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Miele specialist
Eigen technische dienst

Hartelust
100% serv ice!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454 

info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

Bekijk onze hardlopers  
in de badkamershowroom!

Eveleens Sanitair 
trotse hoofdsponsor 
AVA’s Ringvaartloop

Aalsmeerderweg 64
1432 CS  Aalsmeer

Tel. 0297 - 321769
www.eveleens-badkamers.nl

UITNODIGING RONDETAFELGESPREK 
SCHIPHOL IN KUDELSTAART

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

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

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

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

“We praten weer met elkaar over Aalsmeer”

Terugblik op 4 jaar samen 
besturen in begrotingsraad
Aalsmeer - De raadsvergadering 
afgelopen donderdag 10 novem-
ber stond in het teken van de pro-
grammabegroting 2018. Natuurlijk 
kwam het beleid en de daarbij ho-
rende fi nanciën aan de orde, maar er 
is ook gesproken over vier jaar be-
sturen met elkaar. De raadsleden en 
de wethouders hebben min of meer 
afscheid van elkaar genomen en el-
kaar succes gewenst voor de komen-
de gemeenteraadsverkiezingen in 
maart 2018. Als het aan PACT en de 

VVD ligt, gaat het er dan heel anders 
aan toe. Is de democratie wat meer 
terug, want een coalitie met slechts 
één stem meer dan de oppositie 
heeft geknaagd aan de ‘stem’ van de 
inwoners, volgens deze twee oppo-
sitiepartijen. Het CDA en AB waren 
het hier natuurlijk niet mee eens. De 
twee coalitiepartijen kijken terug op 
vier goede jaren waarin veel projec-
ten zijn opgepakt en uitgevoerd. Het 
nieuwe besturen in Aalsmeer begon 
vier jaar geleden met een strijd die 

fors uit de hand liep. Aan interim-
burgemeester Jeroen Nobel de taak 
om alle partijen weer in het gelid te 
krijgen. “We hebben uitdagingen 
met elkaar gedeeld en we zijn op de 
goede weg. Een scherp politiek de-
bat mag, maar wel met respect. We 
praten nu weer meer met elkaar over 
Aalsmeer en minder over elkaar”, al-
dus Nobel in een reactie op de ver-
halen van de fracties. 

Lees verder elders in deze krant.

Mantelzorgers staan symbool voor anderen

‘Jonge Helden’ lintjes 
voor Lotte en Ester
Aalsmeer - Afgelopen woensdag 
tijdens ‘de week van de Mantelzorg’ 
heeft wethouder Gertjan van der 
Hoeven van jeugdzaken ‘Jonge Hel-
den’ lintjes uitgereikt aan de jonge 
mantelzorgers Lotte Zethof (14 jaar) 
en Ester de Schrijver (net 18 jaar). 
Dat gebeurde in Roy’s Magic The-
ater voor een publiek van ongeveer 
dertig mantelzorgers. Na de huldi-
ging werden de mantelzorgers nog 
getrakteerd op een high tea en een 
magische goochelshow van Roy en 
Justin Huiskens.

Persoonlijke waardering
Met de ‘Jonge Heldenlintjes’ wil 
de gemeente haar waardering la-
ten blijken voor de vrijwillige maat-
schappelijke inzet van jongeren. Het 
lintje is een persoonlijke waardering 
voor een jongere tussen de 12 en 23 
jaar die bijzondere activiteiten heeft 
ontplooid. Door de uitreiking van de 
lintjes aan Ester en Lotte wil de ge-

meente aandacht vragen voor de bij-
zondere inzet van alle jonge mantel-
zorgers in Aalsmeer. Uit onderzoek 
blijkt namelijk dat één op de vijf jon-
geren mantelzorger is. De organisa-
tie Mantelzorg & Meer ondersteunt 
de Aalsmeerse mantelzorgers. Wet-
houder Gertjan van der Hoeven: 
“Sinds 2014 hebben we in Aalsmeer 
een Kinderburgemeester en Jon-
ge Heldenlintjes. Met Ester en Lot-
te hadden we ons geen betere ‘Jon-
ge Helden’ kunnen wensen. Zij zijn 
hun hele leven al gewend om voor 
hun zus respectievelijk broer te zor-
gen en rekening te houden met hun 
zwakke gezondheid. Zij zijn door de 
jaren heen een grote steun voor hun 
ouders geweest, door het overne-
men van taken en door hun specia-
le band en rol ten opzichte van hun 
zus en broer.”

Extra emotioneel
De oorkonde, medaille en bon voor 

een dagje uit werden door de wet-
houder uitgereikt aan Karin de 
Schrijver, de moeder van Ester, om-
dat Ester in het buitenland ver-
blijft. Voor moeder Karin (en Ester) 
was deze uitreiking extra emotio-
neel omdat zus Lisa enkele maan-
den geleden is overleden. Na eni-
ge bedenktijd vonden zij het beiden 
toch waardevol om als blijk van er-
kenning en waardering het lintje in 
ontvangst te nemen. 
Karin de Schrijver: ”Ester is een gro-
te steun geweest voor Lisa en ook 
voor ons. Ze moest door de jaren 
heen altijd rekening houden met de 
zwaar verminderde weerstand van 
haar zus met wat we wel en niet 
konden doen. Uitjes die voor andere 
gezinnen als heel normaal worden 
ervaren konden wij niet doen. Ester 
heeft het huishouden overgenomen 
toen haar zus maandenlang in het 
ziekenhuis lag (naast haar VWO) en 
ja ze hadden ook weer grote lol als 
ze haar zus extra mooi kon opmaken 
na zware kuren maar altijd was het 
rekening houdend met …. en dat is 
een opgave waar je mee opgroeit en 
waar je niet zelf voor kiest.”

‘Grote kleine’ broer
Lotte Zethof, VWO-scholiere aan het 
Alkwin Kollege, kreeg het lintje om-
dat zij samen met haar ouders voor 
‘grote kleine’ broer Rick zorgt. Rick 
is geboren met het Downsyndroom 
en heeft een kwetsbare gezondheid. 
Lotte past zo af en toe op haar broer 
en doet graag spelletjes met hem. 
Toen ze nog op dezelfde basisschool 
zaten hield Lotte ook daar een oog-
je in het zeil. Zij is Rick’s grote steun 
en toeverlaat, maar vindt het heel 
normaal dat ze iets extra’s doet voor 
haar broer. 
Daarnaast doet Lotte vrijwilligers-
werk, zoals helpen bij DownTown 
Ophelia en de stichting Dag van 
je Leven. Bij Atletiek Vereniging 
Aalsmeer is Lotte niet alleen zelf ac-
tief, maar geeft zij ook atletiektrai-
ningen aan jonge kinderen.

Zaterdag intocht Sinterklaas!
Nog maar twee nachtjes...
Aalsmeer - Heb je er al zin in? 
Nog maar twee nachtjes slapen en 
dan is het zover. Dan meren Sinter-
klaas en zijn Pieten aan in het Cen-
trum van Aalsmeer. Sinterklaas ver-
wacht rond 14.00 uur aan te komen 
bij Zorgcentrum Aelsmeer, maar 
het kan iets later worden als weg-
wijspiet de weg kwijt raakt. Sint wil 
daarom aan alle kindjes vragen om 
naar het centrum te komen, zodat 
wegwijspiet jullie kan zien en horen.

Sinterklaas circus
Sinterklaas zal weer met veel Pie-
ten aankomen en zoals vorige week 
al bekendgemaakt komt het grote 
Sinterklaas circus mee. Omdat vo-
rig jaar best een beetje spannend 
was met de piraten had Sint zin in 
een feestelijke en spectaculaire in-
tocht. Of wordt het stiekem toch 
nog spannend vanwege de tijger 
die meekomt? Na de aankomst zal 

de Sint zijn weg vervolgen richting 
korenmolen De Leeuw waar dit jaar 
ook diverse activiteiten plaatsvinden 
en waar naar diverse acts gekeken 
kan worden. 

Spectaculaire show
Wat je dit jaar zeker niet mag missen 
is de spectaculaire show in het ge-
meentehuis. Hier wordt een speciaal 
einde gegeven aan de intocht. Het 
gemeentehuis is open vanaf 15.00 
uur en Sint wordt rond half vier 
welkom geheten door burgemees-
ter Jeroen Nobel in de burgerzaal. 
Daarna wordt het één groot feest. 
Het belooft dus weer een spannen-
de en leuke, maar vooral feestelijke 
intocht te worden. 
Komt dus allen aanstaande zater-
dag om 14.00 uur naar het Centrum. 
De aankomst is in de tuin van Zorg-
centrum Aelsmeer, ingang via het 
bruggetje in de Kanaalstraat.

Schouder politieman uit de 
kom door agressieve man
Aalsmeer - Om drie uur in de 
nacht van zaterdag 11 op zondag 12 
november werd door medewerkers 
en de beveiliging van een horeca-
gelegenheid assistentie van de po-
litie gevraagd voor een ongewens-
te gast. Twee mannen hadden ruzie 

lopen maken, maar op het verzoek 
om te vertrekken werd heel agres-
sief gereageerd. Agenten zijn ter 
plaatse gegaan en hebben de man-
nen met enige dwang buiten gezet. 
Een van de twee mannen was ech-
ter niet van plan om het hierbij te 

laten en te vertrekken, maar deed 
een poging om opnieuw de zaak 
te betreden. Hij deed dit met zo-
veel geweld dat van een agent de 
schouder uit de kom is geraakt. De 
verdachte is een 42-jarige man ver-
blijvende in Lisse. Er wacht hem 
een behoorlijke straf. De man is 
mishandeling ten laste gelegd. Voor 
dit geweld tegen een ambtenaar 
moet hij zich verantwoorden bij jus-
titie. De districtrecherche doet na-
der onderzoek. 

