Buurtinitiatieven. De donkere
maanden komen er nu aan, iedereen kruipt weer achter de voordeur of stap je naar de buren en
organiseren jullie een stamppottenfeest in het buurthuis, maak
je samen een buurtboek, tuig je
de buurtkerstboom met de hele
buurt op? Ook voor dit soort activiteiten kan een bijdrage worden
aangevraagd.

organisaties en/of lokale ondernemers. Dus heb je ook een goed
idee voor jouw buurt voor komende maanden?
Pepernoten, kerstlunch
Wil je samen tuinen winterklaar
maken, een kerstlunch organiseren, een eigen buurt-kerstboom,
pepernoten bakken met je buurt?
Stuur dan een mail naar Helma
Keesom, buurtverbinder van Participe, h.keesom@participe.nu of
bel naar 06-14623301 Doe je dat
vóór 15 november, dan kun je het
dit jaar nog uitvoeren!

Voor/door de buurt
Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, moet een idee
aan drie voorwaarden voldoen:
vóór de buurt - dóór de buurt, het
levert nieuwe contacten op en er
is samenwerking met bewoners,

Financieel café: Voor gratis
fin n ee e e
Aalsmeer - Kom je elke maand
(net) tekort of zou je willen weten hoe je meer geld kunt overhouden? In het Financieel café kunnen vrijwilligers je helpen
met het maken van een inkomsten en uitgaven overzicht. Wie
weet levert je dat nog geld op!
Maar je kunt ook bij het Financieel café terecht voor hulp bij formulieren, brieven, digitale hulp
(gebruik Berichtenbox en DigiD),
vragen over toeslagen of andere
inkomensvoorzieningen of bellen met een instantie. Er wordt
gratis informatie en advies op financieel gebied gegeven en je
privacy is gewaarborgd. Je kunt

zonder afspraak bij het Financieel
café binnenlopen op elke tweede donderdag van de maand in
Aalsmeer van 15.30 tot 17.30 uur
in De Oude Veiling in de Marktstraat 19 (eerstvolgende 8 november) en op de derde dinsdag
van de maand in Kudelstaart van
12.30 tot 14.30 uur in Place2bieb
aan de Graaf Willemlaan (eerstvolgende 20 november). Voor
vragen over het Financieel café
kan contact opgenomen worden
via 020-543 0430. Het Financieel
café is een initiatief van Participe
Amstelland, Humanitas en Dock
en is onderdeel van het Infopunt
Aalsmeer en Kudelstaart.

Drie maal Diabetes café
in de regio Amstelland
Aalsmeer - In de regio Amstelland wordt deze maand drie maal
het diabetes café gehouden. Er
wordt deze avonden ingegaan op
een zeer actueel onderwerp voor
mensen met type 2 diabetes. Met
een koolhydraatarm dieet, plus
goed bewegen en een aangepaste leefstijl zijn goede resultaten
te behalen. Bij programma’s met
goede begeleiding van een diëtiste, een praktijk ondersteuner
en een fysiotherapeut is te zien
teweg 98. Op 12 november om
20u. met evang. Kees Goedhart.
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag
om de twee weken in Ontmoetingsruimte Ons Tweede Thuis,
Jasmijnstraat 33. Op 13 november met Hoite Slagter over
Christus in de Psalmen.

dat verbetering optreedt in de
diabetes instelling, minder medicijn gebruik, fitheid, gewichtsafname, etc. Mensen voelen zich
een stuk beter. Het vraagt overigens wel veel inspanning , volharding, van de patiënten om dit
goed uit te voeren. De inspirerende presentatie ‘Koolhydraat beperkt werkt’ van Harriet Verkoelen en Ria Bouwhuis gaat in detail
in op aanpak, valkuilen,etc. bij dit
programma. Tijdens deze avond
zal ook een toelichting worden
gegeven over de aanpak en resultaten van een lopend project
bij enkele huisartsen praktijken in
Aalsmeer. Dit wordt gedaan door
de locale diëtisten Sylvia Bosma
en Janine van den Biezenbos en
de diabetes coördinator van Amstelland zorg, Bianca Raijmakers.
Het diabetes café is op 13 november in Wijksteunpunt Dignahof,

Info-avond ‘Juridische
aspecten bij dementie’
Aalsmeer - De Ontmoetingsgroep organiseert samen met
Mantelzorg en Meer vier keer
per jaar informatiebijeenkomsten over dementie. Op donderdag 15 november gaat het over
juridische aspecten en komt de
heer Kienhuis, notaris, als gastspreker naar gebouw Irene. Hij
zal uitleg geven over rechtsbescherming en algemene juridische kwesties. De vraag begint
al met hoelang iemand in staat is
zijn of haar zaken zelf te regelen.
Hoe lang is iemand handelingsbekwaam en wie bepaalt dit?
Als iemand de diagnose dementie krijgt is hij/zij niet direct onbekwaam, wel komt er een moment
dat iemand in zijn/haar eigen
mogelijkheden beperkt wordt en
de gevolgen van handelen niet
meer kan overzien. Over het algemeen maakt ouder worden
kwetsbaarder, een goede voorbereiding op ‘later’ is erg belang-

Oecumenische
viering zondag
Aalsmeer - Op zondag 11 november wordt er weer een oecumenische viering gehouden.
Dit keer in de Karmelkerk aan
de Stommeerweg 13. Het thema
van de viering is: Wie alles durft
te geven. De voorgangers zijn Nico Kuiper, R.K. pastor van ’t Kloosterhof en Ellen van Houten, ouderenpastor van de Doopsgezinde Gemeente. De viering is samengesteld met de Oecumenische liturgiegroep van de Raad
van Kerken Aalsmeer. Muzikale medewerking zal worden verleend door Theo Griekspoor op
orgel en piano, sopraan Wilma
Schoenmaker en mezzo sopraan
Carin Bremer. Aanvang: 9.30 uur.
De Raad van Kerken nodigt u van
harte uit bij deze dienst aanwezig te zijn.

Kater Quido is
weer thuis!
Aalsmeer - De 14 jarige kater
Quido is weer veilig thuis. Sinds
15 oktober werd hij gemist door
zijn baasjes. Misschien miste Quido hen ook, want hij kwam maandag 5 november zelf aanlopen bij
het nieuwe huis in de Gouden Regenstraat. Quido is sterk vermagerd, zo laten zijn baasjes weten, maar verder gezond. Gelukkig maar!

Mexicaans eten
in Open Hof
keuken
Aalsmeer - Op vrijdag 16 november 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 persoon. 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 iedereen toegankelijk. Opgeven kan via email: diaconie@
pgaalsmeer.nl of telefonisch via
06-41700923 tot zondag 11 november.
dignahoeve 174 te Amstelveen,
op 20 november in De Oude Veiling in de Marktstraat in Aalsmeer
en op 27 november in Het Duet,
Prinses Christinalaan 120 in Uithoorn. De tijden zijn van 19.00
tot 21.00 uur, Inloop vanaf 18.45
uur en de toegang is gratis. Aanmelden graag via post@dvn-amsterdam of bij Menno Huizink op
06-20604084.

rijk. Maar wat houdt die voorbereiding precies in? Gaat het vooral om de bankadministratie en is
het belangrijk iemand te machtigen? Moet er een levenstestament zijn en wat levert dat precies op? Belangstellenden zijn
van harte welkom om deze informatiebijeenkomst in gebouw Irene aan de Kanaalstraat bij te komen wonen. De avond begint om
19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.
Graag van te voren aanmelden
bij de Ontmoetingsgroep via: 0622468574 of via mail: emillenaar@
zorgcentrumaelsmeer.nl.
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Nog enkele deelnemersplaatsen

Aalsmeer - Nadat de vorige aflevering van het Groot Aalsmeers
Dictee werd voorgedragen door
burgemeester Nobel is dit jaar
een voorlezer aangetrokken met
een geheel ander beroep: dat van
notaris. Geert Labordus, die een
notariskantoor in de Schoolstraat
heeft, draagt op vrijdag 16 november het dictee voor.
Stichting Groot Aalsmeers Dictee
(SGAD) is verheugd met zijn medewerking. Het voordragen van
tien, taal technisch uitdagende,
dicteeregels is van een andere orde dan het oplezen van notariële
aktes, doch de Aalsmeerse notaris en SGAD hebben alle vertrouwen in een prima samenwerking.
Voor het dictee zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Meld je
nu aan om een plekje in het deel-

nemersveld te bemachtigen. Het
dictee wordt voorafgegaan door
een ontvangst met koffie en thee
en na het schrijven van de tien
zinnen is het tijd voor een buffet. Deelname kost 28,50 euro en
dit bedrag is inclusief eten. Het
dictee vindt plaats in restaurant
‘t Wapen van Aalsmeer aan de
Dorpsstraat 15. De inloop is aldaar vanaf 18.00 uur en het dictee start om 18.30 uur. Na het buffet wordt de tekst met toelichting
gepresenteerd, dat zal zijn rond
21.30 uur.
Er zijn leuke prijzen te verdienen
in drie categorieën: specialisten,
liefhebbers en teams (niet voor
specialisten). Het dictee is altijd
humorvol en toch ook leerzaam!
Geef je op via taalevenementen@
gmail.com

Pianogala in café Bacchus
Aalsmeer - Op vrijdag 9 november vindt in cultureel café Bacchus het jaarlijkse pianogala onder de bezielende leiding van Lisa Kaaijk plaats. Het pianogala is
een open avond voor muzikaal
talent. Traditioneel staat de piano
deze avond centraal, maar eigenlijk zijn gewoon alle instrumenten welkom. Kan je zingen, kom
dan ook. Het repertoire loopt uiteen van klassiek tot jazz en van
folk naar pop, maar ook de combinatie humor en muziek is toegestaan. Er mag gelachen, geborreld en meegezongen worden.
Kan jij ook iets, weet je iets bijzonders, heb je altijd als eens op een
podium willen staan? Je krijgt

ongeveer vijf minuten om jezelf
spetterend te presenteren! Meld
je dan aan bij lisakaaijk@hotmail.
nl. Er is overigens wel een flinke
kans dat het programma al vol zit!
Maar, dan kom je toch gewoon
lekker kijken en genieten. Het pianogala begint om 21.00 uur, zaal
open vanaf 20.30 uur, in cultureel
café Bacchus in de Gerberastraat.
De toegang is gratis.
Zaterdag filmavond
Zaterdag 10 november trakteren
de vrijwilligers van Bacchus op
een gezellige filmavond. Laat je
verrassen en kom kijken naar een
mooie film met inhoud. Aanvang
is 21.00 uur.

Trash Bluesrock Band
zaterdag live in Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
10 november speelt er weer een
live band in Joppe. Deze keer is
het de beurt aan de Trash Bluesrock band. Trash is een bluesrockband oorspronkelijk uit Leiden.
De band liet in de jaren zestig en
zeventig voornamelijk in het westen van het land van zich horen
met nummers van John Mayall,
Cuby and the Blizzards, Ten Years
After, Jethro Tull, Ansley Dunbar
en vele anderen. In 1974 is de
band uit elkaar gegaan en nu, na
meer dan 40 jaar, weer bij elkaar
gekomen. De band bestaat op de

bassist na, nog steeds uit dezelfde personen: Jarco Hekman op
gitaar, Jacques Haasbeek op toetsen, Gerben Rijpma op zang en
Adriaan Wirtz op drums. Cok Martijn, die in de jaren zestig en zeventig roadmanager van de band
was, speelt nu de basgitaar in de
band.
Emile Bellaard vervult allerlei
diensten ten behoeve van de
band en ondersteunt waar nodig.
Het optreden van Trash begint zaterdag rond 21.30 uur in café Joppe in de Weteringstraat en de toegang is zoals altijd gratis.

‘Ongeschikt’ in
N201 zaterdag

andere dance-stijlen. House, Urban en Hardstyle op één feest,
dus gegarandeerd voetjes van de
vloer. De line up deze avond: AkiAalsmeer - Op zaterdag 9 no- ra, Kroxx, GlennV, Madsko, Only
vember presenteert N201 weer Jay en Bengr.
het dance-feest Ongeschikt voor Ongeschikt begint om 23.00 uur
iedereen vanaf 18 jaar. Onge- en duurt tot 04.00 uur. Kom op
schikt brengt het bekende urban tijd: Tot 00.00 uur gratis toegang,
concept van dj Akira en dit wordt na middernacht is de entree 5 eude komende tijd uitgebreid met ro. En: vol is vol.

Vriendenconcert
met Rob van Dijk
Aalsmeer - De Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer
organiseren aanstaande zondag
11 november het jaarlijkse vriendenconcert voor bewoners, vrijwilligers, donateurs en bedrijven
die haar steunt. Dit keer is Rob
van Dijk bereid gevonden om een

muzikaal intermezzo op orgel en
piano te verzorgen. Rob van Dijk
is pianist, organist, componist, dirigent en arrangeur. Van Dijk introduceerde als eerste in Nederland gospelmuziek voor ‘zijn’ koor
Trumpets of the Lord. Hij werkte
mee aan talrijke televisieshows
en -programma’s. Het vriendenconcert is van 15.00 tot 17.00 uur
in de grote zaal van het zorgcentrum aan het Molenpad

▲

Notaris Labordus leest
Aalsmeers Dictee voor
8 NOVEMBER

Top entertainment zondagmiddag

Rocken met Them Lewis
Boys in The Shack
Oude Meer - Als je een van de allerbeste piano rock ‘n roll band
wilt zien, zorg dat dan je zondagmiddag 11 november in the
Shack bent. De band Them Lewis
Boys, met pianist Jeroen Sweers
achter de piano, zet een energieke show neer met klassiekers van
Jerry Lee Lewis aangevuld met
swingende pianonummers van
andere pianohelden. Met een traditionele bezetting bestaande uit
piano/zang, elektrische bas, elektrische gitaar en drums wordt er
een tribute neergezet waarin alle klassiekers van onder andere deze levende legende voorbij komen. Denk aan nummers
als: Great balls of fire, Whole lotto shaking going on, en de grote
hits van onder andere Fats Domino en Little Richard. De vierkoppige band, met pianist en zanger Jeroen Sweers, bassist Rene
Postma, drummer Matthias van
Olst en gitarist Willem de Roode,
brengt live rock-’n-roll historie.
Met dezelfde pounding aanslag
als zijn voorbeeld en de prima timing en fijne stem van Sweers,
samen met de gitaar, drums en
bas van de Roode, Olst en Postma komt het wel heel dichtbij het
origineel! Jerry Lee mag dan inmiddels de 75 jaar ruim gepasseerd zijn hij is nog altijd ‘on the
road’. Hoewel de jaren voor Jerry Lee Lewis, ook wel ‘The Killer’
genoemd, beginnen te tellen razen zijn vingers er niet minder
om over de toetsen en heeft zijn
stem nog steeds niets aan kracht
in geleverd. Jerry Lee Lewis, de

‘badboy of rock-’n-roll country en
rhythm & blues’ brak alle records
op de hitlijsten in deze drie categorieën. Ook Them Lewis Boys
dendert als een stoomtrein over
het podium en weet als geen ander de tent op z’n kop te zetten.
Maak je klaar voor deze killers,
trek je dansschoenen aan en laat
je meevoeren in deze onvervalste
highvoltage rock ’n roll trip! Nog
niet overtuigd? Check de video
op de facebookpagina van The
Shack.
The Gumbo Kings
Ook een aanrader: The Gumbo
Kings op zondag 18 november:
groovy, swampy, funky en soulful.
Eveneens een waanzinnige band!
Paul Mc Cartney
Zondag 25 november is de eerste undercoversessie van dit seizoen in The Shack en meteen al
een ijzersterke met een buitengewoon mooie line-up, waar The
Shack héél blij van wordt:
Een zes koppige band met muzikanten uit onder andere
Woodstock The Story, Kayak en
Kenny B spelen het beste van Sir
Paul McCartney. Met prachtige
nummers als: Band on the Run,
Let me Roll it, Maybe I’m Amazed,
Mother Nature’s Son, en vele andere juweeltjes! The Shack is zondag 11 november geopend vanaf
15.00 uur en aanvang van Them
Lewis Boys is om 16.00 uur. Entree 10 euro. Kijk voor alle info
op: www.the-shack.info. Adres:
Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Volgende week in cultureel café Bacchus

Sprankelende jazz van
Kwartet Acquaphonica
Aalsmeer - Het Kwartet Acquaphonica verzorgt zaterdag 17 november een optreden in cultureel café Bacchus. Laat je verrassen door de sprankelende jazzmuziek van Acquaphonica onder
leiding van de Italiaanse pianiste
en componiste Federica Colangelo. Het werk van Federica Colangelo wordt vaak omschreven als
‘filmmuziek’, omdat de kleurrijke
composities sterk tot de verbeelding spreken. Haar ervaringen als
muzikant lopen uiteen van het
componeren voor klassieke ensembles tot het uitvoeren van
muziek uit de jazztraditie. Deze

twee belevingswerelden smelten
samen in de uitvoeringen van Acquaphonica, waar compositie en
improvisatie elkaar afwisselen en
aanvullen. Kwartet Acquaphonica bestat uit Simone Alessandrini
op saxen, Federica Colangelo op
piano, Marco Zenini op bas en Ermanno Baron op drums. Het KCA
jazzconcert in cultureel café Bacchus aan de Gerberastraat begint
zaterdagavond 17 november om
half tien. Toegang: uw gift. Inlichtingen: Pierre Tuning (ptl@euronet.nl ), telefoon 0297-360355 of
Reinoud Staps (bobentom@outlook.com), telefoon 0297-325304

STAGE
MUSIC SHOP
AANBIEDING:

Bouwpakket voor
€51,60

elektrische gitaar
KOOPJE:

Lessenaar lampje
‘Boston’ € 12,95

Dé vioolspecialist

Kaartsoos voor ouderen in
het Dorpshuis Kudelstaart van
13.30 tot 16.30u.
Expositie realistische figuratieve kunst van Erik de Jong
en Boris Pavel Conen in het
Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9.
Tot en met 2 december. Open:
donderdag tot en met zondag
van 14 tot 17u
Financieel café in De Oude
Veiling, Marktstraat van 15.30
tot 17.30u.
Speelavond bij Sjoelclub Rijsenhout in De Reede, Schouwstraat vanaf 19.30u.
Bijeenkomst ‘Leefstijl monitor’
voor ouderen met dementie
in Ontmoetingscentrum in Kanaalstraat van 19.30 tot 21u.

9 NOVEMBER

Energieontbijt Sienergie in De
Bloemhof, Hornweg v/a 8.30u.
Najaarstentoonstelling in Flower Art Museum, Kudelstaartseweg. Tot en met 6 januari.
Open: vrijdag tot en met zondag van 10 tot 17u.
Wijnproeverij in ‘t Dijkhuis,
Aalsmeerderdijk 77 in Oude
Meer vanaf 20u.
Koppelkaarten BV Hornmeer
in buurthuis Dreef 1 v/a 20u.
Rijzenspelers brengt ‘Het
Noorderkwartier’ in De Reede,
Schouwstraat vanaf 20u.
Kaarten bij FC Aalsmeer in
kantine Beethovenlaan vanaf
20.15u.
Pianogala voor muzikaal talent in cultureel café Bacchus,
Gerberastraat vanaf 21u.

10 NOVEMBER

Voetbalclinic voor groepen
2 en 3 bij RKDES, Wim Kandreef, Kudelstaart van 9.30 tot
10.30u.
Masterclasses Cornelis de Mar
en Ki Lynn in Flower Art Museum van 10.30 tot 13u. en van
14 tot 16.30u.
Crash Museum in fort Aalsmeer te Aalsmeerderbrug
open van 11 tot 16u.
Blauwe Hap voor Veteranen in
Op de Hoek, Kudelstaart vanaf
12.30u.
Discozwemmen voor jeugd
6-12jr. in De Waterlelie, Dreef
van 19 tot 21u.
Handbal BeNe League Heren
Greenpark tegen Volendam in
De Bloemhof vanaf 19.15u.
Rijzenspelers brengt ‘Het
Noorderkwartier’ in De Reede,
Rijsenhout vanaf 20u. Ook 17
november.
Koppeltoernooi bij Sjoelclub
in Dorpshuis Kudelstaart, 20u.
Filmavond in cultureel café
Bacchus, Gerberastraat, 21u.
Trash Bluesrock Band live in
café Joppe, Weteringstraat
vanaf 21.30u.
Dancefeest Ongeschikt in
N201, Zwarteweg, 23 tot 04u.

Klassieke gitaar
‘Salvador’ 3/4 € 79,TIP:

Ook leuke
muzikale cadeaus!

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

12 NOVEMBER

Expositie wandkleden en iconen in wijkcentrum Voor Elkaer,
Kudelstaart.
Open:
maandag tot en met vrijdag
van 9 tot 17u.
Lezing en keuring bij Viva
Aquaria in buurthuis Hornmeer, Dreef 1 vanaf 20u.

13 NOVEMBER

Open huis in ‘t Baken, Sportlaan 86 van 9.45 tot 11.30u. Elke dinsdag.
Historische Tuin iedere dinsdag t/m zondag open van 10
tot 16.30u. Ingang via Praamplein.
Taalpunt open in bibliotheek,
Marktstraat, 11 tot 13u. Taalcafé van 13.30 tot 14.30u.
Kaartavond Ons Genoegen in
‘t Hofplein, ingang Clematisstraat vanaf 19.30u.
Kaartavond Ons Aller Belang
in Parochiehuis, Gerberastaat
vanaf 20u.
Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.

14 NOVEMBER

Inloop en peuterinstuif bij
Oost-Inn van 9.30 tot 11.30u.
in De Mikado, Catharina Amalialaan.
Koffie en spelochtend voor
ouderen in Parklaan,10-12u.
OVAK-soos in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 14u.
Slag om Aalsmeer, bedrijvenspel Lions in De Rietpluim,
Zonnedauwlaan, Kudelstaart
v/a 17.30u.

Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis vanaf 20u.
Bingo bij BV De Pomp in ‘t Baken, Sportlaan 86 vanaf 20u.
AVA baanloop (5, 3 en 1 km)
op baan in Sportlaan vanaf
20u.

15 NOVEMBER
11 NOVEMBER

NIEUW:

Lezing Erik de Jong en Boris Paval Conen in Het Oude
Raadhuis, Dorpsstraat v/a 15u.
Vriendenconcert met Rob van
Dijk in grote zaal Zorgcentrum
Aelsmeer, Molenpad, 15-17u.
Them Lewis Boys in The Shack,
Schipholdijk 253b in Oude
Meer vanaf 16u. Open: 15u.
Viering Sint Maarten voor kinderen in RK-kerk Sint Jan, Kudelstaart vanaf 18.30u.

Vogelbeurs De Rijsenvogel in
Konnetlaantje, Rijsenhout van
9.30 tot 13u.
Watertoren aan Westeinder
open voor publiek, 13 tot 17u.
Workshop meditatie in ‘t Dijkhuis, Aalsmeerderdijk 77 in
Oude Meer van 13 tot 17u.
Kindershow Ernst en Bobbie
‘Geklungel in de Jungle’ in Studio’s Aalsmeer vanaf 13.30u.
Griezelconcert Aalsmeers Harmonie voor kinderen vanaf 4jr.
in zaal Baccara, Baccarastraat
van 14.30 tot 15.30u.

Ouderensoos in wijkpunt Voor
Elkaer, Kudelstaart. Ook sjoelen van 14 tot 16u.
Info-middag over valpreventie
voor ouderen in Irene, Kanaalstraat van 14 tot 15.30u.
Bijeenkomst juridische aspecten bij dementie bij Ontmoetingsgroep in Irene, Kanaalstraat vanaf 19.30u.
Netwerkborrel Businessclub
FC Aalsmeer in kantine, Beethovenlaan om 20u.
Lezing bij Groei en Bloei over
Iran in buurthuis Hornmeer,
Dreef 1 vanaf 20u.
Sjoelcompetitie in Dorpshuis
Kudelstaart vanaf 20u.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
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
reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels.
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch 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
vergunningen.
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 wijkoverleggen
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 gemeenteinfo’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 bestuurssecretariaat. 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 vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar
alleen in de commissievergadering 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
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie
via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 /
0297-387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van
de 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.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? 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 omgevingsvergunningen 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 mobiele 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 omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat
worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. 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 verhuismutatie. 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 statuswijziging, wordt dit v/a 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
diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag 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 ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publieks-zaken.
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
Tjepkema
Wilkowski

Voorletters
C.D.
R.H.

GeboorteDatum
datum beschikking
22-12-1999
20-05-1989

02-11-2018
02-11-2018

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester 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 kopie van het besluit mee te sturen?
In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit
waartegen u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening;
- zo mogelijk uw e-mailadres;
- het tel. waarop u overdag te bereiken bent.
Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?” De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.
VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING
PERSOONSLIJST

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297387575 of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen 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.

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.

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

Geslachtsnaam

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

Janmaat
Marcault

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien
via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

CMYK / .eps
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Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

H.S.R.
S.J.E.

05-09-1989
28-04-1995

02-11-2018
02-11-2018

ken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen,
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
DE SNOEIBOOT VAART WEER UIT
De snoeiboot, inmiddels een begrip op de Aalsmeerse wateren, vaart weer uit op 17 november 2018 (zaterdag) om eilandeigenaren op de Westeinderplas de mogelijkheid te bieden
snoeihout gratis en op verantwoorde manier af te voeren.
De boot ligt op de vertrouwde locaties:
09.00-12.00 u: schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde
13.00-16.00 u: baggerdepot Otto aan de doorgang Grote Brug
Wat mag mee?
Particuliere eilandeigenaren zijn verplicht hun overhangend
groen boven het water van de sloten en vaarwegen te snoeien.
Om hen daarbij van dienst te zijn, biedt de gemeente de mogelijkheid om op zaterdag 17 november hun snoeiafval gratis af te voeren. Bedrijfsafval, zoals seringenhout -en kluiten,
wordt echter niet geaccepteerd. Is de boot op de aangegeven
tijd niet aanwezig, dan is deze waarschijnlijk even aan het lossen om vervolgens weer terug te komen.
Meer informatie
Voor meer informatie over takkeninzameling en de snoeiboot
kunt u contact opnemen met de servicedesk Amstelveen/Aalsmeer vraag naar afdeling VH , vaarwegbeheer/boswachter, tel.
020–5404911

VERGADERING 13 NOVEMBER
Agenda voor de vergadering van het informatief overleg op
dinsdag 13 november 2018, 20.00 uur.
Tijd

Agendapunt

20.00
20.00-20.45

1.
2.

20.45-21.30
21.30-22.15

3.
4.
5.

Onderwerp
Opening door de burgemeester
Ontwikkeling visie
Bovenlanden Oosteinderweg
Centrumvisie
Actualisatie Woonagenda
Sluiting

RIJNLAND TOETST OBJECTEN OP KERINGEN
Het hoogheemraadschap van Rijnland voert het project Toetsing Regionale Keringen uit. Hiervoor toetsen we objecten
(sluizen, gemalen, molens, etc.) op veiligheid, in en op de ruim
1200 kilometer regionale keringen binnen Rijnlands beheergebied.
Wat merkt u van de toetsing?
Het betreft een visuele toetsing. Onze inspecteurs, te herkennen aan oranje Rijnland-hesjes, bekijken en beoordelen de objecten in en op de keringen. Voor de toetsing zijn geen graafwerkzaamheden of machines nodig. Rijnland verwacht dat
omwonenden en grondeigenaren geen overlast ondervinden
van de toetsing.
Waarom een toetsing?
Objecten in en op de waterkeringen kunnen een negatieve invloed hebben op de stabiliteit van keringen en deze daarmee
verzwakken. Dit geldt zowel voor de kunstwerken als voor waterkerende constructies (damwanden) en niet-waterkerende
constructies objecten (huizen, bomen en kabels/leidingen).
De invloed van deze objecten op de veiligheid is nu onbekend.
De toetsing geeft Rijnland een beter beeld van de veiligheid
van haar keringen.
Planning
Dit najaar begint Rijnland met de toetsing van de kunstwerken. De andere objecten toetsen we in de periode tot 2022.
Meer informatie
Wilt u meer weten over TReK? Kijk op rijnland.net/trek of bel
ons Klant Contact Team op (071) 306 3535.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN BALIE
BOUWEN & VERGUNNINGEN
Op dinsdag 13 november 2018 en dinsdag 27 nov
2018 is de Balie Bouwen & Vergunningen in Amstelveen, voor vrije inloop, geopend van 08.30-11.30 uur.
De overige dagelijkse openingstijden zijn ongewijzigd.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Uiterweg 348, 1431 AX (Z18-011393), het plaatsen van een
afvalcontainer ter hoogte van nr. 348 van 12-11-2018 t/m
31-11-2018
- Oosteinderweg 377, 1432 AZ (Z18-011404), het vergroten
van de bestaande aanbouw op de begane grond en het
realiseren van een opbouw op de 1e verdieping alsmede
het plaatsen van een erfafscheiding
- 1e J.C. Mensinglaan 5, 1431 RV (Z18-010080), het splitsen
van een woonhuis in 2 wooneenheden
- Karperstraat 47, 1432 PC (Z18-010488), het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de woning
- Uiterweg 363b, 1431 AK (Z18-011591), het afwijken van
het bestemmingsplan t.b.v. het gewijzigd gebruik van het
havenmeestergebouw
- Rietwijkeroordweg 14, 1432 JE (Z18-011641), het bouwen
van een bedrijfshal
- Fuutlaan 30, 1431 VP (Z18-011723), het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde van de woning
- Ampèrestraat 4 en 9, 1433 KZ (Z18-011724), het afwijken
van het bestemmingsplan t.b.v. het omzetten van 2 woningen naar vier onzelfstandige verblijfsruimtes (per woning)
- Dorpsstraat 4, 1431 CD (Z18-011730), het afwijken van het
bestemmingsplan t.b.v. het wijzigen van de begane grond
in een horecafunctie, wijzigen woonruimte naar 4 zelfstandige woonruimten, wijzigen dakterras en het plaatsen dakramen
- Oosteinderweg 184A, 1431 AR (Z18-012181), het realiseren van kantoren in het bestaande pand en het maken van
een dakterras
Vervolg op volgende blz.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse 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
hebbende 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 8.3012.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het
gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via
tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde
bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor
uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van
artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende 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 burgemeester 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.