Weer inbraken 
in BMW’s

Aalsmeer - Afgelopen week zijn 
bij de politie drie meldingen bin-
nengekomen van inbraken in au-
to’s. Ook deze keer zijn de wagens 
alle drie van het merk BMW en 
hadden de dieven het gemunt op 
het navigatiesysteem. In de nacht 
van dinsdag 7 op woensdag 8 no-
vember, tussen tien uur ’s avonds 
en vijf uur in de ochtend, is een 
BMW in de H. Buismalaan hier-
voor opengebroken. In de nacht 
van zondag 12 op maandag 13 
november zijn nog twee eigena-
ren in de wijk Oosteinde de du-
pe geworden van inbraken in hun 
BMW. In de Margrietstraat heb-
ben de dieven zich toegang ver-
schaft tot de auto door de linker-
voorruit te verwijderen. Doel was 
de navigatie stelen en hier is veel 
schade voor gemaakt. Diverse be-
dradingen zijn doorgeknipt. De 
eigenaar van de BMW in de Kar-
perstraat keek maandagmorgen 
vast raar op, toen hij in de auto 
stapte en zijn stuur, waarin onder-
meer navigatie, miste. Mogelijk 
zijn er getuigen. Zij worden ver-
zocht contact op te nemen met de 
politie via 0900-8844. Deze twee 
inbraken hebben tussen elf uur ’s 
avonds en half negen in de och-
tend plaatsgevonden.

Fiets gestolen
Aalsmeer - Op woensdag 8 no-
vember is tussen tien over ne-
gen in de ochtend en vijf over half 
acht in de avond een fi ets ge-
stolen vanaf het busstation in de 
Hortensialaan. De damesfi ets is 
van het merk Gazelle, type Miss 
Grace en zwart van kleur. De laat-
ste cijfers van het registratienum-
mer zijn 798.



Aalsmeer - Schoon drinkwater 
geeft de Tanzaniaanse bevolking 
gezondheid, kracht en energie. Veel 
ziekten komen daardoor niet meer 
voor. Mensen voelen zich beter en 
presteren beter. Schoon drinkwa-
ter is dus ook van economisch be-
lang. Spot Tanzania zet zich in voor 
‘schoon drinkwater voor 700 men-
sen in Kinko’. Helpt u mee? Kinko is 
een groot dorp met meer dan 2000 
inwoners, die ver verspreid over zes 
gehuchten wonen. De graaf- en 

bouwwerkzaamheden voor water-
putten in Kinko zijn inmiddels van 
start gegaan. Eind 2018 verwacht 
Chamavita dit project te kunnen af-
ronden. Spot Tanzania is één van 
de goede doelen van de bazaar, die 
aanstaande zaterdag 18 november 
gehouden wordt bij de Doopsgezin-
de Gemeente in de Zijdstraat. Voor 
dit project wordt ook een verdub-
beling van subsidie aan de OSA ge-
vraagd. Meer informatie is te vinden 
op www.spottanzania.nl.
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KERKDIENSTEN

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

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

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

Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) Laan 
van de Helende Meesters 8 Amstelveen, 
tel. 020-3455000, ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapotheek 
Amsterdam, tel. 020-5923315.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

INFORMATIEF

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

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

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

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT
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COLOFON
sinds 1888 COLOFON

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

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

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

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

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met ds. P. Bus-
stra uit Apeldoorn en 16.30u. 
met ds. J.C. Affourtit uit Amster-
dam.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Za-

terdag 17u. Woordcoummu-
nieviering met M. van Zoelen 
in Kloosterhof. Zondag 19.30u. 
Eucharistie viering m.m.v. Kar-
melkoor. Om 14u. Poolse dienst 
met Krzysztof in Karmelkerk. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Egypte kerk, 

Russisch-orthodoxe kerkdien-
sten. Zaterdag 17.30u. Avondge-
bed en zondag 10u. Goddelijke 
liturgie.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. P.J. 
Vrijhof. Om 16.30u. FF zingen 
m.m.v. Bright.

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

Zondag 10u. Viering met ds. P. 
Verhoeff uit Alkmaar.

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

Zondag 9.30u. Eucharistieviering 
m.m.v. dames- en herenkoor.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

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

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden elke maan-

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

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag om 

de twee weken in Ontmoetings-
ruimte Ons Tweede Thuis, Jas-
mijnstraat 33 vanaf 20u. Op 21 
november met Hoite Slagter over 
‘Studies uit de brieven van Timo-
teüs en Titus’.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met dhr. Wim de 
Knijff.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Zondag 10u. Dienst. Spreker: Er-

win Veenboer. Babyoppas, kin-
der- en tienerwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 

10u. Diensten om 10u. met ds. 
C.J. van Rhijn en 16.30u. met ds. 
M. Hogenbirk. Oppasdienst kin-
deren 0-3 jaar en zondagsschool 
voor jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. Dienst 

met ds. Wies Blomjous.  Collecte: 
Kara Tepe in Lesbos.Oppas op 
aanvraag: oppas@dgaalsmeer.nl

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. Dienst met ds. M. 
Vermeij.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.  

Zondag 10u. Dienst met ds. J. 
van Dalen uit Kudelstaart. Orga-
nist: M. Noordam. 

 -  Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag 10u. Dienst 
met ds. J. Haaeck uit Zeist. Or-
ganist: Theo Griekspoor.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst. Spre-
ker Martijn Piet. Babyoppas en 
aparte bijeenkomsten voor kin-
deren. Dovenvertolking en ver-
taling in het Engels. 

 Zondag 
19 november

Kerstconcert in Dorpskerk
Aalsmeer - Op maandagavond 18 
december  wordt in de Dorpskerk 
aan de Kanaalstraat een mooi kerst-
concert gehouden. Het bekende 
Christelijk Rijnstreekkoor komt de-
ze avond zingen onder leiding van 
musicus en dirigent Jan Verhoef.  
Het concert wordt verder opgeluis-
terd door de violiste Sandra Strau-

sa. Aarnoud de Groen, virtuoos op 
de toetsen, gaat koor, violiste en de 
samenzang begeleiden. De aan-
vang is 20.00 uur. Kaarten zijn van-
af een half uur voor aanvang in de 
kerk verkrijgbaar à 12,50 euro, kin-
deren tot en met 11 jaar betalen 5 
euro. Kijk voor verdere informatie op 
www.zingenenzo.com.

Met gastspreker dr. Martin Kat
Bijeenkomst over keuzes 
bij dementie in Irene
Aalsmeer - Op donderdag 30 no-
vember is er van 19.30 tot 21.00 
uur een bijeenkomst met als the-
ma keuzes maken bij dementie. De 
bijeenkomst wordt gehouden in ge-
bouw Irene in de Kanaalstraat 12. 
De bijeenkomst is bedoeld voor ie-
dereen die betrokken is bij demen-
tie, bijvoorbeeld naasten zoals part-
ners en kinderen, maar ook men-
sen die zelf de diagnose dementie 
hebben. Ook zijn zorg professionals 
van harte welkom. Als gastsprekers 
komt dr. Martin Kat, ouderenpsychi-
ater. Hij zal vertellen en  vragen be-
antwoorden vanuit zijn professie als 
arts. Het thema keuzes maken heeft 
betrekking op bijvoorbeeld het be-
zoeken van een arts over geheu-
genklachten, het wel of niet be-
handelen van symptomen die pas-

sen bij dementie, het al dan behan-
delen als er sprake is van demen-
tie of de keuze voor levenseinde. 
Ook kan meedoen aan onderzoek 
een dilemma zijn waarover gespro-
ken zal worden. Kortom, wat kan 
een arts, zoals een psychiater, be-
tekenen voor iemand met dementie 
en zijn naasten? Natuurlijk kunnen 
ook eigen vragen beantwoord wor-
den. De bijeenkomst komt voort uit 
een samenwerkingsverband tussen 
Mantelzorg en Meer en het Ont-
moetingscentrum van Zorgcentrum 
Aelsmeer. In verband met de voor-
bereidingen is aanmelden wenselijk. 
Dit kan bij Ellen Millenaar, coördi-
nator Ontmoetingscentrum, via 06-
22468574 of via emillenaar@zorg-
centrumaelsmeer.nl. De zaal is open 
vanaf 19.00 uur.

Presentatie van 
iPad en iPhone

Amstelland - Op woensdagavond 
22 november wordt vanaf 20.00 uur 
een presentatie geven over de ve-
le nieuwe mogelijkheden van iOS 
11 voor de iPhone en iPad. Ook kan 
tijdens deze open avond van HCC 
Amsterdam kennis gemaakt worden 
met de nieuwe iPhone X. De bijeen-
komst wordt gehouden in De Meent 
aan Orion 3 in Amstelveen. Belang-
stellenden zijn welkom.

Handwerken bij 
de Oost-Inn

Aalsmeer - Op woensdag 22 no-
vember van 9.30 tot 11.30 uur is er 
inloop en ontmoeting. Tevens kan 
meegedaan worden met het quil-
ten of een ander handwerk. Gezel-
lig en de koffie en thee staan klaar. 
Alle belangstellenden zijn hartelijk 
welkom in de Oost-Inn in de Mika-
do aan de Catharina Amalialaan 66. 
Voor inlichtingen: 0297-325636 of 
0297-321636 of kijk op de website 
oosterkerk-aalsmeer.nl.

Eén van de goede doelen op bazaar

Schoon drinkwater voor 
700 mensen in Kinko

Koffie-ochtend 
in Lichtbaken

Rijsenhout - Op dinsdag 21 no-
vember zijn belangstellenden weer 
hartelijk welkom in Het Lichtbaken 
aan de Aalsmeerderweg in Rijsen-
hout. De gezamenlijke kerken bie-
den dan een gezellige morgen aan. 
De koffie staat vanaf 10.00 uur klaar. 
Kerkelijk gebonden of niet, iedereen 
mag aanschuiven. Rond half  twaalf 
gaat een ieder weer naar huis. Ver-
dere informatie bij Klaas Kersloot 
via 0297-323774 of bij Gre Tuinstra 
via 0297-331545.

Kaarten voor Helping Hands
Kudelstaart - Na de diensten in de 
parochiekerk St.Jan Geboorte in Ku-
delstaart op 5 en 12 november wer-
den handgemaakte kerstkaarten 
verkocht door de zussen Thea Pink-
se en Willy Holling ten bate van de 
aanschaf van apparatuur voor het 
ziekenhuis Helping Hands in Ado 
Ekiti te Nigeria. 
De animo was groot en de stichting 
Mission House kan een behoor-
lijk bedrag overmaken naar Afrika 
mede door de hulp van het PCI van 
de kerk. De kerstkaarten verkoop 

wordt ook gehouden in de paro-
chiekerk van Thea Pinkse en ook het 
PCI van deze parochie steunt het 
doel van Mission House, de stich-
ting van Willy en Stef Holling uit Ku-
delstaart. Handgemaakte kerstkaar-
ten, alsmede andere soorten hand 
gemaakte kaarten kunnen ook be-
steld worden via 06-55097646 of via 
willy.holling@gmail.com. Kijk voor 
meer informatie over de stichting 
op de facebookpagina van Mission-
House of op de website www.gam-
biamission.com.

Global Leadership Summit 
in Aalsmeerderbrug
Aalsmeerderbrug - Op vrijdag 24 
november en zaterdag 25 november 
wordt in de Levend Evangelie Ge-
meente in samenwerking met stich-
ting Opwekking de Global Leader-
ship Summit (GLS) gehouden. Dit 
is een tweedaagse conferentie voor 
iedereen die betrokken is bij leider-
schap en zich hierin wil ontwikke-
len, zowel in de kerk, het bedrijfsle-
ven als in de maatschappij.   
Via videopresentatie kunnen deel-
nemers luisteren naar sprekers van 
topklasse, zoals Bill Hybels, senior 
pastor van de Willow Creek Com-

munity Church, Sheryl Sandberg, 
operationeel directeur van Face-
book en Laszlo Bock, HR-manager 
bij Google. 
De Global Leadership Summit wordt 
dit jaar op meer dan 675 plaatsen in 
ruim 125 landen gehouden. De GLS 
is hiermee één van de grootste lei-
derschapsseminars ter wereld. 
De conferentie vindt op 24 en 25 no-
vember plaats in de Levend Evange-
lie Gemeente aan de Kruisweg 55 
van 9.00 tot 17.00 uur. Meer infor-
matie over het programma en aan-
melden op www.opwekking.nl/gls.

Bezoek vrijwillige woonvoorlichters
Al voorbereid op langer 
zelfstandig wonen?
Aalsmeer - Bent u al voorbereid op 
langer zelfstandig wonen? Dat was 
het thema waarmee VOA-VWO co-
ordinator Wim van de Merbel de ex-
tra themamiddag bij OVAK opende. 
Kan ik in mijn huidige woning blij-
ven wonen? Moet ik mijn woning 
aanpassen of moet ik op zoek naar 
een andere woning? Allemaal za-
ken die deze middag aan de orde 
kwamen tijdens een heldere en in-
formatieve presentatie. Op uw ver-
zoek komt de vrijwillige woonvoor-
lichter bij u thuis om aan de hand 
van een aantal lijsten met aan-
dachtspunten uw woonsituatie door 
te nemen. In alle gevallen en advie-
zen beslist u uiteindelijk zelf. In ie-
dere Doorvaart staan de namen van 
alle vrijwillige woonvoorlichters ver-
meld. Aan de inzet van een vrijwilli-
ge woonvoorlichter zijn geen kosten 
verbonden. Schroom vooral niet om 
contact op te nemen wanneer u met 
vragen zit. Dat geldt niet alleen voor 

leden van OVAK, maar voor iedere 
oudere die vragen heeft. De Vrijwil-
lige Woonvoorlichters Ouderen hel-
pen u graag op weg!

Overdag training voor muziekteams

Concert Reni en Elisa in 
de Oosterkerk zaterdag
Aalsmeer - Op zaterdagavond 
18 november geven Reni en Elisa 
Krijgsman een concert in de Oos-
terkerk. Reni en Elisa zijn bekend 
als leiders van de Opwekkingsband 
die met Pinksteren in Biddinghuizen 
speelt. Ook hebben zij verschillen-
de cd’s gemaakt. Overdag krijgen 
de muziekteams een training van 
Reni en Elisa. Met het concert doen 
de teams ’s avond ook mee. Zij we-
ten zich daarbij gesteund door or-
ganist Theo Griekspoor. Theo zal 

met enkele nummers meespelen en 
ook solo van zich laten horen.  Het 
jongste muziekteam van de neven-
dienst is eveneens van de partij. Het 
belooft een afwisselende muzikale 
avond te worden. 
Belangstellenden zijn van harte wel-
kom. De toegang is gratis. Het con-
cert begint om 19.30 uur en het 
adres van de Oosterkerk is Oos-
teinderweg 269. Meer informatie 
is te vinden op: www.oosterkerk-
aalsmeer.nl.
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Muziek/toneel/cabaret
Vrijdag 17 november:
* Bandbrouwerij voor en door muzi-
kanten in N201, Zwarteweg v/a 20u.
* Elo Undercover in The Shack, 
Schipholdijk, Oude Meer vanaf 22u.
17 en 18 november:
* Rijzenspelers brengt ‘Zondagskin-
deren’ in De Reede, Rijsenhout. Vrij-
dag en zaterdag om 20.15u. 
Zaterdag 18 november:
* Concert Reni en Elisa in Ooster-
kerk, Oosteinderweg 269 v/a 19.30u.
* Klucht ‘Calendar Girls’ toneelver-
eniging Kudelstaart in Dorpshuis 
vanaf 20.15u. Ook 22, 24 en 25 no-
vember. 
* Bernard van Rossum Quartet in 
Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
* Soulmachine live in The Shack, 
Oude Meer vanaf 22u.
Zondag 19 november:
* Jubileumconcert Show- en Jacht-
hoornkorps in clubhuis, Bilderdam-
merweg 116 vanaf 14u.
* ‘Een rondje Vrijthof’ met Opera Fa-
milia bij Bon en Gon in The Club van 
Studio’s Aalsmeer vanaf 15.30u.
* The Lazy Sundays in The Shack, 
Oude Meer vanaf 16u.
Vrijdag 24 november:
* Theatervoorstelling ‘Naar Buiten’ 
bij Zin-Inn in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat 55 vanaf 20u.
Zaterdag 25 november:
* Cabaretvoorstelling Marcel Harte-
veld in Bacchus, Gerberastraat, 21u.
Maandag 27 november:
* Open repetitie muziekvereniging 
Flora, Wim Kandreef, 20 tot 22.15u.

Exposities 
Zaterdag 18 november:
Crash Museum in fort Aalsmeer te 
Aalsmeerderbrug open 11 tot 16u. 
Op zaterdag 25 november: boeken- 
en modellenverkoop.
Vanaf 18 november:
* Jubileumexpositie 10 jaar gale-
rie Sous Terre in Pompkelder, Ku-
delstaartseweg. Open iedere zater-
dag en zondag van 13 tot 17u. Tot en 
met 7 januari.
18 en 19 november:
* Historische Tuin open. Ingang via 
Praamplein. Expositie in Historisch 
Centrum ‘Oudst Aalsmeer’. 
Tot en met 19 november:
* Expositie ‘Highlights’ bij Gale-
rie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. 
Open: zaterdag en zondag 13-17u.
Tot en met 3 december:
* Expositie fotografie in Oude Raad-
huis, Dorpsstraat. Open: Iedere don-
derdag tot en met zondag 14 tot 17u. 
* Expositie schilderijen Ortho Owen 
uit Canada in wijkpunt Voor Elkaer, 
Kudelstaart.
Tot en met 7 februari:
* Expositie foto’s van Tobias Rothe 
in gemeentehuis. Te bezichtigen tij-
dens openingsuren.

Diversen
Donderdag 16 november:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Ouderensoos in het Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 13.30u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.
16 en 17 november:
* Spullen inleveren voor bazaar bij 
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat. Don-
derdag en vrijdag vanaf 13u.
* Jongerencentrum The Gate bij LEG 
in Aalsmeerderbrug open op don-
derdag en vrijdag 15 tot 19.30u.
Vrijdag 17 november:
* Mexicaanse maaltijd bij Open Hof 
Keuken in ‘t Baken, Sportlaan, 18u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
* Koppelkaarten BV Hornmeer in 
buurthuis, Dreef 1 vanaf 20u.
* Klaverjassen en hartenjagen bij FC 
Aalsmeer in Beethovenlaan v/a 20u.
Zaterdag 18 november:
* Bazaar Doopsgezinde Gemeente, 

Zijdstraat vanaf 9.30u.
* Intocht Sinterklaas en Pieten in 
tuin zorgcentrum, ingang Kanaal-
straat vanaf 14u. Daarna feest in het 
gemeentehuis.
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis, 
Gerberastraat van 9.30 tot 15u.
* Midgetsjoelen bij RKDES voor 
jeugd in kantine Wim Kandreef, Ku-
delstaart van 14 tot 16.30u.
Zondag 19 november:
* Watertoren langs Westeinder open 
van 13 tot 17u. 
Maandag 20 november:
* Kaartavond Allen Weerbaar in het 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 21 november:
* Open huis in Open Hof kerk, Op-
helialaan 9.45-11.30u. Elke dinsdag.
* Koffieochtend in het Lichtbaken, 
Rijsenhout van 10 tot 11.30u.
* Nostalgische films van Siem Kooy 
bij OVAK in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat vanaf 14u.
* Diabetes-café in bibliotheek, 
Marktstraat van 19 tot 21u. 
* Lezing over vuurwerkangst voor 
hondeneigenaren bij Dierenbe-
scherming in de Beethovenlaan van 
19.30 tot 21.30u.
* Dartcompetitie in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.
21 en 23 november:
* Computerhulp Aalsmeer in ’t Hof-
plein, ingang Clematisstraat 16. Ie-
dere dinsdag en donderdag van 
9.30 tot 12u.
Woensdag 22 november:
* Inloop bij Oost-Inn in de Mika-
do, Catharina Amalialaan, 9.30 tot 
11.30u. 
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Spelletjesmiddag in wijkcentrum 
Voor Elkaer, Kudelstaart van 14.30 
tot 16.30u. Elke woensdag.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u
Donderdag 23 november:
* Sjoelcompetitie in dorpshuis De 
Reede, Rijsenhout vanaf 19.30u.
Vrijdag 24 november:
* Oliebollenfestijn Sursum Corda. 
Verkoop start vanaf 10u.
Zaterdag 25 november:
* Wintermarkten in zorgcentra 
Aelsmeer en Rozenholm, Molenpad 
van 10 tot 16u.
* Pietenfeest in Centrum vanaf 13u.
* Kunst-dorpswandeling met Reint 
Baarda en Joop Kok. Start 14u. in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Ook 
op 2 december.
* Intocht Sinterklaas in Kudelstaart 
bij loswal Herenweg vanaf 14.15u.
* Sint en Pietenbingo in The Beach, 
Oosteinderweg 247a v/a 20.30u.