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaCMYK / .eps
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Officiële Mededelingen

Vervolg van vorige blz.
-

Stommeerkade 65, 1431 EL (Z18-011852), het plaatsen van
een vrijstaande antennemast achter of naast het woonhuis
Ophelialaan 155, 1431 HD (Z18-011829), het plaatsen van
een koelwagen op 4 parkeervakken van 13 december
2018 tot 25 december 2018
Ophelialaan 105, 1431 HC (Z18-012065), het plaatsen van
een nieuw kozijn

Verlenging beslistermijn aanvraag
omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure,
de beslistermijn is verlengd met 6 weken.
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn met
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Herenweg 80a, 1433 HB (Z18-008338), het vervangen van
de bestaande golfbrekers in een andere uitvoering
en het plaatsen van een nieuwe golfbreker.
- Aalsmeerderweg 47A, Sectie B nr. 6542, 1432 CG (Z18007143), het plaatsen van de entresols en de laatste
splitsing in het bestaande gebouw en het realiseren van
een extra brandcompartiment.
Verleende omgevingsvergunningen,
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Baccarastraat 3, 1431 RN (Z18-009199), het plaatsen van
een aanbouw aan de achterzijde van het schoolgebouw.
Verzonden: 01-11-2018
- Machineweg 303 A, 1432 ES (Z18-004136), het herbouwen
van een afgebrande bedrijfshal. Verzonden: 31-10-2018

-

Oosteinderweg 529, 1432 BK (Z18-008709), het bouwen
van een loods. Verzonden: 01-11-2018
Uiterweg 417c ws2, 1431 AM (Z18-008836), het wijzigen
van de verleende omgevingsvergunning en het plaatsen
van een pergola. Verzonden: 01-11-2018. Toelichting: in de
bekendmakingen van 4 oktober jl. is abusievelijk een verkeerde omschrijving van het project gepubliceerd.

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd. Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen
bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Herenweg 80A, 1433 HB (Z18-011569), het gedeeltelijk slopen van een woning
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
Evenementenvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning 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 advertentie.
- Sportlaan 43, 1431HW (Z18-008275) Ringvaartloop op 25
november 2018, verzonden 2 november 2018
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS(VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Oosteinderweg387, 132AZ (Z18-00780) Cacio e Pepe, verzonden 1 november 2018
DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Oosteinderweg387, 132AZ (Z18-00780) Cacio e Pepe, verzonden 1 november 2018
GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Chrysantenstraat 43, 1431BM (Z18-010607) Laatste werkdag op 28 december 2018, melding akkoord 6 november
2018
- Zijdstraat en Molenplein (Z18-010765) Wintermarkt op 15
december 2018, melding akkoord 6 november 2018
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-

missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van
de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen
voor een vooroverleg.
TER INZAGE
t/m 08-11-18

t/m 15-11-18

t/m 29-11-18

t/m 30-11-18

Het ontwerpbestemmingsplan ‘2e herziening Schinkelpolder - Mr. Jac. Takkade 21’
met de daarop betrekking hebbende stukken.
Het vastgestelde wijzigingsplan, het besluit
hogere waarden Wet geluidhinder en de bijbehorende stukken m.b.t. vaststellen Wijzigingsplan Landelijk Gebied Oost, Machineweg 302b en een ontheffingsverzoek hogere grenswaarden Wet geluidhinder
De aanvraag omgevingsvergunning, de beschikking, de ruimtelijke onderbouwing en
de overige daarop betrekking hebbende
stukken t.b.v. het dempen van een watergang op perceel Oosteinderweg 331-333 te
Aalsmeer (Z-2017/004257)
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken m.b.t. Uiterweg 79,
1431 AC (Z18-006808), het vervangen van
een bestaand dubbel woonhuis voor een enkel vrijstaand woonhuis. liggen met ingang
van 19 oktober gedurende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.
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Lezing door Teun van de Keuken

Grote belangstelling voor
‘Food in de Veiling’
Aalsmeer - Zaterdag 3 november trok ‘Food in de Veiling’ zoveel aandacht dat het multiculturele lunchbuffet binnen een uur
schoon op was. Jammer, want de
gemaakte hapjes zagen er niet alleen bijzonder smakelijk uit, het
was ook leuk om met de keukenprinsessen een gesprek te voeren.
Samen eten is een probaat middel om met elkaar in contact te
komen. Een lange tafel waaraan
een ieder zich kan scharen wordt
niet alleen verbeeld door bekende filmregisseurs of reclamemakers. Op zich was de actie, een
samenwerking van Ons Tweede
Thuis, Cultuurpunt Aalsmeer en
Bibliotheek Amstelland, goed bedoeld. De bovenverdieping van
De Oude Veiling toonde een levendig beeld mede bepaald door
de deelnemende ondernemers
en hun streekproducten. Zij trokken evenals het lunchbuffet veel
belangstelling.
Wat dat betreft kan De Oude Veiling zich vanaf de opening 15
september verheugen op be-

hoorlijk wat meer aandacht dan
voorheen. Zeker het Cultuurpunt
spint er goed garen bij. Meer aanmeldingen van leerlingen en ouders die gezellig met elkaar wat
blijven drinken. Ook voor Ons
Tweede Thuis voelt De Oude Veiling als een veilige haven. Thomas Visser maakt tot nu toe zijn
omschreven taak als coördinator
goed waar. Leuk in de omgang,
makkelijk benaderbaar en efficiënt. Eigenaren van het restaurant Tom en Monique hoor je niet
klagen. Inmiddels lijken de kinderziektes waarmee de bieb te
kampen had ook aardig tot het
verleden te behoren. Het Taalcafé - bedoeld voor anders taligen
- wordt steeds meer bezocht en
met elkaar zal men de dag prijzen
wanneer ook het exterieur van dit
monumentale gebouw zichtbaar
wordt.

De supermarkt overleven

Gezellig druk en heerlijke hapjes. Foto: www.kicksfotos.nl

café of de Binding waren benaderd. De opdracht was een traditioneel gerecht te maken dat specifiek is voor hun geboorteland.
Ieder kreeg daarvoor een vergoeding om ingrediënten te kunnen kopen. Wat vooral opviel waren de mooie vormen van de verschillende hapjes. Natuurlijk waren de proevers benieuwd naar
het recept. Het was juist die interNesrin, Sedra en Edward
Voor het Multiculturele lunch actie waardoor deze bijeenkomst
buffet hadden zich vooral men- zo geslaagd is. Edward komt oorsen aangemeld die via het Taal- spronkelijk uit Malta en omdat
zijn vader op vakantie was nam
hij de honneurs waar. Inmiddels
woont hij 14 jaar in Aalsmeer en
studeert voor analist in Amsterdam. Hij vertelde dat zijn hapjes
speciaal worden gemaakt bij kinderfeestjes. Het Maltese gebakje
zal dan ook nooit ontbreken. Gemaakt van citroensap, zelfrijzend
deeg en poedersuiker. Leuk was
bezig zijn met oliebollen bakken dat hij via zijn mobieltje liet zien
en verkopen. Onder leiding van hoe zo’n winkel er uit ziet en Pasde oud-voorzitter zal het beslag tizz heet. Edward doet veel jongemaakt worden, volgens Sur- gerenwerk in de Binding samen
sum-recept. Daarna gaat een er- met Lisanne Eveleens.
varen ploeg bakkers aan de slag
om de bollen goudbruin te bakken. Vanaf vrijdagochtend 16 november 10.00 uur worden de verse oliebollen huis aan huis verkocht. Meestal worden zaterdagochtend de laatste oliebollen verkocht. Wilt u oliebollen bestellen? Bel dan met de oliebollenlijn Aalsmeer - Op maandag 12 novan Sursum Corda: 06-16128449, vember organiseert Viva Aquagraag de voicemail inspreken. ria weer een gezellige avond
Eén zakje met vijf oliebollen kost in buurthuis Hornmeer aan de
3 euro. Ook dit jaar is er een spe- Dreef 1. Deze avond is de beciale prijzenknaller, twee zakken spreking van de onlangs gehouvoor 5 euro. Laat de vers gebak- den keuring door bondskeurken oliebollen niet uw deur voor- meester Adrie van Holstein van
bij gaan en koop een zakje. Hier- de aquariums en terraria van
mee steunt u muziekvereniging alle leden. Adrie komt op deze avond aan de hand van door
Sursum Corda!

Speciale prijs voor twee zakken!

Sursum Corda gaat weer
oliebollen bakken

Nasrin en Sedra komen uit Syrië
en wonen sinds drie jaar in Kudelstaart. Het was onmogelijk
om langer in Syrië te blijven. Hier
veilig kunnen wonen zorgt voor
rust, maar verjaagt niet de eenzaamheid. Sedra, brugklas leerlinge van de Westplas Mavo, kan
inmiddels goed haar mondje roeren, maar dat was in het begin wel
anders. “Ik begreep niets van de
taal en daarom kreeg ik op school
alleen maar rekenen, waar ik gelukkig goed in ben. Alleen zijn is
niet leuk, ik kreeg geen aandacht.
De mensen spraken te vlug tegen mij, ik kon dat niet vertalen
in mijn hoofd.” Haar leergierig- en
nieuwsgierigheid heeft haar inmiddels tot een mondige leuke
meid gemaakt. Zij en haar moeder hadden zich verheugd op deze middag, want zij willen graag
meer contact met de Aalsmeerse
bevolking. Haar moeder zit daarom al bij het Taalcafé en geeft
Arabische les. “Wij mogen onze
moedertaal niet vergeten.”
Janna van Zon

Lezing door keurmeester
Adrie bij Viva Aquaria

Aalsmeer - Vrijdag 16 november
bakt muziekvereniging Sursum
Corda ze weer oliebollen. Zoals
gebruikelijk worden de oliebollen door de leden zelf gebakken
en verkocht. De vereniging bakt
al 42 jaar jaarlijks oliebollen. De
opbrengst van de actie is een belangrijke aanvulling van de clubkas. De hele vereniging zal druk

hem en Carel Keim gemaakte foto’s vertellen en laten zien
op groot scherm, wat hem tijdens het keuren van de ‘bakken’
is opgevallen. Het belooft weer
een zeer leerzame en ook boeiende avond te worden. Adrie is
met zijn jarenlange ervaring als
N.B.A.T. Bondskeurmeester een
bijzonder iemand aan je aquarium, die daar een kritische, maar

Amstelland - Het is niet voor
niets dat de appels op je appelsap zo vrolijk lachen of dat je altijd op zoek moet naar de eieren
in een supermarkt. Overal zit een
gedachte achter. Marketeers van
supermarkten en consumentenproducten hebben allerlei superslimme trucjes, waarmee ze het
brein van de consument weten te
beïnvloeden. Hoe beïnvloedbaar
zijn menen? Bibliotheek Amstelland heeft geregeld dat Teun van
de Keuken (Keuringsdienst van
Waarde) naar Amstelveen komt.
Hij gaat alles vertellen over de
geheimen van de supermarkten
en hoe men de supermarkt kan
overleven. Hij legt feilloos de vele trucjes bloot. Een avondje herkenning, bewustwording en een
flinke dosis humor met aansprekende voorbeelden uit de supermarkt, een korte cursus etiketten
lezen, een quiz en nog veel meer.
Uiteraard is er ruimte om vragen

te stellen en voor een hapje en
een drankje. Op dinsdag 13 november van 20.00 tot 21.30 uur
in Bibliotheek Amstelveen Stadsplein helpt Teun van de Keuken
je de beste keuzes te maken in de
supermarkt. De toegang is gratis,
maar vol is vol. Reserveer daarom
tijdig een kaartje via de website
van de bibliotheek; www.debibliotheekamstelland.nl bij Overleef
de supermarkt.

Voor SOS Kinderdorpen en Kinderboerderij

Lionsclubs bedrijvenspel:
‘De Slag om Aalsmeer’
Aalsmeer - De Lionsclubs
Aalsmeer en Ophelia organiseren weer het bedrijvenspel ‘De
Slag om Aalsmeer’ . Aanstaande
woensdag 14 november is het zover en de bekende topkok Ron
Blaauw komt als gastspreker de
avond opluisteren. Voor de derde achtereenvolgende keer vindt
het slimme en gezellige bedrijvenspel ‘De Slag om Aalsmeer’
plaats. Bij dit avondvullende bedrijvenspel ligt de nadruk op samenwerking, kennis en gezelligheid. In totaal worden twinook open blik op werpt. Alle geinteresseerden, lid of geen lid,
zijn welkom. Kom met de deelnemers deze altijd weer geweldige avond delen, waar je ook altijd weer wat van leert. De avond
in buurthuis Hornmeer begint
om 20.00 uur. De toegang is gratis. Meer weten over Viva Aquaria? Neem dan contact op met
Carel Keim via 0297-343854.

tig vragen op allerlei gebied gesteld en natuurlijk zijn er ook specifiek Aalsmeerse items. Opgeven voor deelname is niet meer
mogelijk. In totaal 23 teams hebben zich opgegeven en gaan
strijden voor de wisseltrofee. De
‘Slag om Aalsmeer’ vindt dit jaar
plaats in gebouw de Rietpluim
aan de Zonnedauwlaan 65 in Kudelstaart. Het programma start
om 17.30 uur. De netto opbrengst
van deze avond gaat naar SOS
Kinderdorpen en naar Kinderboerderij Aalsmeer.
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Jubileumconcert Davanti:

Toegangskaarten nu verkrijgbaar!

Zingende diamanten!

TV Kudelstaart speelt
klucht ‘Boeing-Boeing’
Kudelstaart - Nog een dikke
week en dan gaat het doek open,
het licht uit en de spot aan in
het Dorpshuis. De zes spelers en
tal van onmisbare medewerkers
van de Toneelvereniging achter
de schermen staan te poppelen
om de doldwaze klucht ‘BoeingBoeing’ te brengen. Vrees niet: u
hoeft zelf niet aan boord stappen,
mocht uw paspoort verlopen zijn
dan zal dat bij de douane geen
probleem opleveren en vliegangst zal ook geen belemmering hoeven zijn om te komen kijken! Maar dat het een komen en
gaan is van dames in vliegkleding
en de heren elkaar af en toe in de
haren vliegen, dat is een feit want
de verwikkelingen zijn niet mis.
Belangstelling groot
Op zaterdag 17 november is de
feestelijke première waar u een
extra verrassing wacht en op vrijdag 23 en zaterdag 24 november
wordt er eveneens opgetreden in
het Dorpshuis van Kudelstaart.
De voorstellingen beginnen om
20.15 uur en om 19.30 uur opent
de zaal. In de pauze zal er een verloting zijn waar aantrekkelijke
prijzen zijn te winnen. De kaartverkoop is afgelopen weekeinde van start gegaan en de belangstelling is groot. Zorg dat u
zelf ook in actie komt om een
toegangsbewijs voor één van de
avonden te kopen, want op is op!
De toegangskaarten à 12,50 euro
per stuk zijn te koop bij Gall & Gall
in Kudelstaart en Bakkerij Vooges in de Zijdstraat van Aalsmeer.
Het is enkel mogelijk om contant
te betalen (bij voorkeur gepast),
pinnen is niet mogelijk.

véél snellere Boeing A300 en een
compleet nieuw vluchtschema
gooit zijn leven in de war.
Ook had Bernard niet gerekend
op nog een veel grotere stoorzender: zijn oude vriend Robert
die onverwacht op bezoek komt!
In een opeenvolging van hilarische verwikkelingen waarbij de
waarheid aan het licht dreigt te
komen, wordt Robert gedwongen om als afleidingsmanoeuvre te dienen. Beide heren hebben de handen er van vol. Maar
of dat ook succesvol is, moet nog
maar blijken. Regisseuse Janneke
Boonstra en haar crew hebben er
alle vertrouwen in dat u zich kostelijk zult vermaken!
Meer info via de website www.toneelverenigingkudelstaart.nl of
via facebook.
Speciaal voor ouderen
Ook dit jaar treedt Toneelvereniging Kudelstaart speciaal op voor
leden van de ouderenvereniging
OVAK. Op woensdagmiddag 21
november spelen zij het blijspel
‘Boeing-Boeing’. De aanvang is
14.00 uur. Meer informatie is te
lezen in de Doorvaart. Er zijn nog
plaatsen beschikbaar. Leden van
OVAK kunnen zich aanmelden bij
Wim Veelenturf via 0297-329359
of bij Herman Beunder via 0297320774.

Kunstenaars vertellen over hun werk

Lezing Erik en Boris in
het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Zondag 11 november
om 15.00 uur vertellen de exposanten Erik de Jong en Boris Paval
Conen over hun werk in het Oude
Raadhuis. Veel gehoorde opmerkingen over de techniek van de
schilder en de beeldhouwer zijn:
“Dit bestaat toch niet!” Het ongeloof blijkt groot wanneer wordt
verteld dat voor de achtergrond
van de grote schilderijen van Erik
de Jong onder andere potlood is
gebruikt. “Maar het is wel waar”,
vertelt hij. Het was zelfs de start
om verder te gaan werken met
houtskool. Over deze interessante zoektocht kan Erik boeiend
vertellen, evenals over zijn onderwerp keuze. Ook de houten beelden van Boris Paval Conen roepen veel vragen op. “Die barst zo
precies in het midden, dat is op-

Leren van grootmeesters
in Flower Art Museum

Oud-dj van café de Praam

Martijn Sietsema scoort
hits als producer
Davis en Derek Lawrence leerde
kennen. Rob heeft diverse grote
hits op zijn naam staan als schrijver en componist. Zo scoorde hij
in 2001 een wereldwijde nummer één hit met Kylie Minogue
(Can’t get you out of my mind),
die hij schreef en produceerde.
Derk is oud-producer van Deep
Purple en manager van diverse
artiesten. Martijn had een liedje
gemaakt die Rob erg leuk vond
en dit was de eerste samenwerking. Rob introduceerde zanger
Jess Hayes. Samen met hem zijn
Rob en Martijn een samenwerking aangegaan onder de naam
Milo.nl. Voor het nummer ‘Forgive
Me’ heeft Rob de vocalen met de
zanger thuis in zijn studio opgenomen en Martijn heeft de plaat
thuis afgemaakt in zijn eigen studio in Kudelstaart. En nu is er het
nieuwe project Nightfreaks! De
eerste plaat is eind september
uitgekomen en draagt de titel
‘Different Life’. De tekst is wederom geschreven door Rob Davis
en het lied wordt gezongen door
Jess Hayes. Radio 3FM draait de
track al regelmatig, op Radio 538
is ie al voorbij gekomen en er zijn
reeds deals gesloten met Engelse en Duitse platenlabels. De opvolger van de track is ook zo goed
als klaar en er zitten nog vele leuke samenwerkingen voor de Kudelstaarter aan te komen. Onder
andere wederom twee tracks met
Rob Davis. Heel begrijpelijk dus
dat Martijn Sietsema het draaien
op een laag pitje heeft gezet en
zich concentreert op het vak van
producer. U/jij gaat vast nog veel
van deze Kudelstaarter horen!

Aalsmeer - De kunstenaar Cornelis le Mair en fotograaf Ki Lynn nemen momenteel in het Flower Art
Museum deel aan de tentoonstelling ‘Oude Meesters door jonge
ogen’, over bloemstillevens van
hedendaagse kunstenaars. In dit
kader geven zij zaterdag 10 november twee Masterclasses Stilleven Fotografie in het museum. Tijdens de Masterclass laten
zij zien hoe je een klassiek stilleven in een modern jasje steekt.
Deelnemers krijgen tips over onder andere compositie, bloemgebruik en (foto)techniek en gaan
ook zelf aan de slag. Na de workshop hebben zij meerdere prachtige afbeeldingen van bloemstillevens en een koffer vol inspira-

tie. Het is een unieke kans om te
leren van twee grootmeesters op
dit gebied. De Masterclass is bedoeld voor fotografen van alle
niveaus en met alle apparatuur
(ook smartphone). Ook voor amateurschilders die zich willen bekwamen in het bloemstilleven is
deze workshop de moeite waard.

Oproep voor gedichtendag

Aalsmeer - De werkgroep Podiumkunsten en Literatuur van
KCA nodigt dichters uit om een gedicht voor te dragen in cultureel café Bacchus op donderdag 31 januari 2019. Het thema
‘Vrijheid’, dat Poetry International heeft gekozen, kan grensoverschrijdend zijn, een taboe doorbreken, een glimlach ontlokken, ergeren of zelfs choqueren. Neem de pen op als wapen voor vrije gedachten op maagdelijk wit papier. Lever je
gedicht aan in Garamond 24, regelafstand 1 bij Marijke Haremaker via HaremakerJCP@hetnet.nl. Sluitingsdatum is 1 januari 2019. Laat dwang thuis, rijm erop los of neem het pad van
het vrije gedicht met woordspelingen of metaforen. De voordracht mag niet langer zijn dan circa 3 minuten en als je zelf
niet kan komen, laat dan iemand anders voor je optreden.

Tragikomedie van Alex van Warmerdam

Er worden zaterdag 10 november twee Masterclasses gegeven,
op dit moment zijn in beide groepen nog plaatsen beschikbaar.
De eerste is van 10.30 tot 13.00
uur en de tweede van 14.00 tot
16.30 uur. De kosten zijn 60 euro
per persoon. Aanmelden kan via
info@flowerartmuseum.nl en via Rijsenhout - Wilt u een ‘kijkje in
de wereld van Alex van Warmer0297-364400.
dam’, een gestileerde, absurde
maar oer-Hollandse wereld? Kom
dan naar De Rijzenspelers op 9,
10 en 17 november. De toneelvereniging brengt in dorpshuis
daarna de extra attractie om naar De Reede de muziektheatervoorboven te klimmen via steeds klei- stelling ‘Het Noorderkwartier’.
ner wordende trappen en na 214 Alex van Warmerdam staat voortreden de buitentrans te betre- al bekend om zijn absurdistische
den. Deze trans loopt rond het films en toneelstukken, waarin rabovenste deel van de watertoren ke observaties en typeringen van
(circa 50 meter hoogte), dus het mensen worden gecombineerd
schept de mogelijkheid om een met een geheel eigen humor. Abprachtig uitzicht van alle uithoe- surd en zeer herkenbaar. In ‘Het
ken te zien. Wanneer men naar Noorderkwartier’ is dit niet anboven wil is de entreeprijs be- ders. In deze absurde tragikomescheiden: 1 euro voor de kinde- die wordt het leven gevolgd van
Faas. Faas is ergens tussen de 43
ren en 2 euro voor volwassenen.
Deze maand komen er ook weer en 49 jaar oud en van zijn ouders
enkele groepen schoolkinderen mag hij niet naar buiten. Kloos
uit Aalsmeer-Oost en Kudelstaart en Martha vinden niet dat ze hun
de watertoren bezoeken. Dit be- zoon in zijn ontwikkeling belemzoek wordt door de schoolkinde- meren, immers: Hoe kan je verren altijd enthousiast ontvangen langen naar iets dat je niet kent?
en zij vinden het sowieso span- Gek genoeg hoeft Faas helemaal
nend naar boven te klimmen en niet naar buiten, om toch mensen
daarna rond de trans te lopen om te ontmoeten: een vrouw die een
afspraak heeft met een paard, een
te genieten van het vergezicht.
huilende postbode, vier sprekende kleuren. Maar hij gaat voorSinterklaas-wandeltocht
Op zaterdag 24 november wordt al in discussie met vier arbeiders;
de watertoren extra geopend van Paard, Put, Muis en Machteld. En
10.00 tot 14.00 uur: dit mede om met een echte schilder. Faas wil
de Sinterklaas-wandeltocht deel- schilder worden; kunstschilder.
nemers de gelegenheid te ge- ‘Het Noorderkwartier’ gaat over
ven een bezoek te brengen en Holland op zijn smalst. Ga maar
wellicht, tussen het wandelen niet de deur uit, want daar dreigt
door, naar boven te klimmen. Kijk de boze buitenwereld. Lees maar
voor meer informatie op www. geen boeken, want daar krijg je
ideeën van. En laat je vooral niet
aalsmeer-watertoren.nl

Watertoren zondag open
Aalsmeer - Na een succesvol derde kwartaal met veel extra openingstijden is de Aalsmeerse watertoren in oktober weer gestart met het vaste schema: Op
de tweede en vierde zondag van
de maand geopend voor publiek.
Komende zondag 11 november
tussen 13.00 en 17.00 uur staan
de deuren van het Aalsmeerse rijksmonument weer open en
kan iedereen het interieur van de
toren bewonderen. Voor velen is

mooier maakt! Bijna aan het einde van avond werd de champagne fles opengetrokken, hoewel het koor het nog één lied
moest doen met een glas gevuld
met water. Door met hun vingers
zachtjes over de glazen te wrijven
brachten zij aangevuld met hun
stem een geluid voort waardoor
het stiller dan stil in de kerk werd.
Het applaus daarna was overdonderend. Met het favoriete lied van
alle vijftien koorleden - een Hongaars schaapherders lied - werd
de avond na heel veel bedankjes
en het uitdelen van bloemen aan
al degenen die deze avond tot
een luisterfeest hadden gemaakt
afgesloten. Gelukkig was er na afloop van dit zeer geslaagde jubileum concert voldoende tijd om
met elkaar na te praten en verdiende complimenten uit te delen.
Janna van Zon

Thema in 2019: Vrijheid

Masterclasses voor fotografen en schilders

Liefdesperikelen en spanning
Wat mag u van dit lachwekkende
blijspel ‘Boeing-Boeing’ verwachten, geschreven door Marc Camoletti en vertaald door Luc Lutz?
De rijke vrijgezel Bernard beleeft
de tijd van zijn leven met drie verschillende stewardessen. De ontwikkeling van de gloednieuwe en

Kudelstaart - Tien jaar lang was
Martijn Sietsema uit Kudelstaart
de resident dj van café de Praam
in Aalsmeer. Ook regelmatig verzorgde hij de muziek in de café’s
Bolle Jan en Tante Roosje in Amsterdam. Maar draaien doet Martijn niet veel meer op dit moment.
Met produceren van muziek
heeft hij het erg druk. Zijn hobby begint nu serieus werk te worden. Afgelopen zomer stond hij
al een aantal weken in de Duitse
dance top 100 met de plaat ‘Bring
the house down’. De hoogste positie was plaats 42. De plaat produceerde hij voor de heren van
Eastpack. Ook hun eerste plaat
‘Airborne’ scoorde erg goed in
het buitenland. Met name Duitsland, Noorwegen, Azië en Japan
ging los op de plaat. Als Martimo waren er wat techno plaatjes
die Martijn Sietsema produceerde en als ‘Lightfreaks’ had hij twee
dance-knallers op het befaamde Midtown records, tot hij Rob

Aalsmeer - Zaterdag 3 november
vierde in de Open Hof Kerk het
Dameskoor Davanti (dat Vooraan
betekent) haar 25 jarig bestaan.
Een zilver bestaan, maar wel met
een diamanten en gouden randje. Diamant als metafoor voor het
prachtige en zuivere stemgeluid
en het goud voor de veelzijdigheid van Davanti. Het anderhalf
uur durende concert was een lust
voor het oor en zo was het ook
bedoeld. De wensboom links van
het podium was een boom beladen met hoogtepunten uit het
verleden, portretten van de koorleden en wensen voor de toekomst.
Twee oud- koorleden gestoken
in een prachtige zilveren glitterjurk haalden meerdere anekdotes
aan, zongen tussendoor een lied
zet. Dat kan niet anders!” Toch waarmee zij de optraden tijdens
zullen de luisteraars uit de mond Korenslag. “Onze mooiste herinvan Boris horen dat de barst tij- nering is het compliment van judens het werk is ontstaan en dat rylid Jeroen Kijk in de Vegt: Alsof
van opzet geen sprake is. In zijn er een engeltje in mijn oor piest.”
beelden probeert Boris de kwets- Davanti heeft in de afgelopen 25
baarheid van de mens weer te ge- jaar heel veel publiek overromven. Het respect voor deze kun- peld met hun klankkleur en ook
stenaars zal na uitleg van de le- zeker door het met een ongeloofzing alleen maar groter worden. lijke vaardigheid zingen in zoveel
Hun werkwijze, het geduld en de verschillende talen en dat alletechniek, lijkt niet meer van deze maal uit het hoofd.
tijd, maar gelukkig tonen beide “Het is een inspanning maar wat
kunstenaars een bewonderens- heerlijk om te doen. Zingen verwaardige schoonheid die de kij- bindt”, zegt één van de koorleker nog meer zal doen verbazen den. Waaraan toegevoegd kan
worden dat Davanti de wereld
en hopelijk inspireren!
KCA raadt kunstliefhebbers van
harte aan deze bijzondere lezing in het Oude Raadhuis in de
Dorpsstraat 9 bij te gaan wonen.
Janna van Zon

De Rijzenspelers speelt:
Het Noorderkwartier
in met kunstenaars; die brengen
hoogstens wat troost... Wilt u een
kijkje in die wereld van Alex, Faas,
Kloos en Martha? De spelers van
De Rijzenspelers hopen u te zien
tijdens één van de drie uitvoeringen. Met: Jeroen Rinkel, Evert van
Putten, Marianne Arendse, Remco Brandt, Arjo Lanser, Colette
Lanser, Robert Arendse, Wietske
Pet, Daniëlle Evers, Mariska van
Leeuwen, Ingrid Eekhoff en Bernadette van Harskamp. De regie
is in handen van Ton Offerman.
De voorstellingen zijn op vrijdag
9, zaterdag 10 en zaterdag 17
november in dorpshuis De Reede aan de Schouwstraat. Entree:
10 euro. Aanvang: 20.00 uur, zaal
open vanaf 19.30 uur. Kaarten reserveren kan via: www.rijzenspelers.nl of bel 0297- 327840.
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Daten, kunst en cijfertjes
op Radio Aalsmeer

Herinneringen ophalen, ervaringen delen

Traditionele ‘Blauwe hap’
voor veteranen zaterdag
Aalsmeer - Ook dit jaar organiseert het Veteranencomité van
Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer
weer een ‘Blauwe Hap’ voor actieve en postactieve veteranen
woonachtig in de gemeente
Aalsmeer. Op zaterdag 10 november vanaf 12.30 uur kunnen zij bij
Restaurant Op de Hoek in een ongedwongen sfeer genieten van
een echte Indische maaltijd en ervaringen met elkaar delen.
Naast de jaarlijkse Veteranendag
Aalsmeer gaven veteranen aan
behoefte te hebben aan meer gelegenheden om met elkaar herinneringen op te halen en ervaringen te delen. Samen een gezellige maaltijd nuttigen past daar
mooi bij. En dat moet natuurlijk
een Blauwe Hap zijn, de traditionele Indische rijsttafel die elke woensdag op marineschepen

wordt geserveerd leent zich er
uitstekend en die bij vele Indiëgangers en overige veteranen bijzondere herinneringen opwekt.
Restaurant Op de Hoek in Kudelstaart stelt ook dit jaar weer
belangeloos zijn keuken beschikbaar, gekookt wordt volgens traditioneel recept door de vrouw
van een marinier. De eigen bijdrage is 7,50 euro per persoon inclusief een drankje, na de maaltijd
contant of per PIN-pas af te rekenen.
Veteranen die bij het Veteranencomité Aalsmeer bekend zijn,
hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Wie
hem gemist heeft kan zich aanmelden tot vrijdag 12.00 uur via
info@veteranenaalsmeer.nl of bel
06-52667700. Partners of begeleiders zijn ook van harte welkom.