Bijeenkomsten/Vergaderingen
Maandag 20 november:
* Rondetafelgesprek bewoners Ku-
delstaart over Schiphol in Dorpshuis 
van 20 tot 21.30u.
Dinsdag 21 november:
* Financieel café Vita in Place2Bieb, 
Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart van 
12.30 tot 14.30u.
* Wijkoverleg Stommeer over buurt-
bemiddeling in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 20u.
* Commissievergadering Ruimte en 
Economie in gemeentehuis, 20u.
Woensdag 22 november:
* KCA avond voor vrijwilligers in Ou-
de Raadhuis, Dorpsstraat vanaf 20u.
* Politiek café PvdA over fietsrou-
tes in Bacchus, Gerberastraat van 
20 tot 22u.
* Informatieavond voor politieke 
partijen (in oprichting) in het ge-
meentehuis vanaf 20u.
Donderdag 23 november:
* Vergadering commissie Maat-
schappij en Bestuur in gemeente-
huis vanaf 20u.
Maandag 27 november:
* Inloopavond over voorontwerp be-
stemmingsplan Oosteinderweg in 
het gemeentehuis van 19 tot 21u.
Donderdag 30 november:
* Bijeenkomst over keuzes bij de-
mentie bij Ontmoetingscentrum in 
Irene, Kanaalstraat, 19.30 tot 21u.

Tegenslag bij eerste voorstelling
‘Calendar girls’ zaterdag 
gewoon van start!
Kudelstaart - Alle leden van To-
neelvereniging Kudelstaart waren 
er helemaal klaar voor: de specta-
culaire première voorstelling van de 
‘Calendar Girls’, na maanden van in-
tensief repeteren. Er heeft een suc-
cesvolle tryout plaats gevonden en 
de eerste reacties waren zeer posi-
tief. Helaas overkwam op de bewus-
te eerste speeldatum het onoverko-
melijke, één van de speelsters een 
paar uur voor de eerste voorstelling: 
de gezondheid liet haar in de steek, 
een ziekenhuis opname was het ge-
volg en de uitverkochte voorstelling 
moest noodgedwongen uitgesteld 
worden. Een zeer vervelende situa-
tie voor alle betrokkenen, en de be-
treffende in het bijzonder, en op-
rechte excuses namens de vereni-
ging voor al het ongemak voor het 
publiek.
Inmiddels is de sterrencast weer 
compleet, gaat het gelukkig goed 
met de aanvankelijk uitgevallen 
speelster en zal zij spoedig weer 
op de planken staan om de missie 
te voltooien: nog één keer knallen 
met een intense groep toneelvrien-
dinnen, aangevuld met getalenteer-
de andere spelers om er met elkaar 
een geweldige toneelvoorstelling 
van te maken.

Woensdagmiddag voor OVAK
Op woensdagmiddag 15 novem-
ber is het toneelstuk opgevoerd 
voor een besloten gezelschap van 
de OVAK. De voorstelling werd en-
thousiast ontvangen, het was een 
middag met een lach en een traan 
en sommige vonden herkenning in 
het leed dat zich op het podium af-
speelde. Veel lof en hilariteit was 
er ook voor het lef van de dames 
die poseerden voor een naaktka-
lender, waar het in het verhaal om 
draait. Na afloop waren deze kalen-
ders ook verkrijgbaar voor 10 euro 
en de opbrengst ging naar het KWF. 
Er was grote belangstelling voor dit 

leuke aandenken met Kudelstaart-
se sterren! Al met al een zeer ge-
slaagde middag en uiteraard hart-
stikke fijn dat na de tegenslag van 
de voorstelling die eerder die week 
verzet moest worden, het toneelstuk 
vanaf nu voor het grote publiek op-
gevoerd kan worden.

Verzet naar 22 november 
Gelukkig hebben veel mensen via 
Social media tijdig kunnen verne-
men dat zij op 10 november niet 
naar het Dorpshuis in Kudelstaart 
hoefden te komen vanwege het on-
verwachte aflasten. Diegene die wel 
voor een leeg podium kwamen te 
staan, reageerden gelukkig begrip-
vol op deze overmacht situatie. Ie-
dereen die een entreebewijs had 
voor 10 november, is van harte wel-
kom op de nieuwe datum: woens-
dagavond 22 november om 20.15 
uur. U wordt dan alsnog getrakteerd 
op een bijzondere avond waarbij ie-
dereen weer compleet is en voor u 
zal gaan stralen. Mocht u verhin-
derd zijn, dan krijgt u uiteraard uw 
geld retour. Neem hiervoor contact 
op met de toneelvereniging via fa-
cebook of via www.toneelvereni-
gingkudelstaart.nl. Het is niet moge-
lijk met uw toegangsbewijs van 10 
november naar één van de andere 
voorstellingen – op zaterdag 18, vrij-
dag 24 of zaterdag 25 november – te 
komen aangezien deze avonden na-
genoeg uitverkocht zijn. Wellicht dat 
er bij Gall&Gall Kudelstaart en Bak-
kerij Vooges te Aalsmeer nog enke-
le verdwaalde kaartjes te koop zijn, 
maar op is echt op.
De enthousiaste spelers, onder be-
zielende leiding van regisseuse Pe-
tra Daalman, hopen u te zien in de 
zaal of na afloop. Onder het genot 
van een drankje in het Dorpshuis 
vernemen zij graag of u net zo ge-
noten heeft van het kijken naar dit 
bijzondere stuk, dan dat zij plezier 
beleven aan de uitvoering ervan! 

KCA jazzconcert
Bernard van Rossem met 
kwartet live in Bacchus
Aalsmeer - De saxofonist Bernard 
van Rossem is een fenomeen. Hij is 
vooral bekend als leider van de BvR 
Flamenco Big Band, waarmee hij 
de Meerjazz International Big Band 
Competition won. “Hij speelt te gek”, 
zei pianist Christian Pabst, toen hij 
Bernard van Rossum introduceer-
de in Bacchus. En hij bleek gelijk te 
hebben.
Nu komt de Nederlands-Spaan-
se tenorsaxofonist met zijn eigen 
kwartet weer terug naar Aalsmeer. 
Bernard van Rossum is in Amster-
dam gevestigd. Hij groeide op in een 
multiculturele omgeving, is geboren 
en getogen in Spanje met een En-
gelse moeder en een Nederlandse 
vader. Na een rockende jeugd als 
drummer, ontdekte hij de saxofoon 
en daarmee de wereld van de jazz.
In 2009 kwam hij naar het Amster-
dams Conservatorium, waar hij les 
kreeg van Jasper Blom, Ferdinand 
Povel en Jurre Haanstra. In novem-
ber 2013 kreeg hij daar zijn master-

diploma. Van zijn kwartet hebben 
de pianist Xavi Torres en de drum-
mer Joan Terol een Catalaanse ach-
tergrond, de bassist Marco Zenini 
is geboren in Rome. Het wordt een 
boeiende ervaring, deze jonge virtu-
ozen met elkaar te zien musiceren.
Het KCA jazzconcert in Cultureel 
Café Bacchus aan de Gerberastraat 
begint aanstaande zaterdagavond 
18 november om half tien. Toegang: 
uw gift. Inlichtingen: 0297-360355. 

Vrijdag, zaterdag en zondag livemuziek

ELO, Soulmachine en The 
Lazy Sundays in The Shack
Oude Meer - The Shack heeft de 
afgelopen zes jaar een grote naam 
opgebouwd in het livemuziek cir-
cuit in Nederland en ver daarbui-
ten. De beste bands uit binnen- en 
buitenland staan op het podium in 
Oude Meer. Ieder weekend live mu-
ziek, rock, blues, rock ’n roll en de 
inmiddels welbekende undercover-
sessies, kortom voor ieder wat wils 
en dit alles in een intieme en gezel-
lige sfeer. Deze week is het alweer 
zes jaar geleden dat The Shack haar 
deuren opende en uiteraard wordt 
dit gevierd met een weekend vol 
live-muziek.
 
ELO undercover en Soulmachine
Het weekend wordt op vrijdag 17 
november geopend door Electric 
Light Orchestra undercover. Heb 
je Electric Light Orchestra altijd al 
live willen zien, dan is dit je kans, 
want beter gaat het echt niet wor-
den! Ongeëvenaard en tot in de 
puntjes perfect neergezet! Iedereen 
kent de klassiekers als onder an-
dere Mr Blue Sky, Living Thing, Evil 
Woman, Don’t Bring me down, Roll 
Over Beethoven. Een undercover-
sessie van een muzikaal zeer hoog 
niveau en gespeeld door de klasse-
muzikanten: Mick Hup op zang en 
gitaar, Dirk Schreuders op bas, Jo-
nas Pap op cello, Len van der Laak 
op toetsen, Thomas Meeuwis en Ar-
thur Adam op gitaar en Dave Men-
kehorst op drums.
Zaterdag 18 november: Soulmachi-
ne! Een band die al vaker met heel 
veel succes op het Shackpodium 
stond. Een band van aparte klas-
se die met groot enthousiasme een 
dampende soul en funk show neer-
zet én een van de weinige bands in 
Nederland die alle soul- en funk-

hits nog speelt zoals ze in de ja-
ren zestig tot tachtig gespeeld wer-
den. De band speelt pure authen-
tieke soul en funk met krakers als 
I’m A Soulman, I Feel Good en an-
dere onvergetelijke hits van onder 
andere James Brown, Otis Redding, 
Aretha Franklin en Tina Turner. Deze 
11-koppige soulformatie bestaat uit 
de soulzangers Ben Sims en John-
son Gabriel. Iris Fricke en Rini Kleijn 
op zang, Peter Bouw op toetsen, 
Bart van Ballegooijen op tenorsax, 
Erik Lenting op trompet, Wim Hof-
man op tenor/altsax, Jeroen Fles-
kens op gitaar, Joop de Kleuver op 
bas en Richard Schoonderbeek op 
drums. Wil je zeker zijn van een plek, 
dan kun je reserveren door een mail 
te sturen naar: info@the-shack.info 

The Lazy Sundays
Zondag 19 november sluiten The 
Lazy Sundays dit muzikale week-
end af. Drie fantastische muzikan-
ten, bekend van Boys Named Sue, 
gaan deze zondag akoestisch en 
‘laid back’ door de hele muziek-
geschiedenis heen. Onvergetelijke 
songs, die je bijna niet meer hoort, 
maar bekend zijn bij iedereen. Denk 
aan nummers van Neil Sedaka, The 
Hollies, Kris Kristofferson, Chris Is-
aak en dat alles in een heerlijke se-
mi akoestische setting.The Lazy 
Sundays is Richard Hakkenes, Titus 
van den Bragt en Bokke Rypma. 
The Shack is op vrijdag 17 en za-
terdag 18 november open om 20.30 
uur. Aanvang bands: 22.00 uur. En-
tree 10 euro. Zondag 19 novem-
ber open vanaf 15.00 uur. Aan-
vang band: 16.00 uur. Entree 8 eu-
ro. Voor alle info: www.the-shack.in-
fo. Adres: Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer. 