Week van de Pleegzorg

Extra aandacht voor het
tekort aan pleegouders
Aalsmeer - Het is de Week van
de Pleegzorg. Deze week is er extra aandacht voor hoe belangrijk pleegzorg is en het tekort
aan pleegouders. Het doel is om
nieuwe pleegouders te werven.
Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp. Pleeggezinnen bieden een
thuis aan kinderen of jongeren
die voor korte of langere tijd niet
thuis kunnen wonen. Het kan dan
bijvoorbeeld gaan om een kind
waarvan de ouder(s) de opvoeding tijdelijk niet zelf meer aankunnen. Er kunnen ook andere
problemen spelen, zoals erg lastig gedrag van een kind of verwaarlozing en/of mishandeling
van een kind.

re veilig en gezond op te voeden,
kan zich als pleegouder aanmelden. Dus ook alleenstaanden, samenwonende of getrouwde stellen en samengestelde gezinnen,
met of zonder kinderen.

Soorten pleegzorg
De pleegzorgperiode kan variëren van bijvoorbeeld één of twee
weekenden per maand tot enkele jaren of zelfs tot volwassenheid van het pleegkind. Door een
thuisbasis te bieden waar kinderen op warmte en een eigen plek
kunnen rekenen, helpen pleeggezinnen hen de draad van hun
leven weer op te pakken. Vaak
zijn pleegouders bekenden van
het kind. Zoals een oom en tante,
opa en oma of vrienden van het
gezin. Maar er zijn ook onbekende mensen die pleegouder willen zijn, want niet ieder kind kan
bij familie of bekenden terecht.
Om pleegouder te worden hoef
je geen ‘standaard’ gezin te hebben. Iedereen die het leuk vindt
en in staat is een kind of jonge-

Nog steeds hard nodig
Hoewel het aantal pleegouders
groeit is er nog steeds een tekort.
Ook in Aalsmeer zijn er kinderen
die voor korte of lange tijd niet
thuis kunnen wonen en wachten
op plaatsing in een pleeggezin.
”Het is heel belangrijk dat deze
kinderen zoveel mogelijk kunnen
opgroeien in een gezinssituatie.
Door informatie en aandacht te
geven aan het pleegoudersschap
willen wij Aalsmeerse gezinnen
motiveren voor deze belangrijke
vorm van jeugdhulp”, aldus wethouder jeugd Robbert Jan van
Duijn.
Meer weten over pleegzorg in
Aalsmeer? Neem een kijkje op
www.kenterjeugdhulp.nl of bel
met Kenter jeugdhulp via 0882434343

Waarom pleegzorg
De bedoeling van pleegzorg is
dat de ouders op een bepaald
moment zelf de opvoeding van
hun kind weer op zich nemen.
Soms is dat echter door de omstandigheden onmogelijk. In dat
geval blijft het kind voor langere tijd in het pleeggezin. Het contact en de relatie tussen het kind
en de eigen ouders blijven altijd
belangrijk.

Businessclub FC Aalsmeer

Netwerkborrel ‘Meer
voor ondernemers’
Aalsmeer - De businessclub FC
Aalsmeer houdt op donderdag
15 november de netwerkborrel
‘Meer voor Ondernemers’ in het
clubhuis van de voetbalvereniging aan de Beethovenlaan. Alle ondernemers uit Aalsmeer en
omgeving worden bij deze uitgenodigd om de borrel te bezoeken. De inloop is vanaf 19.00
uur waarbij iedereen welkom
wordt geheten met een lekker
welkomstdrankje. Na de officiële opening van deze avond door
voorzitter Eef Niezing van FC
Aalsmeer om 20.00 uur begint de
avond met een mooie en leerzame wijnproeverij onder leiding
van Arno Maarse van Viva-Vino.
Vervolgens komen twee bekende
en succesvolle ondernemers uit
Aalsmeer aan het woord, respectievelijk Karin Eveleens van Eveleens Makelaardij en Bob IJpelaar

van de Van Vliet Groep. Zij vertellen wat hen inspireert en bezig houdt en waarom ze succesvol zijn als ondernemer. Na deze
leerzame en inspirerende presentaties van deze twee Aalsmeerse ondernemers volgt er nog een
korte ‘elevator pitch’ van twee
nieuwe leden van de businessclub FC Aalsmeer: InXpress en
SYS. Hierna neemt de bekende DJ
Joost van Belzen het over om te
zorgen voor de nodige sfeervolle
muziek. Onder het genot van de
nodige hapjes en drankjes (gratis) kan er vervolgens de rest van
de avond nagepraat en genetwerkt worden. De businessclub
FC Aalsmeer en FC Aalsmeer nodigen ondernemers van harte uit
om langs te komen! Voor meer
informatie kan contact opgenomen worden met Jacco van der
Laarse via 06-55464853.

Zaterdag 17 november barst het los

Bazaar bij Doopsgezinde
Gemeente: Feestje!
Aalsmeer - De ‘R’ is allang weer
in de maand en dat betekent
voor de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer dat het niet zo lang
meer duurt voordat de bazaar
losbarst. De voorbereidingen zijn
al wekenlang volop in gang. De
bazaar is een begrip in Aalsmeer
en ver daarbuiten. Het doel is om
veel geld op te halen voor een
zestal goede doelen en voor het
werk van de Doopsgezinde Gemeente zelf. Maar wat zeker zo
belangrijk is dat het een heel gezellige dag is vol met verwachte en onverwachte ontmoetingen. Het is een dag van saamhorigheid en gemeenschapszin en
dat is niet overal meer vanzelfsprekend.
Diverse activiteiten
Er is een grote verscheidenheid
aan activiteiten op de Bazaar. Zo
kunnen bezoekers er terecht voor
prima tweedehands kleding, voor
boeken en platen, een uitgebreide rommelmarkt en in Aalsmeer
vanzelfsprekend ook voor bloemen en planten. En er zijn altijd
weer met zorg gemaakte handwerken van het ‘Dameswerkgezelschap’ te koop. Het Rad van
Avontuur is een echte ‘klassieker’, die je niet voorbij mag lopen.
De hele dag kunnen er prachtige
prijzen, waaronder in iedere ronde een taart, gewonnen worden.
En er wordt koffie en thee geserveerd vergezeld van heerlijk
zelfgebakken gebak. Een aparte
plaats op de bazaar hebben de
vele verlotingen, waaronder die
van een prachtig gemaakte grote Doopsgezinde quilt, van een

goed gevulde boodschappenmand, van een weekendje weg
naar Texel en van de (boot)reis
naar London.
Spullen brengen
Vanaf woensdagmiddag 14 november tot en met vrijdagmiddag 16 november 13.00 uur kunnen spullen ingeleverd worden voor de bazaar: boeken, lp’s,
dvd’s, rommelmarktspullen, kleine meubels, kleding, schoenen,
enzovoort. Vanzelfsprekend moeten het wel schone, in goede
staat verkerende, spullen zijn. Er
is geen plaats voor oude computers en toebehoren, geen beeldbuis-tv’s en geen grote meubels.
Goede doelen
Vijftig procent van de opbrengst
gaat naar de volgende zes goede
doelen: Light for the world (Oeganda), Mama Project (Honduras), Hart4OnderwijsNepal (Nepal), Vocational Training Center
Shirati (Tanzania), Doopsgezind
Wereldwerk en het Kinderadoptieprogramma van WereldWerk.
Voor de eerste vier genoemde
goede doelen vraagt de Doopsgezinde Gemeente verdubbeling
van de opbrengst aan bij de OSA.
Meer informatie over alle goede
doelen is te vinden op de website
van de Doopsgezinde Gemeente:
www.dgaalsmeer.nl
De overige vijftig procent is voor
het werk van de Doopsgezinde
Gemeente Aalsmeer.
De bazaar is op zaterdag 17 november van 10.30 tot 17.00 uur
in de Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer, Zijdstraat 53-55.

Vrijwilligersavond OVAK
goed bezocht en gezellig
Aalsmeer - De Ouderenvereniging Aalsmeer Kudelstaart heeft
afgelopen woensdag 31 oktober
een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd in het Dorpshuis van
Kudelstaart. Er waren 132 aanmeldingen en men had elkaar
weer veel te vertellen. Ook was
er een muzikant, de heer Williams
op gitaar, mondharmonica en
zang. De OVAK bestaat dit jaar 10
jaar en er wordt veel werk verzet
door het bestuur, de commissies
en alle vrijwilligers. Speciale dank
aan de heer Peter Hubers deze
avond. Hij verzorgt elke maand
de lay-out voor de Doorvaart. Onder applaus werd er een bon en

een bos bloemen aan hem overhandigd. In de Doorvaart is onder
andere de lijst met verjaardagen
te lezen. Veel mensen zijn boven
de 80 of zelfs boven de 90 jaar,
maar de OVAK zou ook graag wat
jongere leden, vanaf 55 jaar, willen verwelkom. Ook zij zullen vast
genieten van de gezellige fietsen dagtochten, de sport- en spelmiddagen en de interessante thema-bijeenkomsten. In ieder geval hebben zij deze vrijwilligersavond met een heerlijk buffet
met ijs en koffie toe gemist. “Het
was weer een gezellige avond en
een stimulans om door te gaan”,
aldus het bestuur.

Bloemen en een bon voor Peter Hubers, de maker van de Doorvaart.

Aalsmeer - Als je weet wat voor
type jij bent en wat voor type bij
jou past, dan wordt het een stuk
makkelijker om jouw ideale partner te vinden. Hoe herken jij die
ideale partner dan? Daar praat Esther over met Monica Wardenaar.
Zij heeft zich verdiept in de typologie van mensen. Luister je mee?
Vandaag, donderdag 8 november, ‘Echt Esther’ vanaf 19.00 uur
op Radio Aalsmeer. Vragen, opmerkingen? Mail deze naar esther@radioaalsmeer.nl.
Kunst en cultuur in ‘That’s Life’
Donderdagavond is weer het
maandelijkse lifestyle radiomagazine met Jenny Piet en Wilbert
Streng. De eerste gast is Jet van
Dalfsen die een bierbrouwerij,
slijterij en proeflokaal bestiert in
Uithoorn. Vervolgens Constantijn
Hoffscholte die alles komt vertellen over de nieuwe expositie in
het Flower Art Museum, waar verschillende kunstvormen te beleven zijn. Verder neemt Heleen
van Haaften in verband met de
expositie in het Oude Raadhuis
twee bekende kunstenaars mee:
schilder Erik de Jong en beeldhouwer en filmmaker Boris Pavel
Cohen waarmee wij in gesprek
gaan. De hele uitzending is er
tussendoor live muziek van duo
Jukebox. Kortom weer een heerlijke uitzending met veel prachtige verhalen en heerlijke muziek
op de planning. Radiotechniek in
handen van Dennis Wijnhout.
Blikopener Radio in Lissabon
Team Blikopener Radio is deze
week in Lissabon voor een van de
grootste technologieconferenties van de wereld: Web Summit.
Maandag 12 november uitgebreid verslag van het evenement
en de trends en innovaties die er

zijn besproken. Zo’n 70.000 bezoekers maken kennis met sprekers van wereldklasse, spraakmakende startups en technologie in
de breedste zin van het woord.
Cijfertjes in ‘Door de Mangel’
Al meer dan vijf jaar ontvangt het
team van ‘Door de Mangel’ iedere
week een interessante Aalsmeerder of Kudelstaarter. Afgelopen
maandag schoof Jan van Liempt
aan en sprak ronduit over zijn leven, waarvan hij zijn jeugd deels
doorbracht in Indonesië. Aan het
eind van het uur kwamen toch
de drie kernwoorden die Jan typeren naar boven: wereldburger,
ambitieus en precies. Natuurlijk
is ook Jan op zoek gegaan naar
een nieuwe gast: “Ik maak er een
Janboel van, want ik heb Jan de
Groot gevraagd het stokje van
mij over te nemen.” Jan de Groot
is zijn accountant. Naast dat
het zakelijk klikte, kunnen beide Jannen het ook op persoonlijk vlak goed vinden. Van Liempt
wil graag weten hoe zo’n aardig
iemand als Jan zo’n ‘cijferneuker’ wordt. Maandag vanaf 19.00
uur in ‘Door de Mangel’. Mocht je
als luisteraar een vraag hebben,
mail deze dan naar info@radioaalsmeer.nl of bel tijdens de uitzending naar de studio.
Radio Aalsmeer is de lokale omroep van Aalsmeer en omgeving. De omroep is te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0
FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via www.radioaalsmeer.nl. Elke dag brengt
Radio Aalsmeer informatieve
en interessante programma’s. In
de nacht en doordeweeks overdag kan genoten worden van fijne non-stop muziek. Volg Radio
Aalsmeer ook op Twitter en Facebook.

Tentoonstelling in het gemeentehuis

Landelijke actie tegen
geweld en mishandeling
Aalsmeer - Met medewerking
van Jiska Sharon - trauma ervaringsdeskundige vanuit haar
jeugd - wordt in de weken van
19 tot en met 30 november in
de burgerzaal van het gemeentehuis een tentoonstelling georganiseerd. Het gaat om een landelijke actie waarin aandacht
wordt gevraagd voor trauma’s
van mishandeling en geweld. Jiska Sharon geboren uit een Engelse moeder en Hongaarse vader woonde tijdens haar jeugd en
jonge jaren in verschillende landen, zo ook in Israël. Daar volgde zij haar universitaire opleiding:
Creatief therapeut met als specialisatie trauma verwerking. Vier
jaar geleden richtte zij in Amstelveen het Trauma Kunst Centrum
op. Een landelijke non-profit organisatie die een podium biedt
aan volwassenen met een traumatische ervaring. “Het creëren
van kunst is een manier om je te
uiten wat er speelt in het lichaam,
de geest en het leven. Kunst is de
taal waarmee wij spreken”, aldus
Jiska “In ieder mens schuilt een
kunstenaar. Laat zien waartoe je
in staat bent.”
De kunstenaars die het centrum
bezoeken maken veelzijdig creaties, zoals: fotografie, gedichten,
films, beelden, tekeningen en
schilderijen. Met name de schil-

derijen en tekeningen zijn in het
gemeentehuis te zien. Er zijn niet
alleen grimmige verbeeldingen
te zien, ook zullen bezoekers verrast zijn over de gebruikte vrolijke
kleuren. “Er is meer in het leven. Ik
ben niet het trauma”, verwoordt
één van hen. Een tentoonstelling
om even bij te blijven stilstaan!
Voor meer informatie zie Facebook: Trauma Kunst Centrum.
Voor deelname aan deze tentoonstelling: e-mail traumakunstcentrum@gmail.com
Janna van Zon

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Vogelvereniging De
Rijsenvogel organiseert op zondag 11 november weer een vogelbeurs. Deze vindt plaats in het
gebouw van voetbalvereniging
SCW aan het Konnetlaantje in Rijsenhout. Iedereen is welkom tussen 9.30 en 13.00 uur. De entree
bedraagt 1 euro en kinderen onder de tien mogen onder begeleiding gratis naar binnen. Op de-

ze beurs kunt u terecht voor het
aanvullen van u vogelbestand, 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 bereid om vragen te beantwoorden. Ook vogelvoer en vogelaccessoires zijn verkrijgbaar
op deze beurs.
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Op vakantie met de boot
Henk en Co vonden het maar
niets, veel liever gingen ze op
reis met de boot. In 1993 hebben ze drie maanden gevaren,
naar de Middellandse zee. “Onderweg zijn we 231 sluisjes tegen
komen”, vertelt Co, die van deze
reis een logboek heeft bijgehouden. Co is altijd invaljuf geweest
op zo’n beetje alle scholen in
Aalsmeer en Rijsenhout. “Bij ziekte en zwangerschapsverlof werd
ik gevraagd”, vertelt ze.

Gewerkt bij de KLM, maar slechts één maal gevlogen

Co en Henk Konst 60 jaar getrouwd
Aalsmeer - Zestig jaar getrouwd
zijn Henk Konst en Co Spaargaren en afgelopen maandag 5 november ging burgemeester Jeroen Nobel bij het diamanten
echtpaar op bezoek. Namens het
gemeentebestuur trakteerde hij
op bloemen en hij had het uittreksel van hun huwelijksinzegening meegenomen. Henk en Co
zijn in 1958 in het gemeentehuis

(het Oude Raadhuis) in de Dorpsstraat getrouwd. Co is een echte
Aalsmeerse, geboren op de Uiterweg en dochter van een seringenkweker.
Wedstrijdzeilen
Heel vaak was zij op het water
van de Westeinder te vinden, het
liefst in haar zeilboot en hier ontmoette zij Henk, geboren in Vrou-

Van 12 tot en met 17 november

Collecte voor kinderen
met een handicap
Aalsmeer - Duizenden vrijwilligers gaan van 12 tot en met 17
november weer op pad om geld
in te zamelen voor kinderen en
jongeren met een handicap. Zij
komen aan de deur tijdens de
landelijke collecteweek van NSGK, de Nederlandse Stichting
voor het Gehandicapte Kind.

beidsmarkt. Daardoor staan zij
vaak aan de zijlijn. Dankzij de
hulp van vele donateurs en vrijwilligers, die zich daarvoor belangeloos inzetten, helpt NSGK deze
drempels uit de weg te ruimen.
Zodat zij gewoon kunnen spelen, leren, wonen en werken, sámen met niet-gehandicapte leeftijdgenoten.
Gewoon kind zijn
Heeft u geen collectant aan de
In onze samenleving zijn veel deur gehad maar wilt u toch een
drempels waardoor kinderen en bijdrage doen? Dat kan door de
jongeren met een handicap niet letters NSGK te sms-en naar numgewoon kunnen meedoen. Zij mer 4333 (eenmalige gift van 3
gaan bijvoorbeeld naar aparte euro) of met een online donatie
scholen. Of ze gaan helemaal niet via www.nsgk.nl. NSGK is in het
naar school. De speeltuin in de bezit van het CBF-keurmerk. Dit
buurt is voor hen vaak niet toe- garandeert dat ze op een verantgankelijk, evenmin als de sport- woorde manier omgaat met de
club, de theatercursus of de ar- giften die zij ontvangt.

Rouwgroep ‘Verlies en
verdriet’ bij Participe
Amstelland - Ook langere tijd na
het verlies van een partner kan
het nog moeilijk zijn om dit verlies te aanvaarden en het leven
weer op te pakken. Het uitwisselen van ervaringen met mensen vanuit vergelijkbare situaties,
geeft veel herkenning en steun.
Participe Amstelland start dit najaar met de rouwgroep Verlies en
verdriet. Deze rouwgroep is bestemd voor mannen en vrouwen
uit Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn die hun partner onlangs,
maar minimaal zes maanden geleden, hebben verloren. De groep
biedt de mogelijkheid om samen
met anderen verlieservaringen te
delen en te kijken hoe men opnieuw zin en invulling aan het leven kan geven. Onderwerpen die
aan bod komen zijn onder andere het overlijden, emoties rond-

om het verlies, omgang met de
omgeving, veranderingen in het
dagelijks leven, opnieuw betekenis geven aan uw leven, herinneringen aan de overleden partner
en rituelen. De bijeenkomsten
wordt begeleid door een maatschappelijk werker en een ouderenadviseur. Voorafgaand aan de
start van de rouwgroep zal er een
intakegesprek plaatsvinden.
De rouwgroep bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur op woensdag van
9.30 tot 11.00 uur. De bijeenkomsten zijn gratis. Voor meer informatie of direct aanmelden kunt
u bellen met 0297-326670 vragen naar Rijtje Langendijk of Elly Weijers, u kunt ook een email
sturen naar teamaalsmeer@
participe.nu. Aanmelden uiterlijk
14 november.

wenakker en opgegroeid in de
buurt van rivier de Amstel in Uithoorn. Ook zijn grote hobby was
zeilen en tijdens een wedstrijd
op de Poel hebben ze elkaar ontmoet en sloeg de vlam over. Beiden hebben gezeild met beroepszeilers. Onder andere zijn
ze in Miami, Monaco en Engeland geweest en veelal succesvol, er zijn diverse (hoofd)prijzen
gewonnen. Het zeilen was overigens wel hobby, Henk werkte bij
de KLM. “Ik hielp ze de lucht in.”
Bijna veertig jaar heeft hij hier
met plezier gewerkt, maar veel
gevlogen heeft het echtpaar niet.
Eén keer zijn ze met het vliegtuig
naar Antwerpen geweest om de
dierentuin te bezoeken.

Jeugdschaatsen
Henk kent menig wat oudere inwoner van het jeugdschaatsen.
Liefst 40 jaar is hij voor deze club
actief geweest en 27 jaar lang
ging hij wekelijks met een bus, en
later met twee bussen, naar de ijsbaan met kinderen uit Aalsmeer,
Kudelstaart en Rijsenhout. Henk
is de man die de rode ijsmutsen
heeft ingevoerd, om ‘zijn’ kinderen tussen de vele schaatsers te
kunnen blijven zien en omdat namen onthouden zo goed als onmogelijk was, gaf hij (groot)ouders de opdracht om op de ijsmuts de naam van het kind te zetten. Henk heeft veel met kinderen
gewerkt, zo ging hij ook wekelijks
zwemmen met een groep jongens en meisjes van Ons Tweede Thuis. Schaatsen deden Henk
en Co zelf ook graag. Zodra er
ijs lag werden de schaatsen onder gebonden en werd gezwierd
op de natuurijsbanen in Oosteinde en bij Topsvoort. Henk (91) en
Co (83) zijn de trotse ouders van
twee zonen, Wim en Rik, en van
twee kleinkinderen, Merel en Jorian. Het 60-jarig huwelijksfeest
is thuis gevierd met een feestelijke maaltijd tussen veel bloemen,
diverse kaarten van familie en
vrienden en felicitatiebrieven van
de Koninklijke familie en van de
Commissaris van de Koning!
Door Jacqueline Kristelijn

Zondag in Dorpskerk in Kanaalstraat

Dienst in teken van 150jarig Knipscheer orgel
Aalsmeer - Aankomende zondag 11 november staat de ochtenddienst in de Dorpskerk speciaal in het teken van het 150 jarig bestaan van het Knipscheer
orgel. Afgelopen 11 oktober was
het exact 150 jaar geleden dat
het orgel in 1868 in gebruik werd
genomen. Om dit jubileum te
vieren zal er in deze dienst extra aandacht aan het orgel worden gegeven. Het orgel zal deze
ochtend worden bespeeld door
Hans van Noord. Tevens zal het
Interkerkelijk Mannenkoor Haarlemmermeer muzikale medewerking verlenen aan deze speciale dienst. Het twee klaviers Knipscheer orgel werd in 1868 ontworpen en gebouwd door, de
toen zeer bekende orgelbouwer, H. Knipscheer. Op 11 oktober 1868 werd het instrument
voor het allereerst bespeeld door
de heer G. Bastiaans. Het instrument kostte maar liefst 3000 gulden, een enorm bedrag voor die
tijd. Met de intrede van het orgel
kwam er een einde aan de medewerking van de voorzanger. Deze
voorzanger zong een regel voor
en de gemeente zong dit na tot
dat het hele lied gezongen was.
Deze voorzanger was vaak een

‘meester’, die behalve deze functie ook koster en klokkenluider
was. Voor al deze werkzaamheden kreeg hij dan een vergoeding
van zo’n 200 Hollandse guldens.
Het orgel in zijn huidige staat
heeft in zijn 150 jaar diverse reparaties en ingrepen gehad, waarbij
de restauratie van 2007-2008 bij
velen nog vers in het geheugen
ligt. Er kan gesteld worden dat
het instrument ondanks zijn leeftijd nog in prima staat verkeert.
Reden genoeg om bij diverse gelegenheden het instrument extra
aandacht te geven.
Zo zal er op zaterdag 24 november een speciaal programma gespeeld worden door de virtuoze
organist Joshua Prins. Op 25 januari zal er een concert plaatsvinden met de Katwijkse organist Hugo van der Meij. Maar allereerst dus de ochtenddienst
van aankomende zondag met
het Interkerkelijk Mannenkoor
van Hans van Noord. De dienst
in de Dorpskerk aan de Kanaalstraat begint om 10.00 uur en zal
onder leiding staan van de eigen
wijkpredikant dominee G.H. de
Ruiter. Belangstellenden zijn van
harte welkom!