Afterparty Dance Classics Show
Buiten veel regen, binnen 
dansen op klassiekers
Aalsmeer - Het mocht de afterpar-
ty zijn, maar dit betekent voor de 
heren van de Dance Classics Show 
niet ‘even’ een showtje draaien. Nee, 
afgelopen zondag 12 maart was de 
Zotte Wilg aan de Uiterweg weer 
geheel in stijl aangekleed en on-
der andere opgevrolijkt met de in-
middels bekende reuze Rubiks ku-
bussen. Uiteraard mochten de be-
zoekers weer heerlijk neuzen in de 
platenbakken, want cd’s komen er 
bij de Vinyl-boys tijdens de Clas-
sics Shows niet in. Kees Markman 
en Marcel Wilkes mochten ook de-
ze keer vele bezoekers welkom he-
ten. Het weer zat hen (wel) mee. De 
hele dag regen vroeg om een ge-
zellige activiteit binnen. De samen-
werking met Jan de Groot, de vroe-
gere dj van de Pannebar, was bei-
de partijen goed bevallen. Jan heeft 
zelfs weer helemaal de smaak te 
pakken en wist de ene na de ande-
re danshit onder de naald te schui-
ven. Maar ook Marcel en Kees zijn 
hier inmiddels ware ‘meesters’ in 
en weten er elke keer weer een on-
vergetelijk (dans)feest van te ma-
ken. De variatie aan veelal klassie-

kers ontstaat ook door de keuze van 
de bezoekers, want hoe leuk is om 
een plaatje aan te vragen waar een 
mooie herinnering aan vastzit. Weer 
een onvergetelijke en actieve mid-
dag! Gaan de Dance Classics Shows 
nu de ijskast in? Kees en Marcel 
verzinnen vast weer een ander mu-
zikaal spektakel om inwoners op de 
been, cq. aan het bewegen te krij-
gen! 
Foto: www.kicksfotos.nl

Toneelvereniging De Rijzenspelers
Prachtig acteerwerk in 
‘Zondagskinderen’
Rijsenhout - Zaterdag 11 novem-
ber was de première van de tragi-
komedie ‘Zondagskinderen’ van 
Bob Larbey, gespeeld door de Rij-
zenspelers. Een prachtige en ont-
roerende voorstelling waarbij er veel 
momenten waren om, bevrijdend, te 
kunnen lachen. Wederom weten de 
Rijzenspelers een voorstelling neer 
te zetten die in de theaters niet zou 
misstaan en vraagt om meer!
‘Zondagskinderen’ speelt zich af in 
een particulier verzorgingshuis, be-
woner Kuiper, ijzersterk acteerwerk 
van Evert van Putten, is de hoofdper-
soon die gedurende het stuk wordt 
gevolgd. Jan Kuiper is een oud-mi-
litair die fysiek steeds minder wordt, 
hij is bevriend met Elburg. Samen 
strijden ze, met de nodige humor te-
gen de ongemakken van het ouder 
worden. Elburg, een prachtige rol 
van Jeroen Rinkel, is qua fysiek wat 
beter maar zijn geest laat het steeds 
vaker afweten. De scenes van Kui-
per en Elburg zijn mooi, ontroerend 
en vol met humor. Beiden beseffen 
dat het allemaal wat minder gaat, 
maar ondertussen testen zij elkaar 
en zit er een mooie diepere laag in 
de ironie en hun humor. In het ver-

zorgingshuis weet Kuiper zich om-
ringd door goede zorg van zuster de 
Waard, een subtiele rol van Wietske 
Pet, en huishoudster Bakker, sterk 
neergezet door Sylvia Broos. Zo-
wel de Waard als Bakker hebben 
een zwak voor Kuiper die hen met 
zijn cynische maar humorvolle op-
merkingen het vuur aan de schenen 
legt. Vooral Bakker moet het daarbij 
ontgelden. Maandelijks komen zijn 
dochter en schoonzoon op bezoek: 
Julia en Peter, fantastisch spel door 
Marianne Arendse en Peter Maar-
sen. Het bezoek is een verplicht 
nummer, dat zorgt voor plaatsver-
vangende schaamte in de zaal.
‘Zondagskinderen’, regie door Rem-
co Brandt, is een stuk dat u zeker 
gezien moet hebben. Prachtig ac-
teerwerk en een humorvol kijkje 
richting ieders voorland!

Vrijdag en zaterdag weer
Voor de voorstellingen op vrijdag 17 
en zaterdag 18 november zijn nog 
kaarten beschikbaar. Te reserveren 
via www.rijzenspelers.nl of telefo-
nisch: 0297-327840. Aanvang: 20.00 
uur in dorpshuis de Reede aan de 
Schouwstraat 14.

Vrijdag weer 
Bandbrouwerij
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 17 
november vindt weer de Bandbrou-
werij plaats in N201 aan de Zwar-
teweg. Jammen, spelen, luisteren 
en nieuwe dingen creëren op mu-
zikaal gebied samen met alle ande-
re aanwezige muzikanten in onge-
dwongen sfeer en met ondersteu-
ning van bandcoaches en andere 
ervaren muzikanten. De Bandbrou-
werij is wekelijks van 20.00 tot 00.00 
uur en de toegang is gratis. 

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

SCHOENCADEAUS VAN SINTERKLAAS

•  Capo 'CLX' € 12,95
•  Saxofoonrieten vanaf € 4,35
•  Mapje met plectrums (12) € 5,95
•  Mondharmonica voor kinderen € 5,50





BEKENDMAKING WET GELUIDHINDER
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt be-
kend dat zij bij Besluit van 26 oktober 2017, kenmerk IenM/
BSK-2017/252699, met toepassing van artikel 90, tweede, 
derde, vierde en vijfde lid, van de Wet geluidhinder, de ten 
hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft 
vastgesteld die de gevels van woningen gelegen aan de we-
gen “Bosrandweg, Oosteinderweg, Schinkeldijkje, Stationsweg 
en Stommeerweg” te Aalsmeer, gemeente Aalsmeer, vanwege 
deze wegen mogen ondervinden. Met toepassing van artikel 
90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd 
Besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot 
het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de we-
gen “Bosrandweg, Oosteinderweg, Schinkeldijkje, Stationsweg 
en Stommeerweg”, op de gevels van de betrokken woningen 
tot de vastgestelde waarden. Met toepassing van artikel 90, 
vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd 
Besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot 
het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de wegen 
“Bosrandweg, Oosteinderweg, Schinkeldijkje, Stationsweg en 
Stommeerweg”, binnen de woningen voor zover niet wordt vol-
daan aan de in artikel 111b, derde lid, van de Wet geluidhinder 
genoemde binnenwaarde van 43 dB.

Inzage vanaf 17 november 2017 gedurende 6 weken
Het Besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 
17 november 2017 gedurende 6 weken ter inzage op:
- het gemeentehuis van de gemeente Aalsmeer. Alleen op 

afspraak op dinsdag en donderdag (0297-387575);
- het gemeentehuis van de gemeente Amstelveen. Openings-

tijden: maandag, dinsdag en woensdag 08.30-15.30 uur, 
donderdag 8.30-16.30 uur en vrijdag van 8.30-12.30 uur;

- het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d 
te Woerden) op werkdagen van 8.30-17.00 uur. Mocht u van 
deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken dan moet u 
vooraf telefonisch contact opnemen met het Bureau (0348-
487450).

Bezwaarschrift
Tegen genoemd Besluit kunnen belanghebbenden een be-
zwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een 
bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Al-
gemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan 
met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel 
van publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te 
worden gericht aan:

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat 
p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai
Postbus 97, 3440 AB WOERDEN

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste 
de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het Besluit waartegen het bezwaar is gericht 
en de gronden van het bezwaar.

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 bewaar-
schrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Hoofdweg tussen 156 en 160, 1433 JX (Z-2017/054967), 

het plaatsen van een tijdelijke caravan tijdens de duur van 
de bouw van de woning

- Gaffelstraat 14, 1433 SJ (Z-2017/055357), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voor- en achtergevel van de wo-
ning

- Nabij Machineweg 208 (sectie B, nr. 9577, kavel 6), 1432 
EV (Z-2017/055448), het oprichten van een woonhuis 

- Bilderdammerweg 119A, kadastraal bekend sectie D 5041, 
1433 KG (Z-2017/055637), het tijdelijk plaatsen van een 
zeecontainer voor het opslaan van de kwekerij-inventaris 
tijdens de sloop van huidige kas en schuur

- Uiterweg 116, 1431 AR (Z-2017/055966), het vergroten 
van het kleine raam aan de straatzijde tot het formaat van 
het tweede, reeds aanwezige raam

- Mendelstraat 21, 1431 KK (Z-2017/055959), het bouwen 
van een puntdak met dakkapellen aan voor- en achterzijde 
op een bestaande woning 

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) 
te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie. 
- Jan Lunenburg Oever 9, 1433 HW (Z-2017/026412), het 

oprichten van een woonhuis. Verzonden: 09-11-2017
- Noordpolderweg 17, 1432 JH (Z-2017/044276), het bou-

wen van 3 uitwendige voorzetdockshelters. Verzonden: 10-
11-2017

- Sterrekrooshof 17, 1433 WN (Z-2017/047751), het door-
trekken van de bestaande schutting aan de zij- en achter-
kant ter plaatse van de huidige carport en het dichtmaken 
van het dak van de carport. Verzonden: 10-11-2017

- Eiland Westeinderplassen, sectie H nr. 570 (Z-
2017/051138), het plaatsen van een bergkist. Verzonden: 
13-11-2017

- Elzenlaantje 4, 1431 JG (Z-2017/035447), het slopen in 
beschermd stads- of dorpsgezicht t.b.v. het verbouwen en 
renoveren van de woning waaronder toevoegen van 2 dak-
kapellen voor- en achterzijde, het aanpassen van de aan-
bouw en het inpandig wijzigen. Verzonden: 13-11-2017

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende / aanvragen zijn met toepassing 
van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes weken verlengd:
- Madame Curiestraat 30, 1433 AB (Z-2017/046606), het 

aanleggen van een in- en uitrit aan de rechterzijde van de 
woning. 

- Herenweg 47, 1433 GV (Z-2017/047780), het aanleggen 
van een in- en uitrit met een dam of brug.

Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide procedure **
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) 
te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u be-
roep indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader 
aan de onderkant van deze advertentie.
- Hornweg 172, 1432 GS (Z-2017/031473), het oprichten 

van een woonhuis met berging en het aanleggen van een 
in- en uitrit

Officiële Mededelingen
16 november 2017

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

OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumen-
ten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvin-
gen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijk-
data dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. 
Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 
08.30-17.00 uur.

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

Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

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

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

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

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

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

INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING 
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderin-
gen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissiever-
gadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen 
die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. In de 
commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 minuten 
de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde volgt. 

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

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

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

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

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

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

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de 
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak in-
zage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U 
kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. Op grond van 
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende 
binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, 
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het be-
voegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een 
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling 
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op 
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van 
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank van Amsterdam.

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

VOOR MEER INFORMATIE: 
WWW.AALSMEER.NL

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

BEKENDMAKINGEN 
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aan-
gevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te in-
formeren 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 mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar 
voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-
smartphones via Google Play.

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

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

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

van Veen K. 04-07-1986 08-11-2017

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een ge-
motiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van bur-
gemeester 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) be-
schikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de 
folder “Bezwaarschrift indienen?” De folder is ook verkrijgbaar 
in de publiekshal van het gemeentehuis.

VERGADERING DINSDAG 21 NOVEMBER
Agenda voor de vergadering van de commissie ruimte en eco-
nomie op dinsdag 21 november 2017, 20.00 uur. 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Ruimte en Economie, 
  de heer D. van Willigen
20.02 2. Vaststelling van de agenda
20.05 3. Vaststellen bestemmingsplan ‘2e her-
  ziening Nieuw Oosteinde – Hornweg 315’
20.35 4. Vaststellen bestemmingsplannen ‘5e 
  herziening Woonarken – Uiterweg 93’ en 
  ‘Woonarken – Uiterweg 53’
21.05 5. Procesplan Ruimtelijk Raamwerk 
  Aalsmeer-Oost
21.35 6. Vaststelling beheersverordening Green 
  Park Aalsmeer 2017
22.05 7. Regionale samenwerking
22.15  Vragenkwartier
22.30  Sluiting

VERGADERING 23 NOVEMBER 2017
Agenda voor de vergadering van de commissie maatschappij 
en bestuur op donderdag 23 november 2017, 20.00 uur.

 
Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Maatschappij en Bestuur, 
  de heer R.K. van Rijn
20.02 2. Vaststelling van de agenda
20.05 3. Vaststellen van position paper Schiphol
21.05 4. Najaarsrapportage 2017
22.05 5. Dienstverleningshandvest 
  Aalsmeer-Amstelveen
22.35 6. Regionale samenwerking
22.45  Vragenkwartier
23.00  Sluiting

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

Evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze adver-
tentie.
- Route door Kudelstaart (Z-2017/047761), Sinterklaasin-

tocht op 25 november 2017, verzonden 8 november 2017
- Westeinderplassen (Z-2017/049460), 14-e Junior Pramen-

race op 16 juni 2018, verzonden 10 november 2017

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

EXPLOITATIEVERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Mr. Jac. Takkade 33 (Z-2017/055297) Manege en Pension-

stal van Haastrecht B.V., ontvangen 24 oktober 2017

TERRASVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Mr. Jac. Takkade 33 (Z-2017/055297) Manege en Pension-

stal van Haastrecht B.V., ontvangen 24 oktober 2017

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is aangevraagd:
- Mr. Jac. Takkade 33 (Z-2017/055297) Manege en Pension-

stal van Haastrecht B.V., ontvangen 24 oktober 2017

TER INZAGE 
t/m 16-11-17 het vastgestelde paraplubestemmingsplan met 

bijbehorende verbeeldingen, planregels en 
toelichting 

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

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

t/m 30-11-17 ontwerp-wijzigingsplan Landelijk Gebied Oost, 
Aalsmeerderweg (naast) 376 en een onthef-
fingsverzoek hogere grenswaarden Wet geluid-
hinder (ontwerp) met bijbehorende stukken 

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

t/m 14-12-17 voorontwerp bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 
2018’ met de bijbehorende stukken (verbeel-
ding,

  planregels en toelichting)
t/m 15-12-17 de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bij-

behorende stukken m.b.t. Machineweg 298, 
1432 EV (Z-2017/039520)

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

t/m 29-12-17 besluit en bijbehorende stukken m.b.t. vast-
stelling van de ten hoogste toelaatbare waar-
de van de geluidsbelasting voor de gevels van 
woningen gelegen aan de wegen “Bosrandweg, 
Oosteinderweg, Schinkeldijkje, Stationsweg en 
Stommeerweg” te Aalsmeer, vanwege deze we-
gen mogen ondervinden.
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Diabetes-café in bibliotheek
Aalsmeer - Diabetes type-2 is in de 
laatste vijf diabetes-café’s via the-
ma-avonden aan de orde geweest 
waarbij het belang van goed be-
wegen, goede leefstijl en medicatie 
zijn toegelicht en met elkaar bespro-
ken zijn. Deze laatste avond dit jaar 
wordt gereserveerd voor het beant-
woorden van vragen. Er is een panel 
samengesteld bestaande uit huis-
arts Marieke Bon, huisarts, fysiothe-
rapeut en bewegingswetenschapper 
Franck Voorn en Jan Bol, diabetes 

ervaringsdeskundige van DVN. Als 
introductie is er ook een korte pre-
sentatie van Ron Schiedon, over voe-
ten en (aangepast) schoeisel, voor-
al voor mensen met diabetes van erg 
veel belang. Vragen kunnen eventu-
eel vooraf ingestuurd worden, maar 
dit is niet noodzakelijk. Kom naar het 
diabetes-cafés op dinsdag 21 no-
vember van 19.00 tot 21.00 uur in de 
bibliotheek in de Marktstraat. Graag 
opgave aan janbol.cz@outlook.com, 
of Carry Kaan via 06-50994919.

Collecteweek 20 t/m 25 november
Maak je sterk tegen MS
Aalsmeer - Van 20 tot en met 25 
november organiseert het Nationaal 
MS Fonds de landelijke huis-aan-
huiscollecte om geld in te zamelen 
voor onderzoek naar de ziekte Mul-
tiple Sclerose. MS is een chronische 
ziekte van het centrale zenuwstel-
sel. In Nederland hebben meer dan 
17.000 mensen MS, en jaarlijks krij-
gen 800 mensen de diagnose. De 
eerste ziekteverschijnselen openba-
ren zich meestal tussen het 20e en 
40e levensjaar en het is de meest in-
validerende ziekte onder jonge men-
sen in Nederland. Veelvoorkomen-
de klachten van MS zijn moeheid, 
oogklachten, krachtverlies, (aange-
zichts)pijn, coördinatiestoornissen, 
blaasproblemen en gevoelsstoornis-
sen. Over de ziekte MS is nog veel 

onbekend. Onderzoekers weten nog 
niet waardoor MS veroorzaakt wordt 
en hoe het genezen kan worden. 
Met de opbrengst van de collecte 
investeert het Nationaal MS Fonds 
in innovatieve onderzoeken om MS 
te genezen. Geef aan de collectant 
van het Nationaal MS Fonds. Iedere 
donatie –groot of klein– is welkom! 
De collectant van het Nationaal MS 
Fonds is te herkennen aan de col-
lectebus met het oranje vlinderlogo. 
Het is ook mogelijk om een donatie 
over te maken op giro 5057 (NL 92 
INGB 000000 5057) of sms STOPMS 
naar 4333 en doneer eenmalig 2 eu-
ro. Info: www.mscollecte.nl.

Eerste eigen concert
Lyda’s Ladies in Urbanuskerk
Bovenkerk - Op zondagmiddag 19 
november treedt het bevlogen koor 
Lyda’s Ladies op in de Urbanuskerk 
in Amstelveen. Het repertoire is zeer 
afwisselend: van klassiek tot close 
harmony. Mis dit niet, want het wordt 
een middag die u niet snel zult ver-
geten.

Over Lyda’s Ladies
Lyda’s Ladies bestaat uit twaalf zan-
geressen en wordt gedirigeerd en op 
de piano begeleid door de Amstel-
veense zangpedagoge en sopraan-
soliste Lyda van Tol. In de afgelopen 
jaren hebben de Ladies diverse op-
tredens verzorgd waaronder de ope-
ning van de Piano Promenade in Am-
stelveen en een optreden bij Jazz in 
het Oude Dorp. Recent deden de La-
dies mee aan de Koorbiënnale in 
Haarlem en met kerst treden ze op in 
verschillende Amstelveense zorgin-
stellingen. Lyda is een enthousias-
te en zeer muzikale dirigent. Ze legt 
de lat hoog voor zichzelf en het koor, 
dat maakt het plezier en enthousias-
me alleen maar groter.

Geschiedenis
Lyda van Tol: “We zijn allen ervaren 
zangeressen. In mei 2013 zijn we bij 

elkaar gekomen om eenmalig een 
optreden te verzorgen bij de opening 
van de Piano Promenade in Amstel-
veen. Dat was zo’n ontzettend leu-
ke en muzikale ervaring voor zowel 
zangeressen als publiek, dat we niet 
meer wilden stoppen en besloten om 
als koor bij elkaar te blijven: Lyda’s 
Ladies was geboren! In het jaar daar-
op hadden we verschillende optre-
dens. We hebben hard gewerkt aan 
de opbouw van ons repertoire en de 
kwaliteit van onze uitvoeringen. Ons 
repertoire is heel divers: van klas-
siek tot close harmony. Juist die va-
riatie spreekt ons aan. We zijn goed 
op elkaar ingesteld en komen mu-
zikaal op een steeds hoger niveau.” 
Het concert op zondag 19 november 
begint om 14.30 uur. Het is Lyda’s 
Ladies haar eerste eigen concert in 
de Urbanuskerk aan de Noorddam-
merlaan 126 in Bovenkerk. Belang-
stellenden worden van harte uitge-
nodigd om zich te laten meeslepen 
door de klanken en melodieën van 
het prachtige programma dat met 
zorg is samengesteld. Kaarten kos-
ten 10 euro per stuk en zijn online te 
bestellen via www.ticketkantoor.nl/
shop/LLadies2017; Kaarten aan de 
zaal kosten 12,50 euro.