Informatiemiddag op 15 november

Valpreventie voor ouderen
Aalsmeer - Valpreventie betekent het voorkomen van vallen
en daarbij het voorkomen van lichamelijk letsel als botbreuken
en kneuzingen. Juist ouderen lopen een groter risico om te vallen.
In Nederland komt gemiddeld iedere zes minuten een oudere op
de eerste hulp terecht na een val.
De helft van deze valincidenten
resulteert in een klein letsel. Eén
op de tien van deze incidenten in
een ernstig letsel, zoals een heupfractuur. Als een oudere eenmaal
is gevallen, is de kans op herhaling groot. Een van de belangrijkste oorzaken hiervan is de onzekerheid die een val met zich meebrengt in de dagelijkse bezigheden. Het doel van valpreventie
is dat de kans op vallen verminderd wordt en dat de valangst afneemt. Valpreventie kan met name zinvol zijn voor thuiswonende ouderen die slecht en/of onzeker te been zijn en angst hebben
om te vallen. Het is heel belangrijk om valgevaar te erkennen en
geïnformeerd te zijn hoe een valpartij voorkomen kan worden.
Het Ontmoetingscentrum in gebouw Irene ontvangt dagelijks veel ouderen die het Inloop
Odensehuis of de maatwerkgroepen bezoeken. Bewegen is daar

een belangrijk programmaonderdeel om lichaam en geest gezond te houden. De samenwerking met het paramedisch advies
centrum Aalsmeer (Paca) is opgezocht om de ouderen in Aalsmeer
zo goed mogelijk te ondersteunen en (val)preventie onder de
aandacht te brengen.
Paca heeft meerdere geriatriefysiotherapeuten die zich met name bezig houden met ouderen
die problemen ervaren met het
bewegingsapparaat. Daarnaast
is het voorkomen van problemen belangrijk. Omdat het Ontmoetingscentrum zich ook bezig houdt met gezond bewegen
en het voorkomen van ongelukken is voor donderdag 15 november Tessa Jannink (Geriatriefysiotherapeut bij Paca) uitgenodigd om ouderen te informeren
over het belang van valpreventie. Ze zal uitleggen wat een val
teweeg kan brengen en wat nodig is om vallen te voorkomen.
Ouderen in Aalsmeer worden
van harte uitgenodigd om deze
bijeenkomst van 14.00 tot 15.30
uur in gebouw Irene in de Kanaalstraat 12 te bezoeken. Voor informatie en aanmelding (wenselijk):
06-22468574 of mail naar emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl

Collecte Brandwonden
Stichting groot succes!
Aalsmeer - In de week van 7 tot
en met 13 oktober collecteerden in heel Nederland meer dan
50.000 vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in Kudelstaart gingen
de collectanten langs de deuren.
En met succes!! Gezamenlijk werd
een bedrag van 1.782,73 euro opgehaald. De opbrengsten van
de collecte stelt de Brandwonden Stichting in staat om haar
werk voor mensen met brandwonden voort te zetten. Ernstige
brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop zetten. Het medische traject, met teintallen operaties, duurt soms jaren. Daarnaast
zijn er de verwerkingsproblemen
van het vaak traumatische ongeluk. En tot slot zijn het vooral de
ontsierende littekens die het leven van brandwondenslachtoffers moeilijk maken. Mensen met
brandwonden worden vaak nagestaart, gemeden en soms niet
voor vol aangezien. Daar moe-

ten zij mee leren leven. De Brandwonden Stichting helpt hen daarbij. Al meer dan 40 jaar voert
de Nederlandse Brandwonden
Stichting haar strijd tegen deze
littekens. Dit doet zij op drie fronten: het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de
behandeling (door onderzoek) en
het bevorderen van psychosociale nazorg en begeleiding. Dankzij
de collecte kan de Nederlandse
Brandwonden Stichting haar activiteiten voortzetten. Namens de
plaatselijke collectenorganisator
dankt de Brandwonden Stichting
alle collectanten en gulle gevers
in Kudelstaart voor hun bijdrage
aan de strijd tegen littekens. Meer
informatie is te vinden op de site
www.brandwondenstichting.nl
Voor 2019 is de stichting op
zoek naar meer collectanten in
Aalsmeer en Kudelstaart. Spreekt
het u/jou aan? Opgeven kan
bij Ria Pieterse-Waaijman via
loekria@yahoo.nl

Herdenkingsdienst Henk
Helsloot in Urbanuskerk
Nes aan de Amstel - Op zondag
11 november om 10.00 uur vindt
in de Urbanuskerk in Nes aan
de Amstel een kerkdienst plaats
waarin stilgestaan wordt bij het
overlijden van Henk Helsloot.
Priester Henk Helsloot heeft in een
inmiddels ver verleden leiding gegeven aan de parochie in Nes aan
de Amstel. Na enige omzwervingen langs andere parochies, vertrok hij naar Brazilië, waar hij tientallen jaren als priester actief was
en leiding gaf aan een opvangen scholingscentrum voor kansarme kinderen. Henk Helsloot overleed op 9 september jl. na een kort
ziekbed in zijn huis op dit centrum. Familie, vrienden en andere belangstellenden zijn van harte welkom om de dienst bij te wo-

nen en na afloop met een kop koffie of thee stil te staan bij en herinneringen te delen over het markante leven en werk van Henk Helsloot. De mis zou aanvankelijk
plaatsvinden in de gelijknamige
kerk in Bovenkerk, maar moest in
verband met de brand aldaar uitgesteld en verplaatst worden. Op
11 november zal Jan Adolfs een
mis leiden, waarin ook plaats is
voor koorzang (het koor Voces Volantes studeert speciaal voor deze
gelegenheid Portugeestalig werk
in) en er zijn bijdragen van familie
en een vertegenwoordiger van de
stichting Handreiking over Oceanen (www.handreikingoveroceanen.nl). Het adres van de Urbanuskerk is Amsteldijk zuid 145 in Nes
aan de Amstel

Bingo-avond bij
BV De Pomp

jong of oud, gezelligheid en spanning staan voorop. Er worden tien
rondes gespeeld met gevarieerde
prijzen en één hoofdprijzenronde met twee waardevolle hoofdprijzen. Om het geld hoeft u het
niet te laten, want het rendement
is altijd hoger dan uw inleg, is het
niet qua prijzen, dan wel qua gezelligheid! Telefonische informatie kan verkregen worden bij de
secretaresse van de vereniging,
Caroline Ramp, via 0297-344107.

Aalsmeer - Op woensdag 14 november is de maandelijkse bingo
weer. Buurtvereniging de Pomp
houdt meestentijds de tweede
woensdag van de maand haar
bingo in ’t Baken in de Sportlaan
86. Vanaf 20.00 uur is iedereen
van harte welkom, lid of geen lid,
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Sparen voor bad- en bedtextiel

Samenwerking tussen
Deen en Van der Valk
Aalsmeer - Op 28 oktober is bij
Deen een spaaractie gestart onder de naam ‘Suite Dreams’. Klanten van Deen kunnen gedurende acht weken sparen voor Van
der Valk bad- en bedtextiel. Deze
spaaractie is een unieke samenwerking tussen Deen Supermarkten en Van der Valk.
Het bad- en bedtextiel is van
hoogwaardige kwaliteit en is speciaal ontwikkeld voor de hotellerie. Het textiel is duurzamer,
droogt sneller, voelt zachter aan
na het wassen en kreukt minder
als het uit de wasmachine komt.
Zelfs na honderden keren wassen!
De samenstelling van het materiaal is door Van der Valk zelf bepaald. Daarnaast zijn er nog specifieke details toegevoegd, waardoor dit bed- en bad textiel afwijkend is van de retail kwaliteit en
aanzienlijk langer meegaat!

(140 x 220 cm en 240 x 220 cm),
dekbedovertrekken met een fijne ruime instopstrook (140 x 260
cm en 240 x 260 cm) en handdoeken en badlakens. De kwaliteit is
top, hier staat Van der Valk garant
voor.
Sparen gaat heel makkelijk. Bij iedere 5 euro aan boodschappen
en bij actieproducten ontvangen de klanten van Deen spaarzegels. Met 15 zegels is de spaarkaart al vol en kan één van de Van
der Valk producten met hoge korting worden aangeschaft.

Extra: boxspring
Tijdens de actieperiode kan ook
een Van der Valk boxspring met
hoge korting worden aangeschaft. In een groot deel van de
Deen winkels staat daarom een
Van der Valk boxspring waar je op
kunt proef liggen. Bevalt het bed?
Dan kan deze tijdens de actieperiode via deen.nl besteld worden
Kussens en handdoeken
met hoge korting. De boxspring
Tegen inlevering van een volle is inclusief: twee keer boxspring,
spaarkaart zijn diverse producten twee maal pocket matras zeven
verkrijgbaar met grote kortingen. zones, twee keer set slede poten
Het gaat om kussens, dekbedden en één maal comfort topper.

Fiscaal voordeling sparen
bij Dunweg voor uitvaart
Regio - Om gebruik te kunnen
maken van fiscale voordelen en
uw nabestaanden niet te belasten met de zorg over uw uitvaart,
is het prettig om nu al zaken te
regelen voor later. Dunweg Uitvaartzorg kan u hierbij uitstekend
van dienst zijn met het Dunweg
Depositofonds

volledige bedrag van het deposito vrij om de uitvaartkosten te
betalen. Zo bespaart u uw nabestaanden de financiële nasleep
van een uitvaart. De kosten van
een uitvaart lopen snel op. Als
u uw familie en/of vrienden niet
met deze rekeningen wilt opzadelen, dan raadt Dunweg u aan
om tijdig geld te reserveren voor
Fiscale voordelen
uw uitvaart. Een van de mogelijkEen deposito bij Stichting Dun- heden om dit te doen is het afsluiweg Depositofonds is een inte- ten van een deposito bij het Dunressante mogelijkheid. U krijgt weg Depositofonds.
een aantrekkelijke rente, u profiteert van een extra vrijstelling Regel het nu!
in box 3 en het tegoed dat u op- Heeft u vragen over uw uitvaart?
bouwt, valt buiten uw eigen ver- De medewerkers van Dunweg
mogen voor de Wet langdurige denken graag met u mee en inzorg (dat wil zeggen: dit vermo- ventariseren in uw wensen en
gen telt niet mee bij de bepaling vragen. Neem vandaag nog gravan uw eigen bijdrage, mocht u tis en vrijblijvend contact op met
in een verpleeg- of verzorgings- Dunweg voor meer informatie via
huis opgenomen worden).
023–5633544 of via info@dunWanneer u overlijdt, komt het weg.nl.

Lezing bij Groei & Bloei
over reis door Iran
Aalsmeer - Op donderdag 15 november komt Harry Jans uit Apeldoorn naar buurthuis Hornmeer
met een verslag van zijn reis door
Iran. “Iran een land met vele gezichten. Iran is niet direct een
land waarvan je veel verwacht
op planten gebied. Toch komt de
keizerskroon Fritelaria imperialis er vandaan. Ook de tulp zoals
wij hem kennen komt oorspronkelijk uit het voormalige Perzië.
Wanneer je het land doorkruist,
blijkt het geen grote zandbak te

zijn, maar dat de bergen in het
noorden langs de Kaspische zee
iets van de Europese Alpen weg
hebben”, aldus Harry Jans. Naast
een contrastrijke natuur in (zout)
woestijnen en besneeuwde bergketens zal er ook aandacht worden besteed aan de cultuur en de
bevolking en steden als Esfahan.
De lezing met foto’s bij Groei en
Bloei op donderdag 15 november
begint om 20.00 uur in buurthuis
Hornmeer aan de Dreef 1. Toegang is vrij en ieder is welkom!

Fysiotherapie Kudelstaart
bestaat 40 jaar
Kudelstaart - Ruim 40 jaar geleden startte oprichtster Anneke
Kempkes achter haar woning aan
de Mad. Curiestraat in Kudelstaart
een fysiotherapiepraktijk. Het beroep was toen nog niet zo bekend als nu en Kudelstaart kende nog maar 2500 inwoners. Ook
huisarts Van der Stroom was toen
net met zijn praktijk begonnen.
Omdat Anneke al snel na de start
voor twee jaar naar Engeland vertrok vanwege het werk van haar
man, kwam Jan-Piet Verweij de
honneurs waarnemen. Toen ze
in 1980 terugkwam, zijn ze gezamenlijk doorgegaan.

Verhuizing
Kudelstaart groeide en de praktijk groeide mee. Al snel werd de
ruimte te klein en in 1983 werd
er verhuisd naar de voormalige
bovenmeesterwoning naast de
kerk. Daar stond destijds ook de
Antoniusschool. In die woning
had ook dokter van der Stroom
zijn praktijk dus toen was er al
sprake van een soort gezondheidscentrum kleine schaal. In
verband met nieuwbouw ( huidige Antoniushof ) werd in 1983
verhuisd naar een noodgebouw
aan de Einsteinstraat, naast het
winkelcentrum. De voormalige

Activiteiten overzicht
Dineren in ‘‘Voor Elkaer’’
woensdag 14 november een
heerlijk 3 gangen-diner
met o.a. een gebonden
asperge soep, Kudelstaartse
bal gehakt, spinazie met ei,
tomaat met feta en basilicum,
gekookte kriel aardappeltjes
uit de bouilion + tuinkruiden
en een aardbeien pudding
voor maar € 11,-.

Kalender met foto’s van Bianca en Klaas

100ste ‘Schoonheid van
Aalsmeer’ verkocht
Aalsmeer - Dinsdag 30 oktober is de 100ste kalender ‘De
Schoonheid van Aalsmeer’ verkocht bij Foto Aalsmeer aan Elma Sparnaaij. “Op naar de 200”, aldus de initiatiefnemers enthousiast. De kalender, die 2 oktober
is gelanceerd, omvat prachtige
foto’s van Bianca Tas, gecombineerd met foto’s van Klaas Groot.
Er is deze keer bij het maken van
de kalender beter op de verhouding Aalsmeer en Kudelstaart gelet. Dus, niet alleen mooie natuur in Aalsmeer, maar ook in Kudelstaart is op de gevoelige plaat
vastgelegd. De kalender is een
boeiende tocht door de omgeving, vol herkenning en vol verrassingen.
De gehele opbrengst van de ka-

lender gaat naar twee goede
doelen. Scoutinggroep Wiol &
Willem Barendsz krijgt geld om
haar verouderde speeltoestel te
vervangen en er wordt geld gereserveerd om te investeren in het
opzetten van een rollator wandelclub. Dit sportieve en gezellige avontuur gaat in het voorjaar
van start.
De kalender ‘De Schoonheid van
Aalsmeer’ kost 10 euro en is verkrijgbaar bij ‘t Boekhuis, de Historische Tuin en Foto Aalsmeer
in het Centrum, Marskramer Kudelstaart, Fysiotherapie PACA Lakenbleker en Driekolommenplein, Etos in de Ophelialaan, Drogist de Horn in de Beethovenlaan
en bij de Scouting Wiol & Willem
Barendsz (hier gepast betalen).

bent, het maakt niet uit
iedereen kan sjoelen.
Er zijn vier sjoelbakken
beschikbaar. Opgeven hoeft
niet, kosten zijn er ook niet
aan verbonden. Vindt u
het leuk om met ons mee
te doen? U bent van harte
welkom!

Vrijdag 16 november kunt
u gaan genieten van een
Chinese kippensoep, ChineesIndische rijstafel met o.a.
foeyong hai, babi ketjap, babi
panggang, kipsate met satesaus, atjar, kroepoek,
seroendeng, rijst en een
ananas compote met
slagroom naar keus voor €15,-.
Voor reserveringen Tel. 0297820979. U bent vanaf 17.00
uur van harte welkom.

De Soos in Voor Elkaer
Op donderdag 15 november is
er weer ‘‘De Soos’’ een gezellig
samen zijn. Kom gezellig naar
de Soos om een praatje te
maken, leer nieuwe mensen
kennen of ontmoet oude
bekende weer eens. U bepaalt
zelf wat u wilt doen deze
middag. B.v. de krant lezen,
verder werken aan u eigen
handwerk, puzzelen, een keer
op pad gaan; zoals winkelen
Sjoelen in Voor Elkaer
in Aalsmeer, Kleuren voor
Op donderdag 15 november
senioren of tekenen, hiervoor
kunt u weer sjoelen in
zijn materialen aanwezig.
wijkpunt Voor Elkaer. Sjoelen (tegen kostprijs). Ideeën en
wie kan dat nou niet. Een leuk wensen zijn altijd welkom.
spel met veel gezelligheid,
De Soos is er 1x per maand op
plezier en waarbij u lekker in
donderdagmiddag van 14.00beweging bent. Staand,
16.00 uur.
zittend of je nou links of rechts

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Groene Hart spirituele
beurs in Nieuwkoop

kleuterschool aan de andere kant
van de kerk stond al geruime tijd
leeg en leek geschikt om er een
multidisciplinair centrum van te
maken. Na vele gesprekken met
de gemeente en kandidaat-gebruikers, bleef alleen de fysiotherapie over en werd het gebouw
in 1993 omgetoverd tot praktijkruimte. Omdat Kudelstaart en de
praktijk bleven groeien, werd in
2000 en 2012 verbouwd en uitgebreid ook omdat inmiddels de
tandartspraktijk in het gebouw
was gevestigd. Anneke Kempkes
verliet de praktijk in 2015, Albert
Dercksen nam het leidersstokje over. Jan-Piet Verweij is er nog
steeds werkzaam, maar niet meer
als compagnon.
Niet meer weg te denken
Fysio & Fitness is niet meer weg
te denken uit Kudelstaart. Naast
de huisvesting heeft ook de fysiotherapie zelf in de loop der jaren
vele veranderingen ondergaan:
was er vroeger veelal sprake van
‘passieve behandeling’ door massage en allerlei technische apparatuur, tegenwoordig is er veel
meer sprake van begeleiding en
advisering van allerlei klachten
op het gebied van het bewegen.
De moderne fitness-/oefenruimte speelt dan ook een belangrijke
rol in de behandeling: niemand
komt bij de fysiotherapeut vandaan zonder huiswerkoefeningen en/of beweegadviezen. De
fysiotherapeut is niet meer weg
te denken uit de gezondheidszorg en wordt zowel door huisartsen/specialisten maar ook door
de verzekeraars gezien als de
deskundige op dit terrein. Daarom kun je sinds 10 jaar ook direct,
dus zonder verwijzing, bij de fy-

Nieuwkoop - Zondag 11 november wordt een Groene Hart spirituele beurs gehouden. Bezoekers kunnen van 11.00 tot 17.00
uur op een ontspannen manier
kennis maken met diverse kanten
van spiritualiteit. Heb je een bepaalde klacht of loop je met een
bepaalde levensvraag rond? Kom
dan naar deze beurs. Er zijn verschillende mediums, waarbij je
een kaartlegging/tarot kan doen
of je laat je handen lezen. Er zijn
ook mensen die een zielentekening of een levenspadtekening
voor je kunnen maken.
Ook kun je op deze beurs terecht
voor aankoop van essentiële olien, wierook, en andere spirituele
artikelen. Je kunt zelfs een klank
en/of piramide healing doen op
deze beurs. De eerste vijftig be-

siotherapeut terecht. Zo’n status
krijg je niet zomaar: er wordt veel
tijd gestoken in ontwikkeling en
scholing. Fysiotherapie kent vele
specialisaties en de praktijk in Kudelstaart probeert er zoveel mogelijk in huis te hebben (manuele therapie, kinderfysiotherapie,
bekkentherapie, psychosomatische therapie en onder andere
oedeem therapie. Daarnaast is er
periodiek overleg met huisartsen
en specialisten, maar ook met bijvoorbeeld scholen, bedrijven, gemeente en zorginstellingen. Momenteel wordt er hard gewerkt
aan het verkrijgen van de HKZ- Regio - Twaalf powervrouwen uit
certificering, een belangrijk kwa- de gemeente Aalsmeer zijn beloond met Fairtrade rozen. De
liteitskeurmerk.
tweede Fairtrade week van 2018
vond van 27 oktober tot en met
Team gegroeid
Het team is in de loop der jaren 4 november plaats en het thema
fors gegroeid: inmiddels zijn er 16 was ‘Women Empowering’ ofwel
fysiotherapeuten en 2 assistentes powervrouwen. De Werkgroep
werkzaam. Ze werken niet alle- Fairtrade Gemeente Aalsmeer
maal in de praktijk in Kudelstaart, riep voor deze week mensen op
maar ook in 10 vestigingen van die Powervrouwen kennen in
Ons Tweede Thuis, een instelling Aalsmeer, die mee wilden doen
voor mensen met meervoudige om Fairtrade powervrouwen te
beperkingen in Aalsmeer, Am- steunen in ontwikkelingslanstelveen en Hoofddorp. Ondanks den door middel van een foto te
alle veranderingen is de praktijk plaatsen op sociale media met
gebleven zoals in het begin: laag- een teken van solidariteit. In todrempelig, vriendelijke en goed taal 33 Powervrouwen kwamen
opgeleide medewerkers, ruime op de lijst en zijn benaderd. Uit
openingstijden, ook ‘s avonds en deze 33 Powervrouwen heeft de
Werkgroep twaalf vrouwen geop zaterdag, geen wachtlijst.
kozen die een prachtige bos FairVanwege het 40-jarig jubileum trade rozen mochten ontvangen.
wordt door Fysio & Fitness op Deze zijn onder Fairtrade voorwoensdag 14 november een ge- waarden gekweekt in Kenia door
zellige middag aangeboden aan de firma Zuurbier & Co.
de leden van de Zonnebloem en Fairtrade producten kopen
hun vrijwilligers in het Dorpshuis. Tevens riep de Werkgroep FairOok de komende jaren hoopt de trade Gemeente Aalsmeer op
praktijk een belangrijke rol te blij- om de Fairtrade vrouwen te steuven spelen in de gezondheidzorg nen door hun producten te kopen. Fairtrade koffie, thee, banavan Kudelstaart.

zoekers krijgen een gratis goed
gevulde goody bag. In de goodybag maak je onder andere kans
op één van de vijf gratis nek, schouder- of rugmassage van
Massagepraktijk De Witte Roos
uit Zevenhoven. Verder zitten er
nog vele andere leuke aanbiedingen en hebbedingetjes in de tas.
De toegangsprijs voor deze beurs
is slechts 5 euro, een consult kost
maximaal 15 euro. Een overzicht
van alle standhouders is te vinden op www.groenehartspirituelebeurzen.nl onder het kopje
‘Nieuwkoop’ of op de Facebookpagina van Groene Hart spirituele beurzen. Parkeren rondom
het gebouw is gratis. De beurs is
zondag 11 november in de Kaleidoskoop aan de Verbinding 2 in
Nieuwkoop.

Bos Fairtrade rozen voor
twaalf powervrouwen
nen, chocola, chocolademelk, hagelslag, honing, suiker, wijn, kruiden, sausen enz. Het is allemaal
te koop, onder andere in de supermarkten en de Wereldwinkel.
Door keuzes te maken en het kopen van deze Fairtrade producten kan iedereen een bijdrage leveren aan eerlijke handel. Uiteraard ook door Fairtrade koffie en
thee op het werk te drinken. Meer
informatie is te vinden op: www.
fairtradegemeenten.nl. Er kan informatie worden opgevraagd bij
de contactpersoon van de Werkgroep in Aalsmeer via e-mail: jbkooij@kabelfoon.nl of bel: 0297321509.
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Regiodirecteur M. Verhulst
neem afscheid van Wellant
Aalsmeer - Op woensdag 31 oktober nam regiodirecteur Marien
Verhulst afscheid van de regio
Aalsmeer-Amstelveen en van de
beide Aalsmeerse Wellant-scholen de Groenstrook en Westplas.
In een feestelijk aangeklede aula van de Groenstrook werden lovende woorden gesproken door
meerdere collega’s uit de regio.
Bijzonder waren ook de woorden
van Thijs Vermeulen, schoolleider
uit Boskoop die Marien al kent
van jury nader toe te lichten. Uit vanaf zijn twaalfde.
zijn verhaal bleek duidelijk dat Even zo speciaal was de toeer niet over één nacht ijs was ge- spraak van Roy Franssen, oudgaan. Bij de starters was het ver- leerling van de Groenstrook. Hij
haal redelijk snel duidelijk. “Wat sprak vanuit zijn hart over zijn gedeze KNAB jongens doen is heel sprekjes met Verhulst.
uniek. Zij kunnen met hun machi- De drie schoolleiders van de
ne het werk minutieus voorberei- Groenstrook en Westplas, Peter
vonden was een vraag. “Ach als je den. Ik heb gesproken met de uit- Lievaart, Widjai Nakorikantodas
mijn acteertalent ziet, dan weet voerder en hij vertelde mij dat hij en Ger Hofmans, presenteerden
je waarom ik wethouder ben ge- met hun gegevens de uitbeste- zich als de drie wijzen uit het oosworden.” De films gaven overi- ding in één dag kan klaren. KNAB ten, die ieder op hun eigen wijze
gens een aardige kijk in de keu- zorgt zelf voor de plaatsing waarken. Van de MKB finalisten; Gent- door het contact met de klant
lemen’s Place, Parfum Flower één op één blijft. Een zeer effiCompany, Zeilschool Aalsmeer en ciënte wijze van toekomstgericht
Boerma Instituut, was het Wouter ondernemen!” Meer jury-bijeende Vries van Parfum Flower Com- komsten waren er nodig bij de
pany die een replica van het Flo- MKB onderneming. Na een ingera beeldje en een cheque in ont- wikkelde puntentelling viel twee
vangst mocht nemen. De span- dagen voor de bekendmaking
ning in de zaal steeg want wie de uiteindelijke gunstige besliszou worden gekozen tot Onder- sing voor Parfum Flower Companeming van het Jaar in de cate- ny. Ook bij de grote ondernemingorie Groot? The Beach, Stieva gen verschilden men in eerste inMetaal Groep, Van Vliet Contai- stantie van mening. Het was de
ners of Issos Interieurbouw? De geschiedenis van Stieva Metaal
op film getoonde confetti, het Groep waardoor de jury eensgeFlorabeeldje en de cheque was zind besloot. Tom van Yperen (alvoor Tom van Yperen van Stieva gemeen directeur) was blij verMetaal Groep. Voor alle finalisten rast. “Alle kandidaten waren zo
waren er prachtige bossen bloe- sterk.” De Onderneming van het
men en natuurlijk een langdurig Jaar vergt een lange voorbereiapplaus.
ding en wordt gesteund door
een grote groep ondernemers.
After-Party
Zij ontvingen deze avond terecht
In The Big Apple ging het feest- veel eer van hun werk!
je nog even door. Voorzitter John
Jansen was bereid om de keuze Janna van Zon

Verhulst goud, wierook en mirre
brachten.

Amstelveen - Recentelijk heeft
Ziekenhuis Amstelland toekomstbestendige financiële afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars en de bank. Daarmee is
het voortbestaan van Ziekenhuis
Amstelland verzekerd en kunnen
patiënten ook de komende jaren
vertrouwen op de ziekenhuiszorg
van het Amstelveense ziekenhuis.
Ziekenhuis Amstelland heeft op
financieel gebied een moeilijke
tijd doorgemaakt. Met de nu gemaakte afspraken, kan het ziekenhuis in drie jaar tijd toegroeien naar een financieel gezonde
situatie.

structieve samenwerking met de
zorgverzekeraars. Bij mijn aantreden vorig jaar trof ik een ziekenhuis aan dat het moeilijk had. Van
meet af aan was duidelijk dat we
aan de bak moesten om het tij te
keren. Een reorganisatie hoorde
daarbij. De eerste positieve effecten van de reorganisatie zijn inmiddels zichtbaar. Met de financiële steun van de zorgverzekeraars kunnen onze patiënten en
medewerkers de toekomst met
vertrouwen tegemoet zien. Onze patiënten kunnen blijven rekenen op goede en vertrouwde
zorg, nu en in de toekomst.” Nu
deze afspraken er zijn kan het ziekenhuis tot een afronding komen
van de jaarrekening 2017, en deze naar verwachting eind december publiceren.

Eerste lustrum verkiezing Onderneming van het Jaar

Stieva Metaal Groep, KNAB Interieur
en Parfum Flower Company winnaars!
Aalsmeer - Vrijdag 2 november
was het dan zover! The Big Apple in Studio’s Aalsmeer liep vol
met de genomineerde finalisten en hun zakelijke en privé genodigden. Vol spanning wachtten zij af op dat wat de avond hen
zou brengen. Klamme handen en
nerveus gelach waren voel - en
zichtbaar tijdens de netwerkborrel voorafgaande aan de bekendmaking van de Onderneming van
het Jaar. “Die spanning is goed,
daaraan zie je hoe belangrijk deze avond voor de ondernemers
is”, was een terechte conclusie
van Ondernemend Aalsmeer. Tegen half negen werd iedereen
verzocht naar de grote zaal te
gaan waar honderden andere belangstellenden een geanimeerde
avond meemaakte.
Extra welkom
De entourage van de Studio’s paste met groot podium en decor qua
allure goed bij finale De Onderneming van het Jaar. Ron Leegwater
(Rabobank Regio Schiphol) trad in smoking en glanzende schoenen - op als gastheer en vervulde
zijn rol met verve. Niet voor het
eerst overigens, ook voor hem
was het een lustrum. Tussen alle
aanwezigen zat één iemand die
extra welkom werd geheten en
dat was de voormalige wethouder Ad Verburg. Hij maakt vanwege zijn ziekte beslist niet de leukste tijd van zijn leven mee, maar
hij was er toch maar! “Ik heb zo
naar deze dag toegeleefd.”
Ondernemershart
John Jansen - voorzitter van de
jury Onderneming van het Jaar kreeg als eerste het woord. Hij benadrukte nog eens wat een sterk
en gevarieerd ondernemersveld
Aalsmeer kent. Hij was blij met de
samenwerking van de gemeente. “Een fris team met een grote
betrokkenheid. Met elkaar zetten wij Ondernemend Aalsmeer
steeds meer op de kaart. De aanmelding dit jaar was groter en
moeilijker dan ooit, maar wij denken dat wij als jury de beste keuze
hebben gemaakt.”

Nadat ook burgemeester Jeroen
Nobel op het podium was geroepen kreeg hij een nogal ‘onverwachte’ vraag van John Jansen. Nadat deze eerst duidelijk zijn mening kenbaar had gemaakt. Wat hem betreft mag deze
interim burgmeester blijven. Tenslotte heeft hij de afgelopen jaren zijn kwaliteiten ruimschoots
bewezen. Nobel leek even verlegen met de vraag, maar met
de van hem zo bekende glimlach was zijn cryptische antwoord
voor een goede verstaander toch
duidelijk genoeg. “Ik heb een ondernemershart.” Nobel roemde
de Aalsmeerse ondernemers die
voor de gemeente van veel betekenis zijn. “Zij staan met hun voeten in de klei, voelen zich betrokken bij het verenigingsleven en
houden wel van een feestje.” Dat
kwam ook duidelijk naar voren in
de promotiefilm over Aalsmeer
gemaakt door Peter van Klaveren
Entertainment
De band Zoom en hun zangeres Michelle Karamat begonnen
met een zeer toepasselijk Wake-Up. Een vondst was zeker het
optreden van de wel buitengewoon lenige Kudelstaartse Danielle Bubberman. Op het podium en in de lucht toonde zij haar
kunsten waarmee zij de handen
van de toeschouwers op elkaar
kreeg. Zij was het die op ludiek
wijze de drie enveloppen waarin
de namen van de winnaars stonden naar de verschillende jury leden bracht.
Kijk in de keuken
Aan de hand van een aantal bedrijfsfoto’s werden de finalisten Starters voorgesteld. Op het
podium werd verzocht: Soep
Aalsmeer, KNAB interieurbouw,
TURF en Activate your business.
Het was KNAB - van de twee handige mannen Marc van der Knaap
en Ab Baksteen - die door de jury
werd gekozen tot Starter van het
Jaar. Op de films - gemaakt op de
bedrijfslocatie - toonde wethouder Robert van Rijn zijn acteerkwaliteiten. Hoe hij dat had ge-

Wat wil jij onderzoeken in jouw leven?