Open repetitie bij Flora
Aalsmeer - Maandagavond 27 no-
vember organiseert muziekvereni-
ging Flora onder leiding van dirigent 
Dick-Jan Veerbeek een open repe-
titieavond. Altijd al eens een instru-
ment willen bespelen of heb je in 
een ver verleden een instrument be-
speeld? Dan is Flora op zoek naar 
jou. Kom langs op de open repetitie-
avond en proef de sfeer van het or-
kest. Tijdens deze avond bestaat er 
de mogelijkheid om tussen de mu-
zikanten plaats te nemen en mee 
te spelen. De open repetitie is van 

20.00 tot 22.15 uur en vindt plaats in 
het clubgebouw aan de Wim Kand-
reef. Voor meer informatie of vragen 
kan een mail gestuurd worden naar 
muziekvereniging.flora@gmail.com.

Kerstconcert
Het orkest is volop aan het repete-
ren voor het kerstconcert op zondag 
17 december in de RK Kerk Sint Jan 
Geboorte in Kudelstaart. De kerst-
samenzang is dit jaar met medewer-
king van de  koren Cum Ecclesia en 
De Kudelkwetters. 

Stichting Supporting Kudelstaart
Kienavond voor verenigingen 
met geldprijzen voor clubkas
Kudelstaart - Al 48 jaar lang ver-
zorgt Stichting Supporting Ku-
delstaart (SSK en voorheen bekend 
als de supportersvereniging) het 
ophalen van het oud-papier in Ku-
delstaart. Iedere eerste vrijdagavond 
van de maand wordt traditioneel het 
oud-papier opgehaald, waarbij di-
verse Kudelstaartse verenigingen 
assisteren. Keer op keer lopen er op 
zo’n avond ongeveer vijftien vrijwil-
ligers in veiligheidshesjes achter de 
zes vrachtwagens aan. Daarbij le-
gen zij de blauwe bakken en gooi-
en ze de dozen met papier en kar-
ton in het laadruim. In ruil hiervoor 
ontvangen de deelnemende vereni-
gingen per avond een vergoeding 
voor de clubkas. Op maandag 6 no-
vember zijn de deelnemende vereni-
gingen, RKDES, c.k.v. VZOD, Ten-
nis Vereniging Kudelstaart, Muziek-
vereniging Flora, SV Omnia 2000, 
Show- en Jachthoornkorps Ku-
delstaart, stg VZOD en CV De Pret-
peurders door SSK extra in het zon-

netje gezet. Dit om hen nogmaals 
te bedanken voor hun betrokken-
heid en al het geleverde werk. Tij-
dens deze verenigingsavond in het 
Dorpshuis te Kudelstaart ging het 
SSK-bestuur in op haar activitei-
ten, de inkomsten en de uitgaven 
van SSK. Het grootste deel van die 
inkomsten komt voort uit oud-pa-
pier, maar traditioneel genereert 
SSK ook inkomsten met de organi-
satie van kienavonden. Vandaar dat 
het na de presentatie tijd was voor 
twee rondes kienen. De prijzentafel 
bestond deze avond alleen uit geld-
prijzen voor de clubkas. 
Er blijkt flink wat kientalent bij de 
Kudelstaartse verenigingen rond te 
lopen, want alle deelnemers kruis-
ten of streepten de getallen vaardig 
aan. Het was dan ook niet toeval-
lig dat alle verenigingen een mooi 
geldbedrag wonnen. Na de afslui-
tende borrel verlieten de deelne-
mers dan ook tevreden, met een 
cheque in de hand, het dorpshuis. 

Sursum Corda in Zaandam
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 11 
november heeft muziekvereniging 
Sursum Corda, als festivaldeelne-
mer, deelgenomen aan het bonds-
concours in Zaandam. Een vakjury 
heeft twee van de uitgevoerde wer-
ken beoordeeld. Dit keer niet met 
een puntenwaardering omdat er 
meegedaan werd op festival basis. 
Het juryrapport geeft genoeg aan-
knopingspunten om in de toekomst 
mee aan de slag te gaan. De diri-
gente was dik tevreden met het op-
treden. Na afloop is er nog lang na-
gepraat tijdens de lunch in Zaan-
dam. 

Vanaf volgende week zal er geoe-
fend gaan worden voor de Kerst-
zangdienst op 10 december in de 
Spil in Kudelstaart die in samenwer-

king met het koor Song of Joy geor-
ganiseerd wordt.

Oliebollen bakken
Binnenkort gaat de vereniging ook 
weer oliebollenballen bakken en ver-
kopen. Op vrijdag 24 november wor-
den de oliebollen vroeg in de ochtend 
gebakken en vanaf 10.00 uur gaat de 
verkoop van start. Bestellen kan via 
info@sursum-corda-aalsmeer.nl of 
bel met de oliebollenlijn van Sursum 
Corda 06-16128449, graag de voi-
cemail inspreken of bellen na 18.00 
uur. Eén zakje met vijf oliebollen kost 
3 euro. Ook dit jaar is er een speci-
ale prijzenknaller, twee zakken voor 
5 euro. Laat de vers gebakken olie-
bollen niet uw deur voorbij gaan en 
koop een zakje. Hiermee steunt u 
muziekvereniging Sursum Corda! 

Bloemen, cadeautjes, gebak en meer

Zaterdag jaarlijkse bazaar 
Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
18 november opent de Doopsge-
zinde Gemeente weer haar deuren 
voor de jaarlijkse bazaar. Alle vas-
te elementen, die garant staan voor 
een geslaagde bazaar, zijn aanwe-
zig. Bloemen en planten, een gro-
te rommelmarkt, boeken, cd’s, dvd’s 
en platen en tweedehands kleding. 
Maar de met zorg gemaakte hand-
werken van het ‘Dameswerkgezel-
schap’ mogen niet onvermeld blij-
ven. Er zijn volop originele cadeau-
tjes te koop voor de feestdagen. En 
er zijn veel verlotingen, waaronder 
een van een echte grote Doopsge-
zinde Quilt. De hele dag draait het 
Rad van Avontuur, waar prachti-
ge prijzen gewonnen worden. En er 
wordt ook goed voor de inwendige 
mens gezorgd in het restaurant met 
koffie en gebak, soep, broodjes en 
meer.

Brengen van spullen
Tot en met vrijdagmiddag 17 no-
vember 13.00 uur kunnen nog spul-
len ingeleverd worden: boeken, lp’s, 
dvd’s, rommelmarktspullen, kleine 
meubels, kleding, schoenen, enzo-
voort. Vanzelfsprekend moeten het 
wel schone, in goede staat verke-

rende, spullen zijn. Er is geen plaats 
voor oude computers en toebeho-
ren, geen beeldbuis-tv’s en geen 
grote meubels.

Goede doelen
De helft van de opbrengst van de 
bazaar gaat naar de volgende zeven 
goede doelen: het St. Lukes Hospi-
tal in Malawi, het ziekenhuis waar 
plaatsgenoot Wouter Bakker voor 
enkele jaren tropenarts is. Naar 
vluchtelingenwerk in de regio Syrië/
Irak, via het Mennonite Central Co-
mittee (MCC). Naar de Tent of Nati-
ons in Palestina. Naar een drinkwa-
terproject van SPOT Tanzania. Naar 
de Stichting voor Urgente Noden in 
Aalsmeer (SUNA), naar Doopsge-
zind Wereldwerk en naar het Kin-
deradoptieprogramma van We-
reldWerk. Meer informatie over al-
le goede doelen is te vinden op de 
website van de Doopsgezinde Ge-
meente: www.dgaalsmeer.nl 
De overige vijftig procent is voor 
het werk van de Doopsgezinde Ge-
meente Aalsmeer. 
De bazaar bij en in de Doopsgezin-
de kerk in de Zijdstraat begint za-
terdagmorgen precies om half 11 en 
duurt tot 17.00 uur.

Gezellig druk bij de Binding jubileumviering. Foto: www.kicksfotos.nl

Geheim nog steeds niet ontrafeld...
Jubileumdag voor 75 jaar 
Bindingkampen was groots!
Aalsmeer - De jubileumdag voor 75 
jaar (Binding)-kampen’ in Aalsmeer 
afgelopen zaterdag 11 november is 
een groot succes geworden. We-
ken gonsde het al door Aalsmeer. 
“Ga jij?”, “Ja, ik ga, wanneer, hoe 
laat ga jij?”, “De kampmaaltijd, ga 
je daar ook naar toe?” “Ik weet het 
nog niet. Wanneer vertonen ze mijn 
film?” Even het programma afwach-
ten.” Op basis van het volle pro-
gramma wil je dan even een strak-
ke planning maken. Helaas lukt het 
niet om je aan die vooraf gemaakte 
planning te houden. Want als je er 
eenmaal was, dan kon je niet meer 
wegkomen. Het was een groot feest 
van herkenning en van: “Oh ja, nu je 
het zegt, zie ik het.” Met als hoogte-
punt de documentaire over 75 jaar 
kampen, waar zo ontzettend veel 
tijd en liefde in is gestoken. Jan 
Joore zegt hierover: “Zelf ben ik als 
kind met de kampen van de Doops-
gezinde Gemeente mee geweest en 
als leiding met de kampen van De 
Binding. Er was voor mij heel veel 
te genieten. Mede kampgenoten, 
kampkinderen uit de kampen die 
ik heb mogen leiden, veel heb ik er 
deze dag ontmoet. En veel van deze 
kampkinderen zijn zelf ook weer ac-
tief geweest of nog steeds als kamp-
leiding, of in de kampcommissie, of 
in het Bindingbestuur.”Door het he-
le kerkgebouw en de zalen van de 
Binding waren films te zien van uit 
een ver verleden tot zeer recent. Om 
half 12 was de voorpremière van 
de documentaire. De kerkzaal was 
leeggehaald, alle kerkstoelen eruit. 
Een grote bar met eten en drinken 
erin, met daaromheen zitjes. Het zag 
er prachtig uit. Een mooie plaats om 
elkaar te ontmoeten. Het is de hele 
dag druk geweest. Sommigen voor 
even en velen voor de hele dag.