Traject ‘Zicht op je leven’
Aalsmeer - Het begrip antroposofie is samengesteld uit de Griekse woorden anthropos (mens) en
sophia (wijsheid). De antroposofie houdt zich bezig met de ontwikkeling van de mens en heeft
hier een eigen kijk op. De levensloop van de mens en innerlijke
scholing nemen een belangrijke plaats in binnen de antroposofie. Een biografisch coach onderzoekt samen met de cliënt onder meer zijn of haar levensloop.
In een biografisch traject bij ‘Zicht
op je Leven’ kijk je onder begeleiding van de biografisch coach
naar wat jij zou willen onderzoeken in jouw leven. Zijn er dingen
waar je steeds weer tegenaan
loopt en die je vanuit het antroposofisch mensbeeld zou willen
benaderen? Bij ‘Zicht op je Leven’
gaat het over jouw levensvragen
en jouw persoonlijke groei. Het
gaat om het verdiepen van zelfkennis. Jezelf begrijpen op een

nieuw niveau. In het biografisch
gesprek word je gehoord en gezien. Je gaat op zoek naar je diepste zelf. In het laatste gesprek
wordt de vraag ‘wat kan ik hier en
nu doen zodat ik dichter kom bij
waar het in mijn leven om gaat?’
gesteld. In een traject van zes gesprekken wordt onderzocht hoe
jij je uitdrukt in de fysieke wereld,
in je gewoontes, je verlangens en
dromen en in de besluiten die je
in je leven hebt genomen. Je gaat
op zoek naar het gezonde deel in
jou en samen wordt gekeken hoe
je dat deel kunt laten groeien.
Er wordt gestart met een vrijblijvend intakegesprek. Soms kan
blijken dat een van de velden
meer verdieping nodig heeft. In
overleg met jou kan er dan een
extra gesprek plaatsvinden.
Belangstelling? Mail dan naar
m.kirkels@planet.nl of bel 0611225723. Meer informatie is te
vinden op www.zichtopjeleven.nl

Afscheidslied
Het slotstuk van de afscheidsreceptie was een lied, waarbij het
refrein uit volle borst door alle
aanwezige personeelsleden werd
meegezongen. Hierna kwam er
een boot ‘aangevaren’, waarin
Verhulst plaatsnam en op ludieke
wijze de school verliet. “Een mooi,
symbolisch moment! Iets wat ik
nooit meer zal vergeten. De scholen hebben mij zeer verrast met
dit geweldige afscheid. Aalsmeer
zal altijd, naast Boskoop, een hele
speciale plek in mijn hart blijven
houden”, aldus de regiodirecteur.
Helemaal weg bij Wellant gaat de
Alphenaar niet, want hij gaat nog
voor een korte periode aan het
werk op de Wellant-vestiging in
Brielle. Verhulst wordt opgevolgd
door Hans de Koning.

Aan de bak om tij te keren

Toekomst van ziekenhuis
Amstelland verzekerd

25 Jaar geleden geopend door Koningin

Taart van kinderboerderij
voor Ons Tweede Thuis
Aalsmeer - Dinsdag 6 november was het exact 25 jaar geleden dat Hare Majesteit Koningin Beatrix kinderboerderij Boerenvreugd heeft geopend. Het
was toen even Koninginnedag in
Aalsmeer. Ter gelegenheid van dit
jubileum hebben initiatiefnemers
en oud burgemeester Joost Hoffscholte, voorvechter van het project, de cliënten van Ons Tweede

Thuis in de ochtend getrakteerd
op een grote taart. Deze werd
met Wim en Gert, allebei mannen
vanaf het eerste uur werkzaam
op de kinderboerderij, gezamenlijk aangesneden.
Vrijdag 9 november wordt het
jubileumjaar vol activiteiten op
Boerenvreugd afgesloten met
een receptie voor donateurs,
sponsors en genodigden.

Intensief traject
Zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis geven aan
dat Ziekenhuis Amstelland in de
regio absoluut van belang is. In
een gezamenlijke verklaring zeggen zij: “Het ziekenhuis heeft tijdig en proactief contact met ons
gezocht, waardoor wij gezamenlijk een toekomststrategie konden bepalen. Bestuurder en medische staf trekken echt samen
hierin op. We hebben met elkaar
een intensief traject doorlopen.
Positief is dat Ziekenhuis Amstelland met constructieve plannen goed op weg is met de reorganisatie. In overleg met de banken en andere stakeholders zijn
inmiddels afspraken met Ziekenhuis Amstelland gemaakt voor de
komende drie jaar.”

Combinatie van factoren
De financiële situatie was het gevolg van een combinatie van factoren:
- De krapte op de arbeidsmarkt,
daardoor kon aan de ene kant
de capaciteit niet volledig benut worden en aan de andere kant stegen de personeelskosten voor inhuur van personeel. De stijging was niet op te
vangen door de afgesproken
tarieven met de zorgverzekeraars.
- Er was onvoldoende kritische
sturing op inkoop.
- De afgelopen jaren is afscheid
genomen van diverse deelneVertrouwen in toekomst
mingen. Hiervoor zijn eenmaVoorzitter Raad van Bestuur van
lige kosten gemaakt.
Ziekenhuis Amstelland, Esther - Hoge ICT-kosten doordat er
Agterdenbos zegt: “Wij zijn blij
diverse grote investeringen
met de steun van- en de congedaan moesten worden.

Energie Ontbijt
in De Bloemhof
Aalsmeer - Op vrijdag 9 november vanaf 8.30 uur in de Bloemhof
organiseert Sienergie voor de gemeente Aalsmeer weer een inspi-

rerend Energie Ontbijt. Kom bij
een gezellig ontbijtje met buurtgenoten informatie halen en ervaringen uitwisselen over energiezuinig en op termijn aardgasvrij wonen. Deelname is gratis,
reserveren verplicht en dit kan
via www.sienergie.nl of bel 0652667700.
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seren om het Fort daadwerkelijk
om te kunnen toveren tot een levendige plek voor watersporters.
Ontdekt is nu dat het Fort best in
een slechte staat verkeerd en er in
de loop der jaren ‘aanpassingen’
hebben plaatsgevonden waarbij
de Unesco-waarden aan de laars
gelapt zijn. Hoofdbreker is nu de
waterhuishouding (veel vocht en
lekkage) op orde krijgen.

Groot avontuur voor Martijn de Liefde en Hedde Stegenga

Deel omwonenden niet enthousiast
over plannen Zeilfort Kudelstaart
Kudelstaart - Mooie, ambitieuze
plannen hebben Martijn de Liefde en Hedde Stegenga met het
Fort Kudelstaart. De twee hebben
een passie voor zeilen en willen
deze liefde combineren met verbinden en verblijven. Het Fort is
als enige van alle forten die horen bij de Stelling van Amsterdam goed bereikbaar via het water en vanuit dit uitgangspunt en
hun passie willen zij het Fort omtoveren tot Zeilfort waar vandaan
(internationale) zeilwedstrijden

georganiseerd kunnen gaan worden, maar waar ook een hapje en
een drankje genuttigd kan worden (in de zeilersbar een biertje
met een bitterbal, in het restaurant lunches en diners).
Uitbreiden jachthaven
Er komt een ruimte waar vergaderingen gehouden kunnen worden, een hotel met zo’n 35 kamers
en (niet in het zicht) een parkeerruimte met zo’n 150 plaatsen en
de twee hebben plannen om de

jachthaven verder uit te breiden.
De animo hiervoor is overigens
groot, de eerste aanvragen zijn al
binnen! Er wordt in de jachthaven
ruimte gemaakt voor passanten,
die hun bootje kunnen aanmeren en lekker koffie kunnen komen drinken of genieten van een
lunch of diner.
Waterhuishouding
In april hebben de initiatiefnemers de sleutel gekregen en er
is al aangevangen met inventari-

Bekentenis tijdens Verkiezing Onderneming van het jaar

Jeroen Nobel wil graag burgemeester
van Aalsmeer blijven!

Presentator Ron Leegwater en burgemeester Jeroen Nobel.
Foto: www.kicksfotos.nl
Aalsmeer - Een opmerkelijke bekentenis deed burgemeester Jeroen Nobel afgelopen vrijdag
2 november tijdens de finaleavond van de Verkiezing Onderneming en Starter van Aalsmeer.
Nobel is aangesteld als tijdelijke
burgemeester vanwege het snelle vertrek weer van Jobke Vonk
en om politiek Aalsmeer weer in
het gareel te krijgen. De partijen
rolden nog niet letterlijk over elkaar heen, maar de sfeer was om
te snijden en regelmatig vielen er

harde woorden. Inmiddels is de
politiek weer in rustig vaarwater
en zijn zelfs na de verkiezingen
afspraken gemaakt om nauw samen te werken aan de toekomst
van Aalsmeer.
Trots op Aalsmeer
Nobel wil het tijdelijke burgemeesterschap graag omzetten in een officiële aanstelling,
zo vertelde hij aan presentator
Ron Leegwater. Ron wist de burgemeester, dankzij voorzitter

Terugloop vanuit Kudelstaart zorgelijk

CDA: Maak werk van goed
OV in héél Aalsmeer
Aalsmeer - Het openbaar vervoer in de gemeente Aalsmeer
is de afgelopen jaren qua capaciteit én kwaliteit de afgelopen jaren flink verbeterd, maar wat het
CDA betreft geldt dit nog niet
voor de gehele gemeente. Bij de
behandeling van de gemeente-begroting voor 2019 heeft de
CDA-fractie dan ook een motie
ingediend waarin zij de verantwoordelijk wethouder oproepen
werk te maken van beter open-

baar vervoer in de hele gemeente. De motie is raadsbreed aangenomen.
Kind van de rekening
Namens het CDA bracht raadslid
Tom Verlaan in zijn betoog naar
voren dat het de busverbindingen van en naar Aalsmeer centrum tegenwoordig best goed
zijn, maar dat vooral Kudelstaart
en Nieuw-Oosteinde kind van
de rekening lijken te zijn gewor-

John Jansen van Ondernemend
Aalsmeer die de samenwerking
met het nieuwe college roemde,
deze uitspraak te ontlokken. Nobel zei trots te zijn op het ondernemende Aalsmeer, dat graag
feest viert, maar altijd haar verantwoordelijkheid neemt.
Het filmpje dat de aanwezigen
als intro te zien kregen, toonde mooie bedrijven en prachtige
plekjes in de gemeente, evenals
feestende inwoners tijdens onder
andere de ‘beroemde’ Pramenrace en sloot af met de inmiddels
niet meer weg te denken vuurwerkshow op de eerste zaterdag van september. “Het filmpje
geeft een totaal beeld waarom je
in Aalsmeer wilt wonen, werken
en feest vieren”, aldus Ron Leegwater ter introductie en hiervan
bleek geen woord te veel gezegd.
Prachtig filmpje!

“Niet enthousiast”
En, evenzo belangrijk, de omwonenden gecharmeerd krijgen voor deze plannen, want een
deel van hen staat niet te trappelen om de ‘Parel van Aalsmeer’ als
buurman te krijgen, zo bleek tijdens het druk bezochte dorpsoverleg Kudelstaart afgelopen
maandag 5 november. “Wij omwonenden maken ons grote zorgen over deze plannen en zijn
niet enthousiast. Het is te groots
en te belastend.” Woordvoerder
Emiel kreeg applaus en bijval,
want er zijn zorgen over geluidsoverlast, parkeerdruk en toename
van verkeer.
Groot avontuur
Na de presentatie werd ook geklapt voor Martijn de Liefde en
Hedde Stegenga en dit versterkt
de twee inwoners vast om hun
goed voorbereide en grote avontuur tot uitvoer te gaan brengen.
Het liefst in goed overleg met alle omwonenden, die door hen
werden uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. De twee beloofden ook de omwonenden op
de hoogte te houden. Vooralsnog
vinden kleine klusjes plaats. Eerst
moet het bestemmingsplan veranderd worden en zijn nog diverse wegen te bewandelen om alle vergunningen rond te krijgen.
Gedacht wordt aan eind 2019 en
realisatie van 2020 tot 2022.
gesteld en kunnen kandidaten
solliciteren. “Maar, de kans is er”,
ging Nobel verder. “Aalsmeer is
een leuke gemeente, er kan hier
veel en het ondernemerschap
is groot. Ik vind Aalsmeer een
prachtige gemeente om te mogen besturen.”

Bevlogen wethouder
De verkiezing Onderneming en
Starter van het Jaar is in 2011 in
het leven geroepen. Opgestart
door Ondernemend Aalsmeer
met toenmalig wethouder van
economische zaken, Ad Verburg,
die deze avond ook aanwezig
was. Voorzitter John Jansen van
OA vertelde over de ‘zoektocht’
en noemde de bedrijfsbezoeken
een bijzondere ervaring. Hij zei
blij te zijn met het nieuwe, frisse
team van burgemeester en wethouders. “We hebben opnieuw
een bevlogen wethouder.” Robert
van Rijn heeft als wethouder de
portefeuille economische zaken
overgenomen en in de filmpjes
over alle genomineerde bedrijven die op het grote scherm werden vertoond was hij op bezoek
en hield korte interviews. Van Rijn
vroeg aan het einde van de avond
Vacature opengesteld
applaus voor Ron Leegwater, die
“Anderen gaan erover”, zo bena- de avond opnieuw prima en redrukte Jeroen Nobel over de aan- lax heeft gepresenteerd. Was Ron
stelling van burgemeester. Inwo- Brandsteder in plaats van Ron
ners hebben een bijdrage mogen Leegwater een verspreking of
leveren aan het profiel van de een ‘grapje’ van de wethouder?
nieuwe eerste burger, commissa- Uiteraard is Ron dit even gaan naris Johan Remkes heeft de ‘eisen’ vragen. “Het was van Robert een
besproken met de gemeenteraad grap als compliment”, laat hij ween inmiddels is de vacature open- ten op de vraag van de redactie.
den. De frequentie van de bussen
vanuit Kudelstaart is lager geworden en de overstapmogelijkheden sluiten in de praktijk niet
goed aan. “We zien dat de reizigersaantallen vanuit Kudelstaart
flink zijn teruggelopen. Als CDA
vinden we dat een zorgelijke ontwikkeling. Aan de ene kant willen we een groene gemeente zijn
die vol inzet op duurzaamheid,
terwijl we aan de andere kant
mensen de auto in jagen vanwege het slechte openbaar vervoer.
Dat kan en moet anders!” Aldus
raadslid Tom Verlaan.

met Connexxion en de Vervoerregio Amsterdam om samen met
hen te onderzoeken hoe de fijnmazigheid voor de verschillende kernen in Aalsmeer verbeterd kan worden. Daarnaast roepen zij op tot het onderzoeken
van experimentele vormen van
openbaar vervoer, zoals ‘mobility as a service’ oftewel een ‘belbus 2.0’.
Namens het CDA gaf Verlaan aan
tevreden te zijn met de beantwoording van de wethouder: “De
wethouder heeft aangegeven
met dit punt aan de slag te willen
gaan. Wij hopen vooral dat er nu
Experimenteren
echt een oplossing komt en dat
Met hun motie riepen de chris- ook Kudelstaart en Nieuw-Oostendemocraten het college op teinde goed openbaar vervoer
om (opnieuw) in gesprek te gaan krijgen.”

Volgende week zaterdag in Aalsmeer

Sinterklaas is onderweg!
Aalsmeer - Sinterklaas is
met Pieten onderweg naar
Aalsmeer, zo heeft hij laten
weten. Gelijk is na deze mededeling het welkomsdoek opgehangen bij Sparnaaij op de
Hoek Zijdstraat met de Uiterweg. Sinterklaas heeft in de
agenda laten noteren dat hij
zaterdag 17 november rond
14.00 uur in het Centrum arriveert en hij hoopt op een
grootse ontvangst door veel
kinderen en hun (groot)ouders. Voor de pakjesboot is
een aanmeerplaatsje gereserveerd bij het grasland naast
zorgcentrum Aelsmeer bij
de Ringvaart. Hier is ook voldoende ruimte om de Sint en

de Pieten een warm en druk
welkom te geven. Het landje
is bereikbaar via het bruggetje halverwege in de Kanaalstraat. Omdat Sinterklaas met
veel Pieten (en cadeautjes)
komt, is er niet zoveel ruimte om pepernoten mee te nemen. Gelukkig kunnen deze
gebakken worden in korenmolen De Leeuw.
Na de ontvangst in het Centrum gaat de goedheiligman
door de winkelstraat naar het
gemeentehuis, waar hij de
sleutel van Aalsmeer krijgt
van burgemeester Jeroen Nobel en waar nog een gezellig
feest gaat plaatsvinden. Alle
kinderen zijn welkom!

Aan de slag met de buitenruimte

CDA: Maak entrees van
Aalsmeer mooi groen
Aalsmeer - “Maak de entrees van
Aalsmeer mooi en groen.” Deze
oproep deed fractie-voorzitter
van het CDA, Dirk van Willegen,
namens zijn partij bij de behandeling van de gemeentebegroting afgelopen donderdag 1 november. “Dit college maakt werk
van de belofte aan de slag te gaan
met de buitenruimte. Er wordt
maar liefst 500.000 euro extra beschikbaar voor de buitenruimte. Als CDA doen wij graag een
suggestie voor een langgekoesterde wens van veel Aalsmeerders: realiseer met dit geld nu
eindelijk eens mooie entrees van
Aalsmeer, passend bij de uitstraling die wij als bloemendorp willen hebben. In de afgelopen jaren is daar door verschillende inwoners al eens een plan voor gemaakt, dit is wat het CDA betreft
een mooi moment om die plannen nu eindelijk eens echt tot uitvoering te brengen.”

college extra geld voor de buitenruimte is uitgetrokken hebben de
CDA’ers dan ook direct een suggestie gedaan ter besteding van
dit geld: het opknappen van de
entrees van Aalsmeer. “In ons verkiezingsprogramma hebben wij
ervoor gepleit dat Aalsmeer weer
de uitstraling moet krijgen van
een bloemendorp. We hebben er
veel vertrouwen in dat dit college
daar echt mee aan de slag gaat,
maar we vonden het toch wel belangrijk deze suggestie nog even
mee te geven.”

Meedenken
Niet alleen de uitstraling van de
gemeente was reden voor het
CDA om dit onderwerp nog eens
stevig op de agenda te zetten.
Ook het feit dat een enthousiaste groep ondernemers al langere tijd bezig is met de entrees
van Aalsmeer bleek een belangrijke motivatie. Fractievoorzitter
Dirk van Willegen: “Inwoners vraOpenbaar groen
gen om mee te denken is belangSamen met vele andere partijen rijk en goed. Je moet dan vervolmaakt het CDA zich hard voor een gens als gemeente ook wel iets
inhaalslag in het openbaar groen. doen met die plannen. Nu is de
Volgens de CDA’ers is daar de af- kans om alle mooie plannen om
gelopen jaren al veel werk in ver- te zetten van theorie naar prakricht, maar kan het op veel plaat- tijk.” De reactie vanuit het college
sen nog veel beter. Zo zijn de ver- op dit voorstel van het CDA was
schillende entrees van de ge- positief en de lokale CDA-fractie
meente voor menig inwoner een zal dit onderwerp dan ook nauwdoorn in het oog. Nu er door het gezet volgen.

Programmabegroting
door raad vastgesteld
Aalsmeer - Afgelopen donderdag
1 november heeft de gemeenteraad unaniem de begroting voor
het komende jaar vastgesteld.
In aanvulling op deze programmabegroting gaf een eensgezinde gemeenteraad het college van
burgemeester en wethouders een
aantal aandachtspunten mee. De
raad wil verbetering van het openbaar vervoer in de kernen, een betere kostenbeheersing van de specialistische jeugdhulp, geen stijging van de gemiddelde woonlasten de komende jaren en een plan
om Aalsmeer onafhankelijk te maken van fossiele brandstoffen.
Verordening Wmo
De gemeenteraad heeft ook een
aantal andere besluiten genomen: Met vaststelling van de gewijzigde Verordening Wmo wordt
uitvoering gegeven aan een rechterlijke uitspraak, zodat de verordening weer voldoet aan de wet-

en regelgeving. Voor de uitvoering van de accountantscontrole
van de jaarrekening 2018 heeft de
gemeenteraad een normenkader
vastgesteld. En het Bestemmingsplan ‘3e herziening Schinkelpolder – Rietwijkeroordweg 66 kwek
– Noordpolderweg 13’ is unaniem
aangenomen. Met dit besluit heeft
de gemeenteraad een planologisch kader vastgesteld om een
bedrijfswoning aan de Rietwijkeroordweg 66 op te richten onder
de voorwaarde dat een bedrijfswoning op de Noordpolderweg 13
wordt gesloopt.
Ligplaatsenverordening
Het voorstel Ligplaatsenverordening Aalsmeer 2018 is niet behandeld door de gemeenteraad
en komt de eerstvolgende commissievergadering opnieuw op de
agenda. De vergadering terug kijken kan via de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl
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Specialistische hulp bieden, kosten beheersen

Raad werkt samen in
motie voor jeugdhulp
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 1 november werd er in de gemeenteraad gesproken over de
motie jeugdhulp. Aan deze motie is door alle partijen in de gemeenteraad gezamenlijk gewerkt. Waarom is deze motie belangrijk? De gemeenteraad vindt
het belangrijk dat de Aalsmeerse jeugd toegang houdt tot specialistische jeugdhulp als dat nodig is. Juist om die jeugdhulp te
kunnen blijven bieden, is het ook
belangrijk om de kosten voor de
jeugdhulp te gaan beheersen.
Sinds 2018 wordt gewerkt volgens een nieuwe regionale inkoopmethodiek; De ontwikkeling van de kosten van de specialistische jeugdhulp is sindsdien zorgelijk. Zo wordt er verwacht dat in 2018 twee miljoen
meer wordt uitgegeven dan begroot aan jeugdhulp. Tegelijkertijd blijkt dat er niet aantoonbaar
meer kinderen zijn geholpen in

2018; er is ook niet aantoonbaar
betere kwaliteit geleverd in 2018.
In de begroting voor 2019 is bijna 1 miljoen meer budget voor
jeugdhulp opgenomen dan in de
begroting van 2018.
De gezamenlijke woordvoerders
jeugdhulp in de gemeenteraad
hebben in de motie gevraagd
aan het college om een plan van
aanpak om de kosten te gaan beheersen. Bovendien is er door
de raad gevraagd om compacte
stuurinformatie om haar in haar
controlerende taak te ondersteunen. Het gaat hier wat de raad betreft zowel om informatie over
de kwaliteit van de jeugdhulp als
over de financiën. De motie kon
rekenen op een positief advies
van de wethouder, die de raad
de afgelopen periode goed op de
hoogte heeft gehouden van alle ontwikkelingen. Na dit positieve advies werd de motie unaniem
aangenomen door de raad.

Tegen verdere groei van Schiphol

Nieuwe website voor
Vereniging Vlieghinder
Aalsmeer - De Vereniging Vliegtuighinder
Westeindergebied
heeft een nieuwe website gelanceerd. Met www.vliegtuighinder.
com geeft de vereniging gehoor
aan het verzoek om een platform
te bieden voor de bewoners van
Kudelstaart en Aalsmeer West.
De website is er voor iedereen die
hinder heeft van Schiphol. Hinder
is een breed begrip. Meestal wordt
hieronder geluidshinder verstaan.
Dat is logisch omdat bewoners dit
direct waarnemen. Naast geluidshinder spelen gezondheidsrisico’s,
uitstoot van ultra fijnstof, kerosine
stank en zwarte aanslag een grotere rol als het gaat om de hinderbeleving. Dit moet stoppen en de
vereniging eist hierover duidelijkheid. Bewoners weten vaak niet
welke weg ze moeten bewandelen. Met de nieuwe website wil de
vereniging informatie delen met
bewoners. Veel bewoners zijn niet
op de hoogte van de vele informatie die beschikbaar is over Schiphol of weten niet hoe ze een klacht
kunnen indienen. Op de site staan
handige links om bewoners verder te helpen. Bijvoorbeeld om
direct een klacht in te dienen bij
BAS (Bewoners Aanspreekpunt
Schiphol) of de actuele geluidsmetingen, ultra fijnstofmetingen
en het vliegverkeer te bekijken.

Weer fietsen
gestolen!

Veel rook bij brand in
potplantenkwekerij
Kudelstaart/De Kwakel - In de
vroege ochtend van vrijdag 2
november is brand uitgebroken
in een potplantenkwekerij aan
de Mijnsherenweg. De brandweerkorpsen van Uithoorn en
Aalsmeer zijn ter plaatse gegaan.
De brand is ontstaan in het ketelhuis, middenin de kwekerij. In
de stookruimte bleken een aggregaat en een transformator in
de brand te staan. Bij de brand
kwam veel rook vrij. Omwonenden is geadviseerd om ramen en

Vereniging Vliegtuighinder Westeindergebied heeft als doelstelling de leefbaarheid van de bewoners in Kudelstaart en Aalsmeer
te verbeteren. “Wij zijn niet tegen
Schiphol. Wel tegen verdere groei
van Schiphol. Wij willen dat Schiphol stopt met de nachtvluchten
en de toename van het dagelijks
vliegverkeer over óns Westeindergebied. Ook willen wij dat er duidelijkheid komt over de gezondheidsrisico’s als gevolg van wonen
vlak bij Schiphol”, aldus de Vereniging Vlieghinder Westeindergebied.
Samen staan we sterk
Vliegtuighinder
Westeindergebied is begin 2018 opgericht. Het
werd namelijk hoog tijd om op
te komen voor de leefbaarheid in
Aalsmeer en Kudelstaart, die sterk
in het geding is. “Wij willen onszelf
en onze kinderen een veilige en
gezonde toekomst bieden. Daarom is het belangrijk dat bewoners zich verenigen. Want met hoe
meer leden we zijn, hoe serieuzer
wij worden genomen door instanties, zoals de Gemeente Aalsmeer,
Schiphol en de ORS (Omgevingsraad Schiphol)”, besluit de vereniging. Lid worden kan door aan te
melden via www.vliegtuighinder.
com/wordlid.

Auto rijdt Stommeerdijk
af en ramt woning
Aalsmeer - Op vrijdag 2 november rond elf uur in de ochtend
heeft een auto-ongeval plaatsgevonden op de Stommeerkade.
Een auto is vanaf de dijk naar beneden gereden en tegen een woning tot stilstand gekomen. Agenten reden bij toeval in de buurt en
waren snel ter plaatse. Ze troffen
in de auto een bewusteloze man
aan. De 80-jarige man is uit de wagen gehaald en direct is gestart
met reanimeren. Later hebben de

Toch lagere lokale lasten door steun
voor motie van VVD en D66
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 1 november was de behandeling van de programmabegroting 2019, die door het college
van burgemeester en wethouders
aan de gemeenteraad was aangeboden. In de begroting stond
weer een behoorlijk hoge lokale lastendruk gepresenteerd. De
VVD fractie maakt al jaren een
punt van ‘lagere lokale lasten’ en
heeft dat in de afgelopen jaren
ook daadwerkelijk bereikt. Vragen
van verschillende raadsleden aan
het college over deze verhoging
gaf een tweetal belangrijke oorzaken aan voor deze stijging. De
afgelopen jaren waren er kortingen gegeven op de rioolheffing,
die dit jaar niet meer werden gegeven en door de stijging van de
huizenprijzen, wordt ook de OZB
(onroerend zaak belasting) hoger, omdat deze belasting een
percentage van de huizenprijs is.
Voor de VVD aanleiding om een
motie voor te bereiden die samen
met D66 ingediend werd: De motie ‘Aalsmeers belastingplafond
2019-2022’. In het kort gezegd
een opdracht aan het college van
B&W om te zorgen dat de gemid-

deuren gesloten te houden. De
brandweer is lang bezig geweest
met ventileren.
Vanwege de brand is de Mijnsherenweg, tussen de Legmeerdijk
en de Vuurlijn, enkele uren afgesloten geweest voor verkeer. Inmiddels is het sein brand meester
gegeven. De schade aan de kwekerij is aanzienlijk. Zover bekend
zijn er geen gewonden. Naar de
oorzaak van de brand wordt onderzoek gegaan.
Foto: Marco Carels

GGD en het reanimatie-team dit
overgenomen. Het is gelukt om
de inwoner weer hartslag te geven. Met weer wat kleur op z’n gezicht is hij vervolgens direct naar
het ziekenhuis vervoerd. Bij de auto troffen de agenten de passagiere op de grond aan. De 79-jarige vrouw was eveneens onwel
geworden en is ook per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
De brandweer heeft assistentie verleend en de trauma-heli is
naar het ongeval gekomen, maar
hoefde verder geen assistentie te
verlenen. Zo goed als zeker is de
80-jarige onwel geworden tijdens
het autorijden. Het huis is zwaar
beschadigd geraakt en de auto is
total loss weggesleept.
Foto: Marco Carels

Aalsmeer - Opnieuw zijn deze week fietsen gestolen, drie
in totaal en nu blijkt ook weer
dat fietsen van het merk Cortina geliefd zijn bij dieven. In
de avond of nacht van dinsdag
30 op woensdag 31 oktober is
uit de Koningsstraat een Cortina Transport damesfiets ontvreemd. De fiets is zwart van
kleur en het serienummer eindigt op 332. Op donderdag 1
november is bij de bushalte in
de Hortensialaan een Sparta
damesfiets gestolen. De fiets
type Amphion is grijs van kleur
en het serienummer eindigt op
111. Op vrijdag 2 november
zijn dieven er vandoor gegaan
met nog een Cortina Transport.
Deze damesfiets, voorzien van
een lichtblauw kratje voorop,
was door de eigenaresse gestald op de Machineweg. Het
serienummer van de fiets eindigt op 939.

Laptop en
mobiel weg na
inbraak
Kudelstaart - In de avond of
nacht van donderdag 1 op vrijdag 2 november is ingebroken in een woning aan de Gravin Aleidstraat. Bij thuiskomst
troffen de bewoners moddersporen in de gang aan. Aan de
achterzijde van de hoekwoning bleek het slot uitgeboord
te zijn. Het hele huis doorzocht,
diverse kasten en lades zijn
open gezet door de dieven. Gestolen zijn een laptop, een Apple mobiele telefoon, een Macbook en een Nikai box. De inbraak heeft tussen kwart voor
zeven donderdagavond en half
een vrijdagmiddag plaatsgevonden. Iets gezien? De politie
hoort het graag via 0900-8844.

Dieven betrapt
in bedrijf
Aalsmeer - Op woensdag 30
oktober zijn twee medewerkers aangehouden, die diverse gereedschappen steelden
uit een bedrijf aan de Jac. Takkade. De eigenaar ontdekte dat
er gereedschap weg was en is
camerabeelden gaan nakijken.
Hierop zag hij de twee van 39
en 43 jaar lopen met zijn spullen. De politie is gealarmeerd
en de twee zijn door agenten
meegenomen voor verhoor.
De twee hadden nog meer gereedschappen gereed gelegd
om mee te nemen. Deze zijn teruggegeven aan de eigenaar. Er
is proces-verbaal opgemaakt.

Winkeldievegge
aangehouden
Aalsmeer - Op zaterdag 3 november rond acht uur in de
avond is een winkeldievegge op heterdaad betrapt door
medewerkers van een winkel
op het Poldermeesterplein.
De 60-jarige vrouw, wonend in
Uithoorn, dacht de winkel ongezien te verlaten met kleding
ter waarde van zo’n 20 euro. De
vrouw is aangehouden door de
politie en meegenomen voor
verhoor. Zondagavond rond
half acht is zij weer heen gezonden. Er is proces-verbaal
opgemaakt.

Controles op
verlichting!
Aalsmeer - De komende weken gaat de politie intensief
controleren op fietsverlichting.
In de ochtend voor aanvang
van de scholen en in de avond
gaan agenten fietsers wijzen
op het belang van fietsverlichting. De controles zijn in het kader van de veiligheid en zichtbaarheid, maar wie rijdt zonder
verlichting krijgt wel een bekeuring en deze is best hoog,
namelijk 55 euro. Beter dus om
even een paar lampjes voor
‘weinig’ te gaan kopen!

Naar ziekenhuis
met snijwonden
Aalsmeer - Op maandag 5 november rond negen uur in de
avond zijn de hulpdiensten gevraagd met spoed naar de Pontweg te gaan. De politie, brandweer en ambulancedienst zijn
ter plaatse gegaan. Een bewoner zou in een woning zwaar
gewond zijn geraakt. De 33-jarige man had een deur willen
openen, maar raakte het glas
en lood raam dat kapot ging.
De man had diverse snijwonden opgelopen aan zijn pols en
hand. Hij is per ambulance naar
het ziekenhuis vervoerd.

Gewond na val
van paard
Aalsmeer - Er is zondag 4 november rond kwart over tien
in de ochtend iemand van een
paard gevallen op het ruiterpad langs de Bosrandweg in
Amstelveen. De ruiter reed zonder zadel door het bos, toen hij
van het paard viel. Het slachtoffer zou wel een cap hebben gedragen. Meerdere ambulances
en een traumateam werden
opgeroepen. Het slachtoffer is
met onbekend letsel naar het
ziekenhuis vervoerd. Het paard
is door stalgenoten terug naar
stal gebracht.

delde belastingdruk de komende
jaren, weer terug wordt gebracht
naar het lagere niveau van de afgelopen jaren.

elkaar te overleggen, was de uitkomst eigenlijk ondubbelzinnig.
Alle partijen steunden het VVDD66 voorstel.

Burgemeester: “Illegale huisvesting in loodsen voorkomen”

Grote uitdagingen
Geen gemakkelijke opdracht aan
het college, zo bleek uit de antwoorden van de burgemeester Jeroen Nobel, die tevens over
de financiën gaat. De gemeente staat de komende jaren voor
grote uitdagingen die veel geld
gaan kosten, dus het zomaar verlagen van de belastingdruk vond
hij onverstandig. De VVD fractievoorzitter Dirk van der Zwaag, gesteund door de D66 fractievoorzitter Willem Kikkert, hield echter voet bij stuk. “Iedere meevaller, iedere niet uitgegeven euro,
iedere besparing die het college
kan realiseren, moet naar het verlagen van de lokale lasten”, aldus
Dirk van der Zwaag, “tenzij er aantoonbaar geld nodig is voor dringende andere zaken, maar dan wil
de gemeenteraad dat wel eerst
goed uitgelegd krijgen.” Na twee
keer een korte onderbreking in de
vergadering, om de verschillende
partijen de kans te geven om met

Goede voorzieningen
VVD fractievoorzitter Dirk van der
Zwaag na afloop van het debat: “Ik
ben tevreden met deze uitkomst.
De VVD vind het uiteraard belangrijk dat er goede voorzieningen
zijn en er hard wordt gewerkt om
Aalsmeer en Kudelstaart er beter
uit te laten zien, maar lokale belastingen voelen onze inwoners
direct in hun portemonnee, dat
vind ik net zo belangrijk. Het is altijd zoeken naar een goede balans tussen het in stand houden
van onze lokale voorzieningen en
de bijdrage die we van onze inwoners en bedrijven vragen en het
instellen van een belastingplafond helpt daar zeker bij”, aldus
de fractievoorzitter van de VVD.
Dirk van der Zwaag sluit af met de
woorden: “Overigens ben ik zeer
dankbaar voor de steun van alle
fracties voor onze VVD-D66 motie. Mooi om te zien dat we samen
de schouders zetten onder de belangen van ons mooie Aalsmeer”.

Aalsmeer - Bedrijven in Aalsmeer
kunnen niet zonder arbeidsmigranten. De gemeente vindt het
dan ook belangrijk dat arbeidsmigranten veilig en legaal in de gemeente kunnen wonen.
Dat is niet alleen belangrijk voor
de arbeidsmigranten zelf, maar
ook voor de leefbaarheid in de
wijken. Daarom wil de gemeente heldere en eenduidige regels voor kleinschalige huisvesting van arbeidsmigranten. Op
die manier kan de gemeente ook
sneller en effectiever handhaven
als dat nodig is.
De nieuwe nota huisvesting arbeidsmigranten wordt in de
raadsvergadering van 13 december behandeld. De huidige kadernota is van 2013 en het was tijd
voor actualisatie. De nieuwe ka-

Huisvesting van arbeidsmigranten
in woonwijken beter geregeld
dernota is korter, bondiger en
overzichtelijker, zodat direct voor
iedereen duidelijk is welke regels er gelden. De gemeente kan
daardoor ook beter reageren op
signalen van inwoners.
Spreiding in de wijken
Een belangrijke nieuwe regel is
dat er binnen een afstand van 50
meter van een woning met arbeidsmigranten geen tweede migrantenwoning mag komen.
Zo wordt de spreiding in woonwijken beter. Het maximale aantal mensen dat een woning met
elkaar mag delen blijft zes in
woonwijken en acht in de linten.
Mensen moeten minimaal vier
maanden op hetzelfde adres wonen, zodat de buurt niet steeds
met wisselende mensen te ma-

ken krijgt.
De logies op bedrijventerreinen
Hornmeer en Stommeer zijn bedoeld voor kort verblijf. Daarbij komen er op bedrijventerrein
Green Park Aalsmeer grootschalige voorzieningen voor kort verblijf van arbeidsmigranten.
Illegale huisvesting
Burgemeester Jeroen Nobel:
“Doel van de nieuwe nota is kleinschalige huisvesting van arbeidsmigranten beter te regelen. Daarbij willen wij voorkomen dat arbeidsmigranten de illegaliteit ingaan. Illegale huisvesting in bedrijfsloodsen en kassen en overbewoning kunnen leiden tot onveilige situaties voor arbeidsmigranten én omwonenden. Dat is
onwenselijk.”
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Wandel- en fietsroute door Aalsmeer

AV Aalsmeer internationaal

Regio - Aalsmeer - Vooral enthousiasme, maar ook een kritische
noot, bij de bijeenkomst over ‘Het
Groene Lint’ afgelopen woensdag
31 oktober in de raadskelder. Het
wandelnetwerk gaat groengebieden met elkaar verbinden. Doel is
een groen wandelpad te creëren
van het Amsterdamse Bos tot aan
de Westeinderplassen. Een succes
kan ‘Het Groene Lint’ nu reeds genoemd worden, want het is een
initiatief van inwoners en kan gerealiseerd gaan worden dankzij
subsidie van de Stichting Leefomgeving Schiphol.

Aalsmeer - Zondag 4 november
stond voor de AV Aalsmeer Running Team atleten Nienke van Dok
en Corné Timmer de Internationale Cross-cup in het Belgische Mol
op het programma met deelname
uit diverse Europese landen. Mol
mag dan wel de eerste cross van
het seizoen zijn, de cross in Mol
kan als één van de zwaarste van
het seizoen worden gezien, met
name door de vele meters die in
het mulle zand moeten worden
afgelegd. Voor B-junior Nienke
was het haar internationale crossdebuut, op het 2600 meter lange
parcours wist ze zich uitstekend
staande te houden in het internationale veld door als derde Nederlandse en 17e in het overall klassement te eindigen. Voor teamgenoot Corné was het alweer vijf jaar

Vooral enthousiasme
over ‘Het Groene Lint’

Van sloopzone naar groenzone
Animator is Marcel Bartels. Hij
wandelt graag en kwam met het
idee tijdens de inloopavond van
de gemeente om suggesties te
doen voor projecten in Aalsmeer,
die steun zouden kunnen krijgen
van SLS. Samen met Sietske Bon,
Rob Lutgerhorst en Klaas Jooren
ging Marcel Bartels aan de slag
en woensdag was de presentatie van de eerste fase. De inrichting van de strook langs de Molensloot en Linnaeuslaan met paden en groenstroken. “Het stukje
waar we de meeste last hebben
van vliegtuigen”, zo legde Bartels
uit. “Vliegtuigen kunnen we niet
stoppen, maar om fijnstof en CO2
te verminderen wordt aangeraden om bomen en planten neer
te zetten en dat gaan we doen.
Van sloopzone, naar groenzone”,
vervolgde hij.
Hij vertelde ook dat de uitwerking veel tijd kost. “Maar, ik ben
met pensioen, dus ik word ervoor
betaald. En ik wandel graag bij de
Molenvliet. Ik ben hier al in diverse talen begroet. Groen verbindt
mensen.”
De initiatiefgroep mag rekenen

op hulp van de gemeente. Frank
van der Neut (projectleider), Gouke Adamse (landschapsarchitect)
en Aranea Floor (ecologische beplanting) waren ook tijdens de
bijeenkomst aanwezig om nadere uitleg te geven en wensen van
inwoners te horen. Her en der komen in de route doorsteekjes, iedereen wil toch de Stommeermolen bewonderen, en weer op andere plekjes, bijvoorbeeld bij de
begraafplaats, is wat dichtere beplanting in het plan opgenomen.
Hierover mochten bewoners inbreng geven en dit hebben ze gegeven, zo bleek na de avond.
Veel suggesties
Qua opkomst en reacties kan
de bewonersavond een succes
genoemd worden. “Er was een
mooie opkomst en naar ons idee
was de meerderheid enthousiast over de plannen”, vertellen
Frank van der Neut en Marcel Bartels. “Fijn dat er een impuls wordt
gegeven in dit gebied, werd gezegd. En er zijn de nodige suggesties ingevuld op de reactieformulieren.” Deze gaan verwerkt
worden en als mogelijk meegenomen worden.
Uitvoering in 2019
De tijd dringt in deze enigszins,
want nog dit jaar wil de gemeente het plan, inclusief een begroting (raming is zo’n 350.000 euro) indienen bij SLS. Een definitief ja of nee is er nog niet, maar
hierover zijn niet echt zorgen. “De
kans dat het afgeblazen wordt is
nihil”, aldus Frank. “Het is geen ingewikkeld plan, in die zin dat er
geen onteigeningen nodig zijn.”
Het is de bedoeling dat in 2019
aangevangen wordt met de uitvoering van deze eerste fase.

Presentatie Marcel Bartels tijdens de info-avond over Het Groene Lint.

Nienke 3e Corné 5e bij
start crosscircuit

Prestigieuze prijs van Bridgebond

Hunebedtrofee voor bridgeleraren Sam en Romano
Amstelland - De Aalsmeerder
Sam Spaargaren en zijn collega
Romano de Bock van het Herbert
Vissers College in Nieuw-Vennep
hebben een bijzondere onderscheiding gekregen van de Nederlandse Bridgebond. Zij kregen uit handen van de voorzitter van de Nederlandse Bridgebond, Koos Vrieze de Hunebedtrofee uitgereikt in het sportcentrum Papendal
Deze zeer prestigieuze prijs
wordt vanaf 1967 uitgereikt aan
mensen die iets bijzonders hebben gedaan voor de Nederlandse bridgebond. Er staan dan ook
bekende namen in het rijtje, zoals
Berry Westra en Chris Niemeier .
Sinds 2013 geven Sam en Romano op hun school het talentvak
bridge. Het Herbert Vissers College uit Nieuw-Vennep is daarmee de eerste middelbare school
waar bridge, als volwaardig keuzevak compleet met beoordeling

en vermelding op het rapport, op
het lesrooster staat.
De Nederlandse Bridgebond
heeft als speerpunt voor 2019 om
bridge te promoten op middelbare scholen. De heren de Bock en
Spaargaren tonen al vijf jaar aan
dat bridge populair kan zijn onder middelbare scholieren. Ondanks andere talentvakken zoals
sport en lifestyle, podiumkunst,
business, science ,beeldende
kunst en gamedesign zijn er veel
leerlingen die toch kiezen voor
bridge. Op het Herbert Vissers
College lopen ongeveer 150 leerlingen rond die kunnen bridgen
en ruim 800 leerlingen die hebben kennisgemaakt met het minibridge. Als andere middelbare
scholen het voorbeeld gaan volgen van het Herbert Vissers College dan zal het snel gedaan zijn
met de vergrijzing van de bridgesport en zal de gemiddelde leeftijd snel naar beneden gaan.

Kleuters lopen kabouterpad
Aalsmeer - De kleuters van de Jozefschool hebben een kabouterpad gelopen in de groene omgeving van de school en de kerk aan
de Stommeerweg. Onder begeleiding van ouders hebben ze van
alles ontdekt.
Zo was er kabouterjam, gemaakt
door de kabouters zelf met bosvruchten. Ook konden ze vliegen met veren van verschillende
vrienden van de kabouters rondom de zandbak. Wat voel je dan
als je flink wappert met de veren?
Tellen en letters maken met den-

nenappels belangrijk voor de kabouters en leuk voor de kinderen! Door de kou waren er weinig slakken, maar de leerlingen
hebben er wel een kunnen bewonderen( en een beetje natgemaakt met een plantenspuit, wat
gebeurt er dan?
De voeldoos, raden wat er aan
herfstspullen inzit en de kleuters
hebben ook kunnen luisteren
naar regen op een paraplu. Kortom, het was een heerlijke herfstdag, vol ervaringen met ‘hoofd,
hart en hand.’

Bekercompetitie schaken

AAS wint eerste ronde
Leidse beker van Alphen
Aalsmeer - Op een regenachtige
vrijdagavond 2 november mocht
het bekerteam van AAS het in
een thuiswedstrijd opnemen tegen Alphen. In de Leidse schaakbond worden voor de bekercompetitie op een avond twee partijen van 45 minuten per partij per
persoon gespeeld tegen dezelfde
tegenstander. Een partij met wit
en een met zwart. Opstelling AAS:
Henk Noordhoek, Peter Poncin,
Olaf Cliteur en Boudewijn Eijsvogel. In het verloop van de eerste

ronde leken de Azen al tegen een
achterstand aan te gaan lopen.
Alleen Peter stond goed en wist
zijn tegenstander zeer gedegen
van het bord te schuiven. Henk
had in een scherpe Siciliaanse
partij compensatie voor zijn pion
achter en kwam steeds beter te
staan totdat hij een toren weggaf.
Olaf had geluk dat zijn tegenstander door een file ruim een kwartier te laat aan zijn partij begon.
Dit tijdsvoordeel gaf uiteindelijk de doorslag in een partij waar

verder niet zo heel veel in gebeurde. Boudewijn stond al snel
in de partij slecht met twee pionnen minder. Echter zijn tegenstander liet het initiatief wat glippen en Boudewijn kwam steeds
beter te staan waarna hij de partij toch nog wist te winnen. Na de
eerste ronde een voorsprong van
3–1 voor de Azen, met een goed
vooruitzicht op de eindoverwinning. Na de kruitdampen waren
opgetrokken werd snel begonnen met de tweede ronde. Boudewijn stond wederom al snel in
de partij slecht en wist nu niet onder de druk van zijn tegenstander
uit te komen met een verlies tot
gevolg. Henk speelde een gedegen partij welke leek uit te draaien op remise, wat zijn tegenstander dan ook aanbood. Echter met
het verlies van Boudewijn en de
mindere stellingen van Peter en
Olaf moest Henk dit remiseaanbod weigeren om door te spe-

len voor de winst, wat Henk dan
ook heel erg netjes deed. Peter
werd in een lastige stelling langzaam maar zeker terug gedrongen en wist hieruit niet meer te
ontsnappen. Olaf viel in een gelijk
opgaande partij weer in een oude fout door teveel tijd te gebruiken. In een remise ogende stellig
was het dan ook de tijd die hem
deed verliezen. Stand na de tweede ronde: 4–4. Bij gelijke eindstand vervalt eerst het resultaat
van bord 4, daarna als de stand
dan nog steeds gelijk is bord 3,
enz. Daar de uitslagen van de eerste en tweede ronde als het ware
gespiegeld waren moest het vonnis geveld worden door het spelen van 5 minuten partijen. Gelukkig zijn de Azen hier best wel
goed in wat uiteindelijk ook resulteerde in een stand van 3-1 voor
de Azen en uiteindelijk de winst
in deze bekerronde.
Door Henk van Leeuwen

geleden dat hij voor het laatst zijn
passen in het Belgische zand had
gezet toentertijd als B junior. Nu
als senior diende hij 9200 meter af
te leggen verdeeld over 6 ronden
van 1500 meter. Dat het hard zou
gaan was van te voren ingecalculeerd. Na een harde start kon Corné snel zijn loopritme vinden om
de wedstrijd op een uitstekende wijze als vijfde Nederlander en
35e in totaal te volbrengen.
Foto’s: Erik Witpeerd
Corné Timmer wist als vijfde Nederlander te eindigen.

Nienke van Dok maakte haar debuut in Mol en werd derde.

Bridgen bij BC
Onder Ons

Kaarten bij Ons
Aller Belang
Aalsmeer - Kaartliefhebbers zijn
van harte welkom om op dinsdag
13 november bij Buurtvereniging
Ons Aller Belang te komen klaverjassen. De kaartavond wordt gehouden in het Parochiehuis aan
de Gerberastraat en begint om
20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Na drie spellen gekaart te hebben, wordt weer de
befaamde loterij gehouden.

Kaartavond bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Vrijdag 9 november
is er weer gewoon kaarten bij
Buurtvereniging Hornmeer. Klaverjassen en jokeren staan op het
programma en iedereen is van
harte welkom. Het buurthuis aan
de Dreef 1 is open vanaf 19.30
uur voor koffie, thee en inschrijving. Om 20.00 uur wordt aangevangen met het kaarten. Het koppelkaarten op vrijdag 2 november is gewonnen door Jan Meijer en Frits Zeldenthuis met 5489
punten, gevolgd door Ben Bon
en Bert van der Jagt met 4983
punten en Paul Schouten en Ans
Doeswijk met 4843 punten. De
poedelprijs was voor het koppel
Corrie Durieux en Tonny Favie

Winst Gerrit en
Trudy op Soos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis van 13.30 tot 16.30 uur. Klaverjassen en jokeren staan op
het programma en kaartliefhebbers zijn van harte welkom. Kom
een keer meespelen of neem
eerst voor meer informatie contact op met mevrouw R. Pothuizen via 0297-340776. Op donderdag 1 november is het jokeren gewonnen door Trudy Knol met 278
punten, Bets Teunen werd tweede
met 373 punten en plaats drie was
voor Gerard de Wit met 520 punten. Bij het klaverjassen was Gerrit
van der Geest de beste met 5369
punten de beste, gevolgd door
Rita Moeke met 5290 punten en
Bets Romkema met 5279 punten.

Aalsmeer - Op 31 oktober waren
slechts 30 paren aanwezig om te
gaan spelen in de derde zitting
van de tweede ronde bij bridgeclub Onder Ons. In de A-lijn is
gewonnen door Jaap en Henk
Noordhoek met 60.33%, gevolgd
door Wil Jongkind en Agneet van
der Goot met 59.92 en op drie
Christa Leuven en Rita Ritzen met
58.42%. In de B-lijn was de hoogste eer heel knap voor Trees de
Jong met invaller Henk van Leeuwen met 59.90%. op twee Mien en
Jan Pieter Korenwinder met 59.38
en plaats drie was voor Sima Visser en Lia Huiskes met 57.29%. In
de C-lijn waren Nico Tas en Henny Jooren de besten met 63.89%,
gevolgd door Ans en Jan van
Maanen met 60.42% en op drie To
en Jan Overwater met 56.25%.

Kaartavond bij
Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 13 november houdt Ons Genoegen
weer een gezellige kaartavond.
Klaverjassen en rummicuppen
staan op het programma en
kaartliefhebbers zijn van harte
welkom in zaal Hofplein, ingang
van ‘t Kloosterhof in de Clematisstraat. Aanvang 19.30 uur, zaal
open vanaf 19.00 uur voor koffie,
thee en inschrijving. Deelname is
3 euro per persoon en iedereen
gaat met een prijsje naar huis.
Het klaverjassen tijdens de vorige
speelavond is met 5516 punten
gewonnen door Nel Ton, op twee
met 5269 punten Loek Pieterse
en derde met 5211 de heer Oliemans. De poedelprijs was dit keer
voor Ria Bos met 3943 punten. Bij
het rummicuppen was Tiny van
Zijverden met 27 punten de beste. De poedelprijs ging naar Rita
Wiebes met 128 punten.

Klaverjassen bij
Geluksvogels
Kudelstaart - Zin in een gezellige avond klaverjassen? Iedereen
is op de woensdagavond van harte welkom bij klaverjasclub De
Geluksvogels in het Dorpshuis te
Kudelstaart. De aanvang is 20.00
uur. Op 31 oktober is Marry Akse
eerste geworden met 5484 punten, op plaats twee is Bert van der
Jagt geëindigd met 5282 punten
en Piet van Klaveren werd derde
met 5043 punten. De poedelprijs
was deze week voor Ati van de
Lugt met 3475 punten.

kinder- en jeugd
Kees van der Schilden in
korte broek bij Let’s Go

Kaartjes Ernst & Bobbie
Afgelopen vrijdag maakte het
team van Let’s Go Bobbie van 6
jaar blij met twee kaartjes voor
de show van Ernst, Bobbie en de
rest op 11 november in Aalsmeer.
Ook vrijdag worden er weer twee
kaartjes weggeven. Wil jij graag
deze wie kaartjes winnen? Geef
dan antwoord op de vraag: Wie
draagt er altijd een pet, Ernst of
Bobbie? Het antwoord mail je
naar
letsgo@radioaalsmeer.nl
met je naam, leeftijd en telefoonnummer. De winnaar wordt vrijdag tijdens de uitzending gebeld.
Wie Kim ook gaat bellen is Bobbie, inderdaad van Ernst & Bobbie. Ze is benieuwd of ze al helemaal klaar zijn voor de show van
aanstaande zondag. Heb je een
vraag voor Bobbie? Laat het Kim
dan even weten via de mail of facebook en dan gaat zij die vrijdag
voor jou stellen. Natuurlijk is er
vrijdag ook weer tijd voor je favo-

riete hits en ook DJ Faystje komt
weer voorbij.
Pepernotentesters gezocht
Ze liggen al een tijd in de winkel:
pepernoten! Maar wat zijn nou eigenlijk de lekkerste pepernoten?
Jonas gaat dat voor zijn item ‘Jonas Top 3’ uitzoeken, maar heeft
daar wel hulp voor nodig. Ben
jij een echte pepernotentester?
Geef je dan op via letsgo@radioaalsmeer.nl en wie weet nodigt
Jonas jou dan wel uit om op 16
november naar de studio van Radio Aalsmeer te komen om de
lekkerste pepernoten uit te kiezen voor de Top 3 lekkerste pepernoten!
Let’s Go hoor je iedere vrijdag tussen 18.00 en 19.00 uur bij Radio
Aalsmeer. Volg Let’s Go ook via facebook, twitter en Instagram.

Fien, Nikki, Kevin en Brent bij Femke

Winnaars Amb8route te
gast op Beeldeneiland
Kudelstaart - Afgelopen vrijdag
2 november kwamen de winnaars van de tekenwedstijd van
de Amb8route hun prijs ophalen;
een middag met vriendjes werken in het beeldhouwersatelier
van Femke Kempkes op het beeldeneiland. Het was even wennen
voor de kinderen; eerst overvaren met de heen-en-weer-boot
en dan het atelier, wat is er veel
te zien! Beelden van mensen en
van dieren, beelden in klei, steen
en brons. Wel een goede plek om
ideeën op te doen. Want de kinderen mochten zelf aan de slag,
een eigen beeld maken. Fien, Nik-

Noteer 24 november in de agenda!

Bezoek Sinterklaas en
Pieten aan Kudelstaart
Kudelstaart - Zet het alvast
in uw agenda, want op zaterdag 24 november brengen Sinterklaas en zijn Pieten weer
een bezoek aan Kudelstaart.
Om 14.15 uur zal de pakjesboot aankomen op de Loswal aan de Herenweg, waarna de oude baas zich zal begeven richting het Dorpshuis
aan de Kudelstaartseweg waar
hij met vele kinderen zijn aanwezigheid zal gaan vieren.
Het Dorpshuis zal haar deuren

om 15.00 uur openen voor dit
feest. De kinderen kunnen rond
16.30 uur weer opgehaald worden bij de deur van het Dorpshuis. Tevens biedt de organisatie de mogelijkheid om huisbezoeken te boeken voor de Sinterklaasperiode. Voor meer informatie en boekingen is de organisatie bereikbaar via sinterklaaskudelstaart@gmail.com
of stuur een berichtje via de
nieuwe Facebookpagina: ‘Sinterklaas in Kudelstaart’.

om te oefenen. Na het toneelstuk
komt het Show-en Jachthoornkorps uit Kudelstaart om de kinderen in een optocht mee naar
buiten te nemen, waar het vuurtje van Sint Maarten brandt. Carnavalsvereniging de Pretpeurders, die het feest mede organiseert, verzorgt ook dit jaar weer
iets lekkers voor alle kinderen.
Dit alles duurt ongeveer een half
uurtje.

Leuk en leerzaam
De voorstelling ‘Mevrouw Groen
en de plastic soep’ gaat over het
genieten van de natuur, het horen van de vogels, het zien van
kleuren, en de sensatie van het
bellenblazen. Mevrouw Groen
neemt de kinderen in het publiek
mee op reis over land en door
zee. De kinderen mogen meehelpen om samen de troep van
de plastic soep op te ruimen. Een
leuke en leerzame voorstelling
van Liëla Rigter die het concept
bedacht en zelf mevrouw Groen
speelt. Een leerzame en fantasierijke kindervoorstelling voor

iedereen maar in het bijzonder
voor kinderen van 3 t/m 8 jaar.
De kindervoorstelling: Mevrouw
Groen en de plastic soep op zaterdag 17 november van 11.00
tot 11.45 uur. Bibliotheek Stadsplein Amstelveen. Leeftijd 3 t/m
8 jaar. Kaartjes via de website van
de bibliotheek www.debibliotheekamstelland.nl of in een van
de Amstelland Bibliotheken. Kosten: €4 (leden) en €8 (niet-leden).

Langs de deuren
Daarna kunnen de kinderen met
hun lampionnetjes langs de deuren.
Om 18.15 uur gaan de deuren van
de kerk open. Bij de ingang staan
rode melkbussen voor een kleine
financiële bijdrage om dit feest
mogelijk te maken.

Lauren en Bo zijn de 1ste
midgetsjoelkampioenen!
men waren op deze eerste editie
van het Open Kudelstaartse Midgetsjoelkampioenschap. Er werd
fanatiek gegooid en veel gelachen
tijdens deze gezellige middag. Zoals één van de aanwezige begeleiders al liet weten: “Er werd enthousiast gespeeld, voor een pau-

Schoolhandbaltoernooi:

Super geslaagd!
Aalsmeer - Zaterdag 3 november was het jaarlijkse schoolhandbaltoernooi in de Bloemhof
voor alle scholen uit Kudelstaart
en Aalsmeer. Ook dit jaar weer
heel veel inschrijvingen, liefst 37
teams, totaal ongeveer 300 kinderen bij elkaar. Om 8.30 uur begon de warming up en de kinderen waren direct lekker enthousiast. Om 9.00 uur gingen de eerste wedstijden van start voor de
groepen 3 tot en met 5. Een lekker drukke Bloemhof met veel
supporters. Om 11.45 uur waren
de leerlingen uit de groepen 6
en 7 aan de beurt en zij speelden
op een groot veld. Ook hier veel
mooie wedstijdjes gezien en hele enthousiaste kinderen. Tot slot
mocht om 14.30 de groepen 7 en
8 tegen elkaar strijden. In som-

Peuterinstuif en
inloop Oost-Inn

Eerste editie bij RKDES geslaagd

Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 3 november werd de kantine van RKDES vol gezet met midgetsjoelbakken. Midgetsjoelen is
sjoelen met hindernissen zoals gaten, een bocht of een heuvel in de
bak. Een grote uitdaging dus voor
de jongens en meisjes die afgeko-

ma dus. Dit alles gaat plaats vinden in RK kerk de Burght in Uithoorn. Iedereen die het leuk vindt
om te zingen en hier aan mee wil
doen is van harte welkom! Deze
leuke dag begint voor de kinderen om 10.30 uur en om 19.00 uur
is iedereen van harte welkom om
de Eucharistieviering bij te komen wonen.
De kinderen hoeven voor deze dag alleen een lunchpakketje mee te nemen. Informatie en
opgeven kan via de mail: soppescholte@kpnplanet.nl

Voorstelling: ‘Mevrouw
Groen en de plastic soep’

Viering feest van Sint
Maarten in Kudelstaart

Vrijdag oefenen
Kinderen uit groep 1 en 2 die het
leuk vinden om mee te zingen
mogen vrijdagmiddag 9 november om 14.30 uur naar de kerk
aan de Kudelstaartseweg komen

ki, Kevin en Brent hebben allerlei verschillende dieren gemaakt
met bijzondere kleuren. Bij de
warmte van de houtkachel is er
hard gewerkt en uiteindelijk zijn
alle werken geëxposeerd voor elkaar. Een heerlijke middag op een
bijzondere plek.
De Amb8route organiseert twee
keer per jaar een open dag waarop alle ambachtslieden in en rond
Kudelstaart hun deuren openen
voor publiek. Vaak is er een creatieve kinderactiviteit waarmee de
kinderen een mooie prijs kunnen
winnen. Volgende keer misschien
voor volwassenen?

Amstelland - Op zaterdag 10 november willen de kerkparochies
uit de regio met kinderen en jongeren tussen de 5 en 16 jaar uit
Aalsmeer, Kudelstaart, Uithoorn,
Nes aan de Amstel en De Kwakel een dag samen zingen. Overdag worden er liedjes met bijbehorende dans aangeleerd en
’s avonds worden deze liedjes in
een Eucharistieviering ten gehore gebracht. Tussendoor is er een
workshop en worden er spelletjes
gedaan en gezamenlijk gegeten.
Een volledig verzorgd program-

Voor kinderen 3 tot en met 8 jaar

Amstelland - Al het plastic dat
wij ooit hebben gemaakt bestaat nog steeds. In de oceanen
dobbert een grote brei van plastic, ook wel bekend als de plastic soep. Die plastic soep troep is
inmiddels al 34 keer zo groot als
Nederland en zal niet verdwijnen
tenzij wij daar zelf iets aan doen.

Kudelstaart - Ook dit jaar wordt
op zondag 11 november om
18.30 uur weer het feest van Sint
Maarten gevierd in de RK-kerk
Sint Jan Geboorte Kudelstaart.
Alle kinderen worden van harte
uitgenodigd om op deze avond
met hun lampionnetje naar de
kerk te komen. Het is geen kerkviering; Sint Maarten en de bedelaar komen zelf langs om het verhaal uit te beelden. Tussendoor
zingt een koortje bekende Sint
Maarten liedjes, die iedereen mee
kan zingen.

krant

Dag vol zang en dans voor
kinderen en jongeren

Programma voor kinderen op Radio Aalsmeer

Aalsmeer - Het belooft vrijdag 9
november weer heel gezellig te
worden bij het radioprogramma
Let’s Go van Kim, Jonas en Laurens op Radio Aalsmeer. Kees van
der Schilden mailde het team van
Let’s Go dat hij graag langs zou
willen komen om te vertellen
over zijn korte broek actie. Kees
draagt zo lang mogelijk een korte
broek voor het goede doel WNF.
Vrijdag komt hij er alles over vertellen en dan hoor je vast ook hoe
jij Kees kan helpen.
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ze met koele limonade en popcorn was eigenlijk geen tijd, dan
maar tussen door.” Aan het einde
van de middag werden de punten
geteld en mochten alle deelnemers een cadeautje uitzoeken. De
top drie werd gekroond met een
mooie medaille. Bij de categorie 5
tot en met 9 jaar ging Lauren naar
huis met een gouden medaille en
bij de categorie 10 tot en met 15
jaar kreeg Bo deze omgehangen.
In de avond werd om de eer ge-

streden door de volwassenen. De
hilariteit was groot bij sommige
bakken, maar ook hier werd gespeeld voor de winst. Stephan de
Jong en Danny Zorn mochten zich
aan het einde van de avond Midgetsjoelkampioen 2018 noemen.
RKDES vond het een geslaagde
eerste editie en is voornemens dit
evenement volgend jaar weer op
de agenda te zetten.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Regio - Woensdag 14 november
van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop
en ontmoeting, onder het genot van een kopje koffie of thee.
Ook is er van 9.30 tot 10.30 uur
weer de peuterinstuif voor kinderen tot 4 jaar. Samen met je kindje een uurtje spelen, dansen, zingen, een verhaaltje en gymmen.
Alle belangstellenden zijn welkom in de Oost-Inn in de Mikado
aan de Catharina-Amalialaan 66.
Voor inlichtingen: 0297-325636
of 0297-321636 of kijk op de website www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

mige poules was het super spannend tot de laatste minuut. Vooral poule H was spannend. In deze
poule waren er drie teams geëindigd met hetzelfde aantal punten en moest het doelsaldo bepalen wie de winnaar was. RKDES
en Green Park Aalsmeer willen alle kinderen bedanken voor het
meedoen, alle supporters voor de
aanmoedigingen en alle vrijwilligers voor hun inzet. Het was weer
een super geslaagd toernooi.
Foto: www.kicksfotos.nl

Griezelconcert
voor kinderen
Aalsmeer - Houd je van spannende verhalen? Van verkleden? Van
muziek? En ben je ouder dan 4
jaar? Kom dan naar het Griezelconcert van Aalsmeers Harmonie
op zondag 11 november. Er wordt
een spannend verhaal verteld
door Franka Riesmeijer, met tussendoor korte stukjes muziek van
het orkest. Je herkent de muziek
vast wel van Harry Potter, Pirates of the Caribbean en nog veel
meer! Meld je nu aan voor het
spannende concert in gymzaal
De Baccara in de Baccarastraat 1
via www.aalsmeersharmonie.nl.
De zaal is open vanaf 14.00 uur,
het concert duurt van 14.30 tot
15.30 uur. Entree is 2 euro per persoon. Natuurlijk mag je verkleed
komen! Het Boekhuis Aalsmeer
zal aanwezig zijn met een stand
met spannende boeken.
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Schaken: AAS 1 tenonder
tegen sterk KC 2
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
liep AAS 1 tegen KC2 tegen een
nare nederlaag aan, terwijl er
toch zo’n mooie traditie bestond
dat KC naar Aalsmeer kwam en
daar hard werd afgetuigd. Nu
hadden de gasten zich met twee
sterke jeugdspelers versterkt en
hadden een massief blok spelers,
waar bij Aas de ratings ongelijker zijn verdeeld. In een fraai gespeelde partij en dito aanval wist
bezoeker Rob Duijn de Aas nestor
Ad van de Berg al vrij snel (voor
KNSB begrippen) mat te zetten.
Broer Richard Duijn speelde op
bord 1 ook een fraai middenspel
waarbij de witte torens veel actiever waren dan de zwarte torens
en daardoor de infanterie (pionnen) moeiteloos konden oprukken op de damevleugel. Mark
Trimp kon alleen nog maar opgeven. Voormalige studiegenoten Jasper van Eijk en Daan in ’t
Veld gaven elkaar geen cadeautjes en een scherpe strijd ontstond met tegenovergestelde rokades. In tijdnood drongen de
witte troepen binnen en moest
ook Jasper opgeven. Paul Schrama kwam op zich tot een nette
remise tegen de hoger gerate Gerard Rill, maar daardoor kwamen
de bezoekers wel op 3.5 -0.5 terwijl de resterende borden onduidelijk tot matig waren, een bloedbad dreigde. Maar Azen geven
nooit op, de ruggen worden gerecht, de stellingen betrokken en
een heftig tegenoffensief werd
ingezet. Aldert-Jan speelde het

zware stukken eindspel zeer actief en op kenmerkende wijze
wist hij een pion te winnen en het
initiatief vast te houden. Stukgespeeld ging zijn tegenstander Jan
Bakker in de fout en moest opgeven. Op bord 2 was al uren een
theoretisch duel gaande tussen
FM Johannes Rudolph en jeugdtalent Tyro Bekedam. Johannes
had een stuk en een toren geofferd voor aanval en de complicaties waren voor het publiek vrijwel niet te volgen. Uiteindelijk
kreeg Johannes twee stukken en
drie pionnen tegen toren, paard
en minder pionnen. De pionnen
op de Koningsvleugel waren niet
te stoppen en na bijna 6 uur spelen gaf Tyro op. Dit gaf weer hoop
op een gelijkspel, maar tot grote teleurstelling der Azen kon de
tweede Aalsmeerse meester Jeff
van Vliet het eindspel niet winnen en was de wedstrijd verloren.
Nu zwoegde Simon Groot nog
eenzaam tegen Benjamin Go. Simon had een dame tegen een toren moeten offeren en met alleen
nog h-pionnen was er hoop dat
dit een vesting was, maar Benjamin speelde het zeer goed en
won de laatste pion, waarna Simon na 6 uur strijd deze moest
opgeven. Een 5-3 nederlaag voor
AAS, de volgende ronde is alweer
over drie weken uit tegen BSG 2.
Deze wedstrijd moet gewonnen
worden, want de onderste twee
plaatsen moeten vermeden worden.
Door Ben de Leur

Voetbalwedstrijd tegen WVC

Te groot verlies voor FC
Aalsmeer zondag!
Aalsmeer - Zondag 4 november
speelde de zondag afdeling van
FC Aalsmeer in Roelofarendsveen
tegen WVC. Het werd in de tweede helft een dramatische wedstrijd. Wederom enkele wijzingen
in het elftal van Marco Bragonje.
Nick Sluijs op vakantie, Pim Doeswijk op doel, Alexander Goes op
de plaats van Nick Sluijs. Robin
Kruijsman op het middenveld, Remi Pasternak iets meer achter de
voorhoede en Mo Alaswad weer in
de basis ten koste van Bas Voortman. FC Aalsmeer begon voortvarend en de eerste kans was voor
Remi Pasternak na een prima bal
van Karol Mirowski. Hij kwam helaas net lengte tekort om keeper
van de Meer te verrassen. Het duel bleef daarna de eerste 20 minuten op en neer gaan zonder echt
gevaarlijke momenten voor beide doelen. Pas in de 20e minuut
kwam de eerste echte kans voor
WVC, maar gelukkig voor de FC
werd deze kans te gehaast overgeschoten. In de 30e minuut was het
wel raak. Oorzaak balverlies van
Remi Pastenak op het middenveld. Wederom werd de bal snel
gespeeld naar spits Roy Weenink,
die de bal verplaatste naar Stijn
Rietbroek, die keeper Pim Doeswijk van dichtbij geen schijn van
kans gaf: 1-0 Even later een prima
kans voor de FC, maar keeper van
de Meer was net iets eerder bij de
bal dan Jeroen Ezink. Nog geen
minuut later een dieptebal op de
voorwaartsen van WVC in buienspelpositie (werd niet gevlagd)
en tot ontsteltenis van alles wat
met de FC te maken had was het
voor Sjors Klein een klein kunstje
om Pim Doeswijk te passeren: 2-0.
In de 40e minuut een prima bal
van Mo Alaswad op Jeroen Ezink
die zijn man uitspeelde en de bal
keurig in het netje liet ploffen:
2-1. Twee minuten later Mo Alaswad op snelheid naar het doel,
maar hij werd onderuit gehaald.
Dit leverde een penalty op. Jeroen
Ezink achter de bal en hij gaf keeper van de Meer geen schijn van
kans: 2-2. Een minuut voor rust gebeurde het dat de hele wedstrijd
op zijn kant zette. Bij een aanval
van WVC was het Karol Mirowski
die met een uiterste inspanning

van achter een speler van WVC
de bal wilde spelen, maar daarbij ook een speler raakte. Scheidsrechter Sarwan (floot verder prima
wedstrijd) gaf een terechte penalty, maar een onterechte rode kaart
aan Karol Mirowski. Arne van Klink
was het die het vonnis uitvoerde
en WVC op 3-2 zette. Na de rust
enkele wijzingen in de ploeg van
de FC Aalsmeer. Mo Alaswad op
de rechtsback positie. De allereerste aanval van WVC was gelijk
raak en dat betekende 4-2 door
Roy Weenink. FC Aalsmeer probeerde het wel ,maar werd in de
tweede helft overvleugeld door
WVC dat heel makkelijk kon uitlopen naar 7-2. Marco Bagonje probeerde het wel met enkele omzettingen, maar het mocht allemaal
niet helpen. Het venijn was uit de
wedstrijd, na de 4-2 een gelopen
koers zoals dat heet. Het zit FC
Aalsmeer niet mee in deze competitie. Er zal gebuffeld moeten
worden om de neerwaartse spiraal om te buigen tot een positief
resultaat. Aankomende weekend
een half uur voetballen tegen A.S.
C. Deze wedstrijd werd gestaakt
nadat de scheidsrechter van het
veld ging na een bal op zijn hoofd
te hebben gehad bij een 0-1 achterstand voor FC Aalsmeer. De
komende weken zal er meer geschoven moeten worden met het
team. Jeroen Ezink twee weken
naar China voor school, Nick Sluijs
op vakantie en Karol Mirowski geschorst? In de krappe selectie zal
het allemaal niet meevallen om alles maar weer op te vullen.

Ubel wint bij
OVAK-soos
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag
14 november vanaf 14.00 uur in het
Parochiehuis aan de Gerberastraat.
Het kaarten op 31 oktober is gewonnen door Ubel van der Blom
met 5202 punten. Op twee is Loek
Pieterse geëindigd met 5113 punten, op drie Jo de Kruijf met 5097
punten en plaats vier was voor Dirk
van Dam met 5070 punten.

Iedere zaterdag in Waterlelie-hal

Basket Stars: Vrij sporten
voor kids bij BV Aalsmeer

Voetbal jeugd

RKDES JO12-3 wint derby
van Aalsmeer met 10-1
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
3 november was het prachtig
najaarsweer: het zonnetje deed
goed zijn best en de kou viel alles mee. De mannen van RKDES
Kudelstaart vertrokken vol goede moed naar de uitwedstrijd in
Aalsmeer. Als warming-up had er
achteraf beter voor een fietstocht
gekozen kunnen worden, want
de parkeerplekjes waren schaars
bij FC Aalsmeer en de auto op de
stoep parkeren is dan verleidelijk.
RKDES is het seizoen wisselvallig
begonnen: de bekerwedstrijden
waren reuze spannend en hoopvol: RKDES eindigde als eerste in
hun poule en was dus door naar
ronde twee in de strijd naar die
felbegeerde beker. Echter in de
competitie wilde het aanvankelijk nog niet zo vlotten om meer
doelpunten te maken dan de tegenpartij. Aan de inzet en het enthousiasme van de tien spelers
in de JO12-3 en hun technische
staf lag dat allerminst. Echter nadat vorige week winst geboekt
was thuis tegen UNO uit Hoofddorp, stapten de jongens ook nu
met goede benen en nog betere hoop het veld in. Al snel was er
reden tot juichen: Luuk D. maakte een overtuigend doelpunt die
onhoudbaar was voor de keeper
van Aalsmeer. Daarna raakte ook
Gijs en Zakaria op dreef en wisten zij te scoren. De achterhoede
met Ali, Jari en Luuk H. daarente-

gen had niet zo veel te doen en
dus werd de helft van Aalsmeer
veel opgezocht. Gejuich langs de
lijn, stralende snoetjes in het veld.
Samenwerken in combinatie met
zelf proberen: er lukte veel deze
ochtend en de bal ging vaak in
het net.
Ook keeper Hein vond het, naarmate de voorsprong verder groeide, het risico waard om zelf ook
een poging te wagen voor een
doelpunt. Cas nam de corner en
hoewel het Hein gegund werd
om ook een doelpunt te maken,
was het Thomas die de bal prachtig in het net wist te raken. In de
tweede helft zag Aalsmeer één
keer kans om van het lege doel
en de afwezigheid van Hein te
profiteren door een tegendoelpunt te maken.
Hoewel beide teams erg hun best
deden, en de Aalsmeerse keeper hulde verdiend vanwege een
aantal mooie reddingen, was de
uitslag tien voor Kudelstaart en
één voor Aalsmeer. Reden voor
een klein feestje, omdat winst altijd naar meer smaakt.
Hopelijk wordt deze stijgende lijn
voorgezet en is RKDES weer op de
goede koers richting titel (of iets
wat daar bij in de buurt komt). In
ieder geval was het plezier bij de
negen jongens (Morris schitterde
door afwezigheid) goed van de
snoetjes af te lezen en dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste.

Aalsmeer - Voor kinderen is tegenwoordig zoveel te doen, dat
je als ouders soms niet meer weet
waar te beginnen. Voetbal, dansen, zwemmen, scouting, tennis:
er kan zoveel, maar het valt niet
mee uit te vogelen wat ze nou
écht leuk vinden. Heb je ze net
op een paard gezet en alle spullen aangeschaft, willen ze weer
iets anders…
Het is niet alleen belangrijk dat
kinderen bewegen, maar ook dat
ze de kans krijgen in hun eigen
tempo kennis te maken met een
sport, zonder dat er meteen van
alles moet, denkt Mark Zijlstra. De
coach bij Basketball Vereniging
Aalsmeer (BVA) wilde graag kijken of hij voor jonge kinderen (en
hun ouders) een moment in de
week kon vinden om ze op speelse wijze, zonder verplichtingen,
in beweging te krijgen. Met basketbal, in dit geval, maar dan wel
in een hele losse benadering.
“BV Aalsmeer traint tweemaal per
week, maar voor kinderen onder
de tien jaar begint dat al rond
etenstijd. Dat is voor ouders soms
best een drempel”, zegt Mark.
Daarom is hij begonnen met Basket Stars, op zaterdagochtend in
de Waterlelie. “Met nog een paar
coaches en spelers die daar vrijwillig bij helpen, staan we van
9.00 tot 10.00 uur in sporthal de
Waterlelie klaar voor kinderen
van 6 tot en met 12 jaar. Die kunnen daar gewoon binnenlopen
en meespelen.” De vrijwilligers
doen vooral spelletjes die erop
gericht zijn de kinderen enthousiast te maken. Jeugdcoach Anniko van Daalen: “We willen fysieke
en motorische vooruitgang combineren met ouderwets plezier in
het sporten.”

Voor veel ouders is de oplossing ideaal. Sommigen combineren het met zwemmen, anderen hebben simpelweg meer tijd
in het weekend. “De vrijblijvendheid vind ik ook fijn”, vertelt een
moeder. “Mijn dochtertje vindt
dit heel erg leuk, maar om al echt
op basketbal te gaan vind ik haar
misschien nog wat te jong. Aan
de andere kant, nu ze heeft ervaren hoe leuk het is, wil ze toch
ook eens op de trainingen gaan
kijken.”
Volgens Zijlstra, die behalve basketbalcoach ook natuurkundedocent is aan het Amstelveen College, is dat niet eens de belangrijkste overweging. “Natuurlijk hoop
ik zo veel mogelijk van deze kinderen op termijn ook een keer
bij onze vereniging te zien. Maar
op deze jonge leeftijd vind ik het
vooral belangrijk dat ze sporten
leuk gaan vinden. Als ze dat eenmaal te pakken hebben, kiezen
ze vanzelf een sport waar ze zich
goed bij voelen.”
Meedoen met Basket Stars in de
Waterlelie, op zaterdagmorgen
kost slechts 3 euro per keer. “Een
kleine bijdrage voor de zaalhuur”,
zegt Zijlstra. “De rest betaalt de
vereniging.” En hij vervolgt: “Ik
hoop vooral dat meer ouders
dit ontdekken, want het zou
echt zonde zijn als dit verdwijnt.”
Voorlopig gaan de vrijwilligers
er graag mee door. “We moeten
het vooral hebben van mond-totmondreclame,” zegt Van Daalen.
“Dus we hopen dat het enthousiasme van de kinderen ervoor
zorgt dat het hier steeds drukker wordt.” Meer informatie over
Basket Stars is te vinden op de
website van BV Aalsmeer: www.
bvaalsmeer.nl.

ste wedstrijd op zondagochtend
plaats vindt, na het afsluitend seizoensfeest. Naast ruim 120 sloepen, zijn er op dit weekend ook
roeiwedstrijden voor Gigs. En ook
van dit type zijn er ruim 50 boten aanwezig. De wedstrijd bestaat uit drie rondjes om Pampus heen. Ieder rondje is ongeveer 7,5 kilometer lang, wat een
zeer lange sprint is. Voor de eerste omloop startte het team uit
Aalsmeer om 11.30 uur. Het tempo lag goed hoog, was zeer stabiel en er werden zeer veel sloepen ingehaald. Na 49 minuten en
35 seconden kwam het team over
de finish, wat een keurige zesde
plaats overall opleverde.
Het Westeinder Sloeproei Team
heeft inmiddels een vaste slaapboot in Muiden gevonden. Na
de race is het dan ook uitrusten
op deze boot, goed eten en weer
voorbereiden op de tweede omloop. Want deze omloop is alweer
2,5 uur later gepland na de eerste
finish. Tijd om echt bij te komen
na zo een lange sprint is er dan
niet echt. En met nog volle armen
vanuit de eerste omloop ging het
WST team weer op weg naar een
mooie tijd bij de tweede ronde.
Wederom was er een zeer goede
start, lag het tempo goed hoog
en er werden zelfs nog twee sloepen extra ingehaald. Deze ronde
werd in 49 minuten en 39 seconden afgerond en daarmee werd
een mooie vierde plaats overall
geroeid. Op de zaterdagavond
wordt het gehele seizoen gevierd

door alle teams. In de feesttent
in Muiden worden grote verhalen opgehangen, teams aangemoedigd, prijzen voor het Nederlands Kampioenschap uitgereikt
en vooral een goed feest gevierd.
Een mooie basis dus voor de laatste omloop op de zondagochtend. Deze ronde wordt niet voor
niets de ‘brakke race’ genoemd,
wat iedereen wel kan begrijpen
na zo een avond. Met twee nieuwe roeiers aan boord werd deze ronde afgelegd in 50 minuten en 16 seconden. Een vijfde
plaats overall op deze ronde. En
dit leidde tot een zeer mooie vijfde plaats algemeen in het gehele weekend. Een mooie afsluiting
van het seizoen.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 10 november:
F.C.AALSMEER
Swift 14 - F.C.A. 4
17.00 u
A.M.V.J. 4 - F.C.A. 6
14.45 u
Rivierwijkers - FCA 45+1 16.55 u
Vrouwen
Bergen V1 - F.C.A. V1
14.30 u
F.C.A. V2 – Zandvoort V1 14.30 u
R.K.D.E.S,
Vrouwen
Kennemers V1 - RKDES V1 13.00 u
S.C.W.
IJmuiden 2 - S.C.W. 2
12.00 u
S.C.W. 3 - V.E.W. 2
12.00 u
S.C.W. 4 – Hillegom 3
14.30 u

S.C.W. 5 - Zandvoort 5
11.00 u
S.C.W 35+1 – Ouderkerk 14.30 u
S.C.W. 45 +1 – T.O.G. 45+1 14.30 u
Zondag 11 november:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 – A.S.C. 1
Sp.Martinus 4 - F.C.A. 3
Eendracht’82 4 - F.C.A. 4
H.S.V.’69 3- F.C.A. 5

14.00 u
12.00 u
12.00 u
15.00 u

R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S 2 – K.D.O. 2
R.K.D.E.S. 3 – Arsenal 6
R.K.D.E.S. 5 – Nautilus 2

11.00 u
12.00 u
12.00 u

Afsluitend weekend sloeproeien

Vijfde plaats in Muiden
voor Westeinder Team
Aalsmeer - Afgelopen weekend
vonden de laatste wedstrijden
plaats in het seizoen sloeproeien
2018. Deze afsluiting vindt altijd
plaats in Muiden en wordt door

menig roeier gezien als een zeer
zware inspanning. Niet alleen
vanwege het feit dat er drie wedstrijden geroeid worden. Maar
ook vanwege het feit dat de laat-

WST telt mee in de top
Het derde jaar van dit team uit
Aalsmeer was misschien iets minder succesvol als vorig jaar. Maar
als winnaar van de Grachtencup
en met een mooie zevende plaats
in het Nederlands Kampioenschap is het seizoen toch goed afgesloten. Ondanks het korte bestaan van het Westeinder Sloeproei Team telt het team mee in
de top van (sloep)roeiend Nederland. Een zeer mooie prestatie om
trots op te zijn. Het team bedankt
dan ook al haar sponsoren van
dit jaar. Zonder de hulp van deze sponsoren is het niet mogelijk
om alle wedstrijden af te gaan en
Aalsmeer op de kaart te zetten.
Op naar het komende vierde seizoensjaar voor het WST.

26

8 november 2018

Voetbal meiden

FCA MO19-2 verliest de
wedstrijd onnodig

Signum Notariaat wint
beachtoernooi banken
Aalsmeer - Het jaarlijks beachvolleybaltoernooi voor banken,
accountants en verzekeraars is dit
jaar gewonnen door Signum Notariaat van mr. Mathijs van Gaalen
in Aalsmeer. Dit evenement is
een aantal jaar geleden door een
bank opgestart en sindsdien een
succesvol terugkerende sportieve avond. Aan de winnaar van het
toernooi is het de eervolle taak
om het volgende jaar weer naast
de deelnemende bedrijven, andere bedrijven te enthousiasmeren om zich hiervoor op te geven.

De avond heeft, buiten het sportieve gedeelte om, als bijkomend
voordeel om elkaar eens te spreken in een andere setting dan aan
tafel op één van de kantoren.
Het team van Signum Notariaat
heeft dit jaar de wisselbeker gewonnen en daarmee het stokje
overgenomen van het altijd sterke MJK Advies. Omdat MJK Advies al drie keer op rij het toernooi
heeft gewonnen, ontvangt zij definitief de huidige wisselbeker en
zal er volgend jaar een nieuwe
wisselbeker te winnen zijn!

Aalsmeer - In fris weer met een
lekker zonnetje begon zaterdag
3 november de meiden wedstrijd
tussen FCA MO19-2 en Buitenveldert sc. MO19-3 uit Amsterdam.
Beide teams begonnen pittig aan
de wedstrijd en al snel werd duidelijk dat de teams niet voor elkaar onder deden. Het was FCA
die in de tiende minuut op voorsprong kwam. FCA spits Inge
schoot van afstand op het doel
van Buitenveldert. De bal vloog
met een grote boog richting doel
en de bal plofte via de binnenkant paal in het doel: 1–0 voor
Aalsmeer.
Na deze goal golfde het spel
heen en weer en waren er kansen voor beide teams. In de 38e
minuut brak een Buitenveldert
aanvalster door de FCA defensie en stormde op FCA keepster
Sam af. Met een sublieme redding voorkwam Sam de gelijkma-

ker. Ruststand: 1–0. De toeschouwers kregen de tweede helft een
boeiend vervolg te zien. Gevaarlijke aanvallen waren er over en
weer. In de 65e minuut was het
Buitenveldert die uit een mooie
aanval de 1-1 scoorde. Het leek
op een gelijkspel af te stevenen
want de defensie stond aan beide zijde als een huis. Tot 8 minuten voor tijd FCA verdedigsters
Kim en Isa de snelle Buitenveldert
spits dit keer niet konden af stoppen en (invalster) FCA keepster
Ashley kansloos was op het schot
van de spits: 1-2. In de laatste minuten kregen de FCA aanvalsters
Iris en Inge nog dotten van kansen om de gelijkmaker te scoren,
helaas werden deze kansen niet
benut zodat de wedstrijd met 1-2
eindigde. Keihard gewerkt meiden een gelijkspel was zeker op
zijn plaats, helaas!
Verslag en foto: Ruud Meijer

Na haar openingstreffer zaten de Buitenveldert meiden FCA spits Inge
flink op de huid.

Trampolinespringen

Goud voor Lisa, Roan en
Jay van SV Omnia
wisten veel springers wel hele
mooie resultaten te behalen. Lisa
Wolterman werd na een sterke finale opnieuw eerste in een sterk
deelnemersveld. Sabine Boegman eindigde in dezelfde klasse
als zesde. Fenne van der Zwaard
is sinds dit seizoen op een hoger
niveau gaan springen en behaalde een knappe vierde plaats. Roan Bertholet won opnieuw het
goud in zijn klasse met veel puntenverschil. Kiki Fredriks deed
het goed in de finale en bereikte de derde plaats, Marlies Kok
won opnieuw het zilver met ook
een goede finale-oefening. Bij de
Aalsmeer - Zondag 28 oktober jeugd/junior jongens in de eerste
reisden de trampolinespringers divisie ging de strijd volledig tusvan SV Omnia 2000 af naar Hee- sen Omnia-springers. Uiteindelijk
renveen voor hun tweede kwa- won Jay Roelfsema na een goede
lificatiewedstrijd voor het Ne- finale-oefening. De tweede plek
derlands Kampioenschap voor was voor Fenno van Beek, het
teams. Helaas stromen er uitein- brons voor Sem van Tol. Finn-Judelijk geen teams van Omnia uit lien Falk werd vierde en Joey Visde eerste en tweede divisie door ser vijfde.
naar het NK, maar individueel Foto: Michael Bertholet

Wil jij beter leren hardlopen?

Cursus hardlooptechniek
bij AV Aalsmeer
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 gedurende vijf donderdagavonden! Tijdens deze cursus
wordt er aan de hand van videoopnames, techniek accenten, persoonlijke aanwijzingen, loopscholingsvormen en intervallen gewerkt aan jouw persoonlijke looptechniek. Een goede looptechniek bespaart energie en voorkomt blessures. Hierdoor kan je
sneller en makkelijker hardlopen.

Deze cursus is voor de iets gevorderde hardloper en niet voor de
echte beginners. Er wordt vanuit gegaan dat deelnemers aan
deze cursus minimaal een half
uur aan één stuk kunnen hardlopen. De trainingen vinden plaats
op de atletiekbaan van Aalsmeer
aan de Sportlaan en staan onder
leiding van een gediplomeerde
trainer. De eerste training is op
donderdagavond 15 november
om 19.30 uur en daarna op 22,
29 november, 6 en 13 december.
Een trainingsavond duurt ongeveer 75 minuten. Kijk voor de kos-

Darten bij Poel’s Eye in het Dorpshuis

René Kruit dichtbij de
overwinning
Regio - Vorige week vrijdag was
weer een dartsavond van de
Poel’s Eye in het Dorpshuis van
Kudelstaart. Na twee nieuwe winnaars was het nu weer tijd voor
een ‘ervaren winnaar’. Erik Jan
Geelkerken was weliswaar voor
het eerst dit seizoen aanwezig,
maar vierde een jubileum door
voor de tiende keer ooit te triomferen. Hij moest er wel hard voor
werken, want René Kruit kwam
erg dichtbij de overwinning. Hoewel Erik Jan geweldig stond te
gooien was René nóg beter en
nam een 1–3 voorsprong. Mede
dankzij twee hoge finishes wist
Erik Jan het tij echter knap te keren. Het was alweer de derde keer
op rij dat de hoogste uitgooi van
de avond tot dan toe in de laatste wedstrijd van de avond werd
verbeterd, Alex Plaisier en Moreno Blom gingen Erik Jan voor. René gooide deze avond zeer sterk.
Hij zou echter ook geen nieuwe winnaar zijn geworden, want
tien jaar geleden won hij de laatste van zijn negen titels. Erik Jan
sprong dus ook wat dat betreft
over René heen. In het tweede niveau bereikten Mike Miltenburg
en Tim van de Poel de halve finale, maar de finale ging tussen
Gilbert van Eijk en Rene Verhoeven. Rene won de vorige speelavond het derde niveau, wat pas
zijn tweede gewonnen finale ooit
was (de eerste was dan wel weer
het hoogste niveau). Dit was Rene Verhoeven zo goed bevallen
dat hij zijn zegereeks uitbreidde.
De derde speelavond bracht tevens de beslissing in de eerste periode van de vorig jaar geïntroduceerde Periode Kampioenschappen. Uitgerekend Martin Bax
ten en meer informatie op www.
avaalsmeer.nl. Aanmelden kan
bij Marjan van Ginkel via marjanginkelvan@gmail.com of bel voor
meer informatie: 06-1220 4492.

werd de eerste winnaar. Hij was
ook al de eerste winnaar ooit en is
de enige darter met meerdere Periode Kampioenschappen op zak,
namelijk ondertussen al drie (van
de zes gespeelde periodes tot nu
toe). Er waren nóg twee niveaus,
waarover volgende week meer.
Blind Koppeltoernooi
Volgende week zaterdag 17 november is het weer tijd voor het
Blind Koppeltoernooi. Bij dit toernooi hoeft men niet met de ogen
dicht te gooien, maar wordt elke
darter vier ronden lang blindelings gekoppeld aan een dartsmaat en twee tegenstanders. Dit
‘darters roulatie systeem’ werkt
sfeer verhogend want bijkans iedereen komt elkaar vroeg of laat
tegen als mede- of tegenstander. Een medestander is bovendien extra handig als je nog niet
zo goed kunt rekenen. Kortom,
dit toernooi is leuk voor de regelmatige deelnemer én voor
debutanten. Uiteraard is er een
winnaar en verliezerronde. Jong,
oud, man en vrouw zijn van harte welkom. De inschrijving sluit
om 20.00 uur, deelname kost vier
euro en de minimum leeftijd is 15
jaar. Kom gerust een keertje darten. Op de website www.poelseye.nl is nog meer informatie te
vinden.
Erik Jan Geelkerken (rechts) wint finale van René Kruit.

Foto: www.kicksfotos.nl. Heren 1 Greenpark Aalsmeer tegen Sasja HC.

Handbalcompetitie

Winst en verlies Heren 1,
ruime zege voor Dames 1
Aalsmeer - Voor een inhaalduel
in de BeNe League speelden de
heren 1 van Greenpark Aalsmeer
afgelopen donderdag 1 november een wedstrijd in het verre Zwartemeer in Drenthe. Hurry-Up was de tegenstander van
de handballers. De twee ploegen waren, net als het vorige seizoen, aan elkaar gewaagd. Landskampioen Aalsmeer tegen de
nummer drie. Er werd over een
weer gescoord en met rust was
de stand gelijk: 11-11. Ook in de
tweede helft werd er fel gestreden en wisten beide ploegen regelmatig de netten te vinden.
Negen minuten voor tijd kwam
Hurry-Up voor het eerst op voorsprong: 27-26. Aalsmeer was echter niet van plan met lege landen
naar huis te gaan en er werd een
tandje bijgezet. Ook overigens
door Hurry-Up. Het leek er op dat
de wedstrijd gelijk zou gaan eindigen, maar één minuut voor tijd
maakte Greenpark Aalsmeer de
beslissende treffer en sloot winnend de wedstrijd af. Eindstand:
31-32. Hurry-Up teleurgesteld,
Aalsmeer juichend het veld af.
In vrolijke stemming kon de lange terugreis naar Aalsmeer ingezet worden. Topscoorder bij
Aalsmeer was deze keer Tim. Negen keer was hij de doelman van
Hurry-Up te snel af.
In Antwerpen
Afgelopen zaterdag 3 november speelde heren 1 in de BeNe
League een uit-wedstrijd in Antwerpen. Sasja HC was de tegenstander van Greenpark Aalsmeer.
De Belgische ploeg had veel aanmoediging in haar thuishal, maar
vanuit Aalsmeer waren gelukkig
ook supporters meegereisd. Weliswaar in de minderheid, maar ze
lieten zich horen. De wedstrijd
kende een snelle start, waarbij
over een weer werd gescoord.
De rust gingen de ploegen in
met 13-14. Deze stand geeft al
aan dat beide teams aan elkaar
gewaagd zijn. Na de pauze gin-

gen de Aalsmeerse handballers
voortvarend van start en wisten uit te lopen tot vier punten.
Sasja HC zette een tandje bij en
wist halverwege zelfs langszij te
komen. Aalsmeer leek aangeslagen, maar niet verslagen! Er werd
flink aangezet en lange tijd was
er regelmatig een gelijke stand.
Wie scoort het winnende puntje? Helaas voor Aalsmeer, dit was
HC Sasja. Eindstand: 30-29. Deze wedstrijd werd Aalsmeer met
slechts één puntje verlies naar
huis gestuurd. Topscoorder voor
de Greenpark heren was opnieuw
Tim: 10 doelpunten. Aanstaande
zaterdag 10 november speelt Heren 1 thuis in De Bloemhof. Kras
Volendam is vanaf 19.15 uur de
tegenstander. Publiek is welkom.
Verlies Heren 2
Heren 2 van Greenpark nam het
zondag 4 november thuis op tegen Hellas uit Den Haag. Ook hier
niet juichend het veld af. Er werd
door Aalsmeer verloren met 2933.
Dames 1 wint van Hercules
Dames 1 van Greenpark Aalsmeer
handbal wachtte dezelfde zaterdagavond een thuis-wedstrijd in
De Bloemhof. Het op plaats dertien staande Hercules kwam op
bezoek bij de Aalsmeerse dames,
die zelf hoog in het linker rijtje
staan. Hercules bood overigens
prima tegenstand en liet zich absoluut niet imponeren. De dames
van Greenpark moesten echt ‘aan
de bak’. De rust werd bereikt met
13-9 voor Aalsmeer. Na de break
werd door Greenpark flink gas
gegeven en wisten de meiden
steeds verder uit te lopen. Het
spel werd wat rommelig tegen
het einde van de wedstrijd, maar
afgesloten werd met 32-18 winst
voor Aalsmeer. Topscoorders waren Roxanne (10) en Rachel (7).
Zaterdag 10 november is Kras Volendam in Volendam de tegenstander van Greenpark Aalsmeer.
Deze wedstrijd begint om 19 uur.

Midgetgolfcompetitie

Eerste plaatsen tot nu
voor Klaas en Marilene
Aalsmeer - Er zijn alweer twee
wedstrijden gespeeld in de Midgetgolf wintercombi AalsmeerBoskoop. Gedurende de wintermaanden worden er acht wedstrijden gespeeld, vier op elke
baan. In Aalsmeer was Dirk Jan
Jongkind de beste speler met 91
holeslagen. Bij de Herengroep is
nog van alles mogelijk, want tussen de nummers 1 tot en met 7
zitten maar 4 holeslagen verschil.
Bij de Dames deed Marilene van
de Bosch goede zaken. Met rondjes 32, 30 en 33 eindigde zij met
95 net voor Elly Mulder. Afgelopen zondag werd er gespeeld op
de korte banen van de Trekvogels
in Boskoop. Voor lange baanspelers is dit een heel ander principe.
Op de lange banen is een twee op
een baan nog steeds goed. Op de
kortere banen is een twee al een
misser. Klaas Boekel uit Aalsmeer
deed deze zondag van zich horen met rondjes 24, 24 en 21,

deze laatste ronde betekent 15
enen en 3 tweeën over de 18 banen. Met een totaal van 76 holeslagen neemt hij in het algemeen
klassement de eerste plaats over
van Dirk Jan Jongkind, die een
iets mindere dag had. De derde plaats is voor Pascal van Duijn
uit Heerhugowaard. Bij de dames
was het wederom Marilene, die
samen met Els van der Stroom, op
een totaal uitkwam van 76 holeslagen. Dit zijn dan ook de nummers één en twee en op de derde
plaats staat Elly Mulder, die zondag genoegen moest nemen met
86 holeslagen.
De volgende wedstrijd is op zondag 25 november en er wordt op
de Aalsmeerse banen gespeeld.
Dit betekent dat de baan deze
dag tot zeker half vier gesloten is
voor recreanten. Om te kijken zijn
belangstellenden deze dag vanaf
12.00 uur welkom.
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Hoofdklasse Leidse Schaak Bond

Overvol waterpoloweekend

AAS2 wint 1ste wedstrijd
Aalsmeer - In de hoofdklasse van
de Leidse Schaak Bond heeft AAS
2 de eerste wedstrijd van het seizoen tegen het sterke Oegstgeest weten te winnen. Op bord
3 was een week eerder vooruit
gespeeld en een correcte remise tussen Joran Donkers en GM
de Niet was het gevolg. Joran
speelt dit seizoen voor het eerst
voor AAS en toonde zich een
echte AAS door voor uit te spelen wegens verhindering op de
speeldag. FM Jeff van Vliet kwam
na aanvang van de wedstrijd binnen, maar dat verhinderde hem
niet om een pion te winnen tegen
IM Fred Slingerland. Het eindspel
werd meesterlijk gespeeld en gewonnen door Jeff. Henk Noordhoek had een spannende partij
waarin hij steeds wat beter stond,
maar niet genoeg om te winnen,
remise dus. Op bord 7 stond Boudewijn Eijsvogel niet geweldig,
maar zijn tegenstander speelde
een impulsieve zet die direct tot
stukverlies en opgave leidde. Op

bord 2 vocht Willem Hensbergen
een verwoed gevecht uit tegen
Duleen van Gunsteren en wist het
punt naar zich toe trekken, en de
Azen stonden al op 4 punten.
Ben de Leur had met zwart een
kwaliteitsoffer gepleegd tegen
Ed Wagemans en lang was het
niet duidelijk of de compensatie
genoeg was. In ieder geval zette Ed zijn stukken steeds wat onhandiger neer en in tijdnood won
Ben eerst één pion en daarna een
tweede hetgeen Ed deed opge- Foto: www.kicksfotos.nl. RKDES tegen Sporting Leiden.
ven. Het vijfde punt en dus de
wedstrijd was binnen!
En dat was maar goed ook, want
Koen Beentjes ging tenonder
tegen Guidi van der Bent. Het
grootste drama was aan bord 5
waar Olaf een fantastische aanvalspartij speelde tegen Johan Aalsmeer - De eerste teams in deze competitie. Aanstaande
Boots, maar in ultieme tijdnood van FC Aalsmeer en RKDES Ku- zondag 11 november speelt FCA
de winst niet zag, maar wel de delstaart hebben niet echt een thuis aan de Beethovenlaan. De
fout speelde en verloor. Einduit- fijn weekend achter de rug. Geen wedstrijd tegen ASC begint om
slag 5-3 in het voordeel van de van de drie wisten zich naar winst 14.00 uur en aanmoediging kan
te voetballen. FCA Aalsmeer za- Aalsmeer heel goed gebruiken.
Azen.
terdag was 3 november op beDoor Ben de Leur
zoek in Hoorn om het op te ne- Toch verlies RKDES
men tegen Zwaluwen’30. Wel RKDES Kudelstaart speelde als
doelkansen voor Aalsmeer, maar enige thuis en kreeg Sporting Leigeen doelpunten. Zwaluwen’30 den op 4 november op bezoek op
wist wel eenmaal de netten te het complex aan de Wim Kandvinden. Eindstand 1-0, Aalsmeer reef. Het was een prachtige zonmet verlies naar huis.
nige zondag, heerlijk weer om
langs de lijn te gaan staan. De
kreeg hij zijn eerste serieuze kans,
toeschouwers kregen een aanmaar de keeper kon nog net zijn Pak slaag voor FCA zondag
teen ertegen zetten en de bal ver- Ook FC Aalsmeer zondag wacht- trekkelijke wedstrijd te zien. Spordween naast de goal. Na een uur te een uitwedstrijd. WVC was in ting Leiden wist het eerste doelvoetballen besloot de trainer om Roelofarendsveen op 4 novem- punt te scoren, maar RKDES vocht
toch maar weer met drie spitsen ber de tegenstander. Het werd terug. Dankzij Elias El Hadji kwam
te gaan spelen. Robin van der een wedstrijd die Aalsmeer snel 1-1 op het scorebord te staan.
Steeg werd opgeofferd en Jor- zal willen vergeten, de ploeg Helaas voor de 3e klasser uit Kudy Vrolijk ging op zijn vertrouw- kreeg een behoorlijk ‘pak slaag’. delstaart wist Sporting Leiden er
de rechtsbuiten positie spelen. WVC wist zeven doelpunten te nog een tweede puntje uit te visMaar voor hij daar was aanbeland maken, Aalsmeer wist ‘slechts’ sen. Eindstand 1-2.
kon hij bij zijn eerste balcontact twee keer de doelman uit Roelo- Geen winst ook dus voor Kudelstaart, maar volgens de toede bal op de vuisten van de kee- farendsveen te passeren.
per knallen, de rebound kwam Een flinke nederlaag dat schouwers was het wel een
voor de voeten van Elias Elhadji Aalsmeer zeker geen goed doet mooie wedstrijd!
en die bedacht zich geen seconde en ramde de 1-1 in de touwen.
Dit gelijkspel was maar van korte duur, want nog geen tien minuten later moest keeper Tommy
Blokzijl toch de bal uit het net halen. De eerste inzet redde hij nog
fraai maar hij was in de rebound
kansloos. Aanvaller Frank Brugman kwam ook nog binnen de lijnen om nog meer druk op het vij- Aalsmeer - Op de eerste compe- Haring (twaalfde). De overige
andelijk doel te brengen en dat titieavond van november scoor- sjoelers van Sjoelclub Aalsmeer
leidde tot een dubbele kans voor de het jongste clublid van Sjoel- eindigden achterin het deelneIndy van Koert, maar de keeper club Aalsmeer een persoonlijk re- mersveld: Wim Voorbij 26e en
van Sporting Leiden week geen cord. Tim van Tiem kwam tot een Wim Eijlers 40e.
millimeter en wist beide inzet- score van 1414, waarbij hij ook
ten uit zijn doel te ranselen. Vlak met 150 de hoogste bakscore van Interclubavond
voor tijd had Erik Overvliet nog de avond liet aantekenen. Patrick Vrijdag 2 november was de tweeeen goede kopkans maar zijn in- Haring, een andere Hoofdklas- de Interclubavond van het seizet ging naast. RKDES heeft de setopper, scoorde echter negen zoen, wederom in Zaanstad, waar
laatste weken niet een klein beet- keer een score van 148, die hem ook op 7 december de derde
je geluk aan haar zijde om een ook de nodige punten in het klas- avond gesjoeld wordt. Aalsmeer
wedstrijd ook in winst om te zet- sement opleverde. Albert Geleijn 3 wist de tweede plaats te behaten. Vorige week verloren de Ku- miste maar 1 punt deze avond len in de A-klasse en Aalsmeer 2
delstaarters onverdiend, maar nu en scoorde 29 punten voor het de tweede plaats. In de B-klasse
waren de ploegen behoorlijk aan klassement. Hij werd eerste in de werd Aalsmeer 4 vierde.
elkaar gewaagd, maar was RKDES hoofdklasse. In de A-klasse was
wederom niet de gelukkigste. Ko- de hoogste eer voor Mariëtte van Koppeltoernooi
mend weekend is het eerste vrij der Vlugt, in de B-klasse ging de Aanstaande zaterdag 10 novemen de week daarna gaan de Ku- winst naar Thijs Brozius en in de ber vindt weer het jaarlijkse kopdelstaarters naar Voorschoten C-klasse was Wim van der Geest peltoernooi plaats van Sjoelclub
onverslaanbaar. Donderdag 15 Aalsmeer. Dit gebeurt al voor
voor een uitwedstrijd.
november is de volgende compe- de 38ste keer. Heel veel NederEppo
titieavond. Om 20.00 uur wordt landse toppers doen mee aan
er gestart in het Dorpshuis in Ku- dit toernooi, zoals Siem Oostendelstaart.
brink (16 keer Nederlands kampioen), Dick Eijlers, Jan Drent, RoBekerwedstrijd
nald Polman (huidige Nederlands
Zaterdag 27 oktober was de kampioen, tevens ook Nedertweede bekerwedstrijd van het lands koppelkampioen met Tim
seizoen in Zwolle. Bij de dames van Sommeren), Patrick Haring
won de jeugdige Jacquelien en de Zweedse deelnemers zijn
Klunder de wedstrijd, voor Bea dit jaar met drie deelnemers: RoWoei. De ploeg van LEMO had Sneller en Elly Mensen. Er waren bert Ekstrand, Mats Nystrom en
geen moeite met de hekkenslui- geen deelneemsters van Sjoel- Johan Klefelt. Bij de dames doen
ter van de ranglijst en zegevier- club Aalsmeer. Bij de heren won onder andere Sandra Stoelhorst,
de met 5-0. Vervolgens trad Am- Dick Eijlers weer eens een keer, Petra Houweling en Jacqueline
sec Piller aan tegen HFC Haar- voor Ronald Polman en Herman Heijnis mee. Tevens vindt er een
lem. Laatstgenoemd team bleek Depenbrock. Ook hier was Tim mooie verloting plaats, waarbij
deze avond veel te sterk en sloot van Tiem de beste Aalsmeerder vele planten te winnen zijn. Aande zaalvoetbalpartij af met een met een negende plaats (vader vang: 20.00 uur in het Dorpshuis
riante 2-11 overwinning. HFC Leo werd achtste) voor Patrick van Kudelstaart.
Haarlem is nu (op doelsaldo) de
nieuwe koploper van de ZABOcompetitie. De derde wedstrijd het tweede doelpunt en ging de gegeven door de teams van Joging tussen Polonia Aalsmeer en rust in met een 2-0 voorsprong. ga Bonito en Green Fingers UitStreet Football Team en eindigde Tijdens de tweede helft werd zendbureau. Dit was de meest
met de cijfers van 5-1 in het voor- die voorsprong succesvol ver- ‘snelle’ wedstrijd van de avond.
deel van Polonia Aalsmeer. De dedigd. Football Fanatics scoor- Het publiek zag goed technisch
ontmoeting tussen Football Fa- de in het tweede bedrijf nog vier zaalvoetbal dat zich afspeelde
natics en International Smokers doelpunten erbij en uiteindelijk in een hoog tempo. Treffers bleTeam bleek vooral spannend in kwam er een 6-0 eindstand op ken schaars in de eerste helft, Jode eerste helft. Football Fana- het scorebord te staan. Het slot- ga Bonito ging de rust in met een
tics maakte vlak voor de wissel akkoord van speelronde 3 werd 1-0 voorsprong. Vlak ná de wissel

Voetbal: Geen punten
voor FCA en RKDES

Voetbalwedstrijd tegen Sporting Leiden

Wederom verlies RKDES
Kudelstaart - RKDES heeft geen
revanche gehaald voor het verlies
van vorige week tegen MMO, ook
deze week werd verloren en wel
met 1-2 van Sporting Leiden. RKDES zakt wederom een plaats op
de ranglijst en wel naar de derde
plaats. De eerste zes ploegen na
een halve competitie gaan spelen
voor het kampioenschap.
RKDES begon net als tegen WVC
met twee spitsen Rick Verkuijl en
Mano van Veen aan deze wedstrijd, dus weer in een andere opstelling. De eerste twintig minuten gebeurde er maar weinig, beide ploegen deden hun best om
de aanval te zoeken maar dit lukte beide ook maar sporadisch. Pas
na ruim twintig minuten de eerste grote kans en die was voor de
Afas/Nieuwendijk brigade, alleen
de bal lag in diezelfde minuut
aan de andere kant in het netje. Een cornerbal van Elias Elhadji werd fraai door Erik Overvliet
langs de keeper gekopt, maar
de bal werd door een verdediger van de doellijn gekopt. In de
counter scoorde Sporting Leiden
wel, de linker aanvaller kon vrij
opstomen, voorschuiven en de
spits maakte simpel 0-1. In deze
fase kreeg Sporting Leiden plotseling kans op kans om de voorsprong uit te breiden, zelfs de onderkant van de lat moest de Kudelstaarters redding brengen.
Toch vocht de rood-zwarte brigade zich terug in de wedstrijd. Mano van Veen lobde over de keeper maar de bal ging naast en
een mooie omhaal van Roy Endhoven had een beter lot verdiend.
De tweede helft bleef Mano van
Veen in de kleedkamer achter en
kwam Indy van Koert in het team
en nog geen twee minuten later

Zaalvoetbalcompetitie

Eerste zege voor Green
Fingers bij de ZABO
Aalsmeer - Afgelopen weekend
werd er bij de ZABO zaalvoetbal
competitie fanatiek gestreden
om de wedstrijdpunten. In dit
nog prille seizoen zijn na speelronde 3 twee ploegen met de
ongeslagen status, te weten Football Fanatics en HFC Haarlem.
De twee huidige koplopers hebben beide de volle buit gescoord
van negen punten uit drie wedstrijden. Daaronder staan drie
achtervolgers genoteerd met
zes punten uit drie duels. De derde speelronde vond zaterdagavond 3 november plaats in de
Kudelstaartse Proosdijsporthal
en de aftrap van de eerste wedstrijd werd verricht om 18.35
uur. LEMO speelde de openingswedstrijd tegen het team van

Heren 1 speelt gelijk en
Dames 1 wint ‘dik’
Aalsmeer - Oceanus heeft een
overvol waterpoloweekend achter de rug met wisselende resultaten.
Heren 1 had een extra motiverende speler op de bank: Nikita was Pupil van de Week! En hij
had zo het beste uitzicht op een
hele spannende wedstrijd. Tegenstander De Kempvis uit Spijkenisse en Oceanus staan allebei
in de onderste regionen van de
competitie, dus winst was voor
beide teams nodig om wat meer
lucht te krijgen. Via periodestanden van 2-3 achter, 6-5 voor en
7-8 achter, scoorde Oceanus met
nog 2 minuten te spelen 11-10.
Helaas wist de Kempvis 11 seconden voor tijd alsnog de gelijkmaker te scoren. Het tweede punt
van de Oceanus heren deze competitie, maar met winst was het
uitzicht om uit de degradatiezone te komen beter geweest.
Doelpunten Oceanus: Kevin Melman (4), Yves-Maurice Vork (2),
Istvan Spaargaren, Stanley Moolhuijsen (keeper), Herman van Zijverden, Dennis Reijnders en Richard van de Burgt (elk 1).
Dames 1 speelde ook thuis en
hadden Jennifer als Pupil van de
Week voor de extra support. De

dames speelden een hele andere wedstrijd dan de heren. De tegenstander Watervlo uit Vleuten/
De Meern had weinig in te brengen tegen de snelheid van de
Oceanus dames. Al snel stond er
4-0 op het bord door Niké van
Duijkeren, Fabiënne Vork en Sabina Terlouw. Keepster Femke Spitteler was met haar reddingen en
snelle uitgooien belangrijk in het
behalen van de uiteindelijke score: 15-5 was de eindstand. Coach
Ed van Diemen was tevreden en
gaat de dames komende week
voorbereiden op tegenstander
Het Y, wat een lastige wedstrijd
gaat worden.
Doelpunten Oceanus: Noella Hond, Fabienne Vork en Wyke Nieuwenhuizen (elk 3), Niké
van Duijkeren en Noortje van der
Meer (elk 2) en Sabina Terlouw en
Marieke Spitteler (elk 1).
Overige uitslagen:
De Mors 2 – Heren 2: 6-9
De Futen 2 – Heren 3: 3-7
Heren 4 – DWT 5: 7-9
Jongens onder 19 – De Zaan: 4-15
Het Y – ZPCH/Oceanus onder 15:
17-4
KZC – ZPCH/Oceanus/De Amstel
onder 17: 15-1

Zaterdag 38ste koppeltoernooi

Persoonlijk record voor
jongste lid Sjoelclub

Raymond v/d Weijden wint
dartavond in ‘t Middelpunt
Aalsmeer - Op de vaste dinsdagavond kwamen ditmaal Victor van Schie en Raymond van de
Weijden binnenlopen om mee te
darten in ‘t Middelpunt. Zij waren natuurlijk van harte welkom,
maar deze jongens kunnen wel
een degelijke pot gooien. Dat
kwam dan ook zo uit. Raymond
werd winnaar in de ene pool en
Victor in de andere pool. Hier
gooide hij ook nog een mooie
113 score uit. Wel moest Victor
nog een leg afstaan aan Henk van
der Stroom, die ook nog een leg
won van Hans Dolk. Henk mag
dus langzamerhand wel van de
Lakeside gaan dromen. In de ene
kruisfinale wist Ben van Dam zowaar Victor te verslaan met daar-

bij een mooie 97 uitgooi. Bij de
andere kruisfinale was Raymond
te sterk voor Gerben de Vries
door onder andere worpen van
180 en 140.
Victor ging er duidelijk met het
brons vandoor, want hij overklaste Gerben met 3-0. In de grote finale ging Ben met 3-0 ten onder
tegen Raymond, die weer een
180-er noteerde en ook nog een
fraaie 125 uitgooi.
Al met al was het weer een geslaagde avond en de vaste darters nodigen graag andere spelers uit om hun kunsten te komen
laten zien. Er wordt iedere dinsdag gedart vanaf 20.00 uur. Minimumleeftijd 16 jaar. Entree 2,50
euro. Adres: Wilhelminastraat 55.

Zaterdag 10 november
De vierde speelronde van de ZABO-competitie vindt zaterdag 10
november plaats in de Proosdijhal aan de Edisonstraat. Het programma luidt als volgt: 0m 18.35
uur Green Fingers Uitzendbureau tegen HFC Haarlem. Om
19.20 uur Woei tegen Football FaStand na ronde 3:
HFC Haarlem 3-9, Football Fana- natics. Om 20.05 uur Internatiotics 3-9, Polonia Aalsmeer 3-6, In- nal Smokers Team tegen Polonia
ternational Smokers Team 3-6, Aalsmeer. Om 20.50 uur Street
LEMO 3-6, Joga Bonita 3-3, Green Football Team tegen Joga Bonito
Fingers Uitzendbureau 3-3, Am- en om 21.35 uur LEMO tegen Amsec Piller 3-3, Street Football sec Piller. De toegang is gratis bij
de ZABO. Publiek is welkom.
Team 3-0, Woei 3-0.
viel de gelijkmaker: 1-1. De pot
zaalvoetbal bleef zeer boeiend
tot het laatste fluitsignaal. Green
Fingers Uitzendbureau produceerde één doelpunt méér als
hun tegenstander en sloot het
duel winnend af met 2-3.