Première ‘Cirkelgang’ 
Om 15.30 uur begon het officiële ge-
deelte. Er zijn toespraken van Miek-
je Hoffscholte, voorzitter van de ker-
kenraad van de Doopsgezinde Ge-
meente, Ruud Eveleens, voorzit-
ter van de Binding en tot slot Eline 
Koopman, voorzitter van de kamp-
commissie. Allemaal met lovende 
woorden over de kampen en de or-
ganisatie van dit evenement. Hier-

na was het tijd voor de documentai-
re ‘75 jaar kampen, Cirkelgang’, ge-
maakt door oud-deelnemer en oud-
kampleider Ton Offerman. Het eerste 
exemplaar van de documentaire op 
DVD is uitgereikt aan Jeltje Adema. 
Zij heeft meer dan 100 kampen ge-
leid, waarmee ze op de tweede plaats 
staat achter Haasje Buijs, de moeder 
van alle kampen. Een staande ovatie 
is Jeltje’s deel, een emotioneel mo-
ment waar menigeen kippenvel bij 
kreeg. En het eerste exemplaar van 
de USB werd uitgereikt aan Marije 
de Haan, de achterkleindochter van 
mede-grondlegger van de kampen, 
Jacob Tas en afgelopen zomer voor 
het eerst zelf als leiding mee naar 
een Almenkamp. En dan de offici-
ele première van de documentaire. 
De inhoud bestaat uit meer dan vijf-
tig interviews, die de afgelopen zo-
mermaanden zijn gehouden en wer-
den gelardeerd met gedeeltes van 
kampfilms. Jong en oud kwam aan 
het woord. Maar het geheim van de 
kampen? Nog steeds niet ontrafeld... 
Dat is waarschijnlijk ook het mooie 
van de kampen: er gebeurt iets met 
je, maar je kunt niet omschrijven wat.

Stamppot en het Wachterslied
Daarna was het tijd voor de traditio-
nele kampmaaltijd, de maaltijd aller 
kampen: Stamppot rauwe andijvie 
met gehaktbal en alles wat er ver-
der bij hoort. ‘s Avonds nog een keer 
de documentaire voor de nieuw bin-
nengekomen mensen geserveerd. 
En daarna dansen op muziek die in 
de  kampen populair is geweest. Ook 
dit was een feest van herkenning. 
Het feest duurde tot in de kleine 
uurtjes en het werd afgesloten met 
een mooi in een grote kring meege-
zongen ‘Wachterslied’. En de volgen-
de dag met een soort van kampkater 
opstaan. Het was groots. Pet af voor 
de organisatie.Het was jammer dat 
je niet alle films kon bekijken, daar 
was de tijd helaas te kort voor. Maar 
meer dan 50 oude kampfilms en re-
centere ‘lipdubs’ zijn wel allemaal te 
zien via de website van de Binding. 
(www.debinding.nl). Maar dan zit je 
misschien wel alleen te kijken en dat 
is toch anders. Zou dat het geheim 
van de kampen zijn? Een kamp be-
leef je met elkaar!

Postzegel(ruil)beurs in het 
Parochiehuis zaterdag
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 18 no-
vember gaan de deuren van Het Pa-
rochiehuis om 09.30 uur open voor 
alle postzegelverzamelaars en rui-
lers. De entree tot de postzegel(ruil)
beurs is gratis. Er kan heerlijk ge-
snuffeld worden in de ruim 120 

nieuwe stockboeken met daarin 
duizenden zegels voor slechts 5 eu-
rocent per zegel. Ook zijn er diver-
se handelaren aanwezig die moge-
lijk de zegels hebben die u mist en 
die niet in de ruilboeken zitten. De-
ze maand is er weer een kleine ten-

Oude films van 
Siem bij OVAK

Aalsmeer - Op dinsdagmiddag 21 
november is Siem Kooy te gast bij 
OVAK. Hij vertoont tijdens deze mid-
dag voor ouderen oude films vanaf 
eind jaren zestig en begin zeventi-
ger jaren. Met name de films over 
schaatsen op de Westeinderplas-
sen zullen zeker in de smaak vallen. 
De middag wordt gehouden in het 
Parochiehuis aan de Gerberastraat 
en begint om 14.00 uur. Leden van 
OVAK zijn van harte welkom.

Boekenverkoop 
Crash Museum

Aalsmeerderbrug - Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-’45 organiseert op zaterdag 25 
november een boeken- en vlieg-
tuigmodellenverkoop. Nieuwe en 
tweedehands boeken en modellen 
worden deze dag voor een aantrek-
kelijke prijs of met korting aange-
boden. De prijzen beginnen al van-
af één euro. De opbrengst komt ten 
goede aan het werk van het muse-
um. Het museum in Fort Aalsmeer 
aan de Aalsmeerderdijk is iede-
re zaterdag geopend van 11.00 tot 
16.00 uur.

toonstelling van Cor van Meurs over 
‘Bruggen’. Echt de moeite waard om 
te zien hoeveel zegels er zijn met 
bruggen of delen daarvan. Verder 
kunnen bezoekers een kijkje nemen 
in de kavels die in de novembervei-
ling niet zijn verkocht en die alsnog 
te koop zijn op de ruilbeurs. De lijst 
van de niet verkochte kavels is ook 
te vinden op www.postzegelver-
enigingaalsmeer.nl. Op de website 
ook allerlei informatie over activitei-
ten en meer. Voor meer informatie 

over de beurs kan contact opgeno-
men worden met Cor van Meurs via 
0297-343885 of Gerboud Zwetsloot 
via 0297-345231.
Alle activiteiten van de vereniging 
steunen? Wordt dan lid van de ver-
eniging. Cor en Gerboud schrijven 
nieuwe leden (tegen een geredu-
ceerd tarief) graag in. Behalve boe-
ken en catalogi zijn overigens ook 
kerstzegels bij de vereniging te be-
stellen! De beurs duurt zaterdag tot 
15.00 uur.





Aalsmeer - Afgelopen vrijdag-
avond 10 november nam jong en 
oud deel aan een workshop hand-

letteren in het Boekhuis. Drie gene-
raties beleefden plezier tijdens deze 
workshop. Oefenen op letters met 
penseelstiften in waanzinnig mooie 
kleuren! Handletteren is schoon-
schrijven in een hip jasje. Kalligra-
fie zonder vaste regels. Het vergt 
oefening en geeft rust. Aan het ein-
de van de les werden inspirerende 
quotes in regenboogkleur op pa-
pier gezet. Met handletteren maak 
jezelf wenskaarten, labels en kleine 
kunstcadeaus. De volgende work-
shop is op vrijdag 24 november van 
20.00 tot 22 uur. Docente is Annefie 
van Itterzon. Opgeven bij het Boek-
huis via 0297-324454.

Fabienne (11 jaar) met haar moe-
der en oma aan het handletteren. 
De workshops was een cadeau voor 
oma. 

Aalsmeer - Woensdag 8 november 
wachtte curator Ingrid Koppeschaar 
haar bezoekers op in de burgerzaal 
van het gemeentehuis. “Wat goed 
dat jullie met zoveel zijn gekomen, 
dat is fijn voor de kunstenaar.” Op 
de etage waar burgemeester, wet-
houders en een aantal ambtenaren 
vele werkzame uren doorbrengen 
stond Tobias Rothe omringd door 
vele nieuwsgierige kunstliefhebbers 
te wachten op het officiële moment 
van de opening.
Hij nam maar vast een biertje om-
dat zoveel aandacht natuurlijk fan-
tastisch is, maar ook wel een beet-
je ongemakkelijk. Over het resultaat 
van de tentoonstelling en de kwali-
teit van zijn foto’s was weinig twijfel. 
Wat hij wil vertellen met zijn foto’s is 
zondermeer gelukt! Tobias werd op 
voorhand al gefeliciteerd.

Aanwinst voor Aalsmeer
Tobias Rothe woont nog geen 2 jaar 
in Aalsmeer en wordt nu al een aan-
winst voor deze gemeente genoemd 
(deelname aan de kunstroute op ei-
gen druk bezochte locatie, één van 
de leden van de kunstadviescom-
missie betreffende kunstaankoop 
openbare ruimte en lid van team 
Aalsmeer dat zich inzet voor het 
eerste Nederlandse bloemenmuse-
um in Aalsmeer). Iemand met een 
origineel brein die telkens op nieu-
we verfrissende ideeën en inzich-
ten komt.
Speciaal voor deze tentoonstelling 
heeft Rothe een nieuwe serie fo-
to’s gemaakt die de functie van het 
gemeentehuis weergeven.  Aan de 
hand van beelden laat hij zien wat er 
buiten het gebouw en binnen ach-
ter gesloten deuren plaats vindt. De 
zorgvuldig gekozen inrichting laat 
de muren, de spreekkamers en de 
etage van burgemeester en wet-
houders meespelen in de totale ver-
haallijn.  De zwart/wit foto’s zijn zo 
afgedrukt dat je kunt spreken van 
een juiste combinatie artisticiteit en 
ambacht.

Inspirerende plek
Voor de kijker valt veel te bespeu-
ren en te ontdekken. Op de ochtend 
dat Tobias per fiets en bepakt en 
bezakt op pad ging was het prach-
tig weer om te fotograferen. De ne-
vel omfloerste de bomen. En maakte 
hij een nog nooit zo mooi getoonde 
foto van Flora – het boegbeeld van 
Aalsmeer – door precies op die plek 
te gaan staan dat straat, bomen, 
brug, en kunstwerk in één beeld te 
vangen zijn. Tobias heeft met zijn 
tentoonstelling de werkplek van 
burgemeester, wethouders, ambte-
naren en voor alle bezoekers tot een 
inspirerende plek gemaakt.
Vier jaar geleden was het wethou-
der Gertjan van der Hoeven die het 
voor elkaar kreeg dat er kunst ge-
toond kon worden in de Burgerzaal. 
Dat ging niet zonder slag of stoot 
maar het lukte. Inmiddels waren er 
vele tentoonstellingen te zien. De 
reacties zijn zeer uiteenlopend zo-
als dat hoort bij kunst. Kunst is er 
om vragen op te roepen en Tobias 
beseft dat als geen ander. Hij toont 
de schoonheid en tevens de teloor-
gang van een herkenbaar en onher-
kenbaar Aalsmeer. De expositie van 
Tobias Rothe bezoeken in het ge-
meentehuis kan tot en met 7 febru-
ari. 

Janna van Zon
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Op 25 november en 2 december
Kunst-dorpswandeling met 
Reint Baarda en Joop Kok
Aalsmeer - Een kunst-dorpswan-
deling maken met Reint Baarda en 
Joop Kok? Het kan op de zaterda-
gen 25 november en 2 december. 
Wat beweegt Reint om de gebou-
wen zo geïsoleerd af te beelden? 
Wat bepaalt zijn keuze voor juist dat 
gebouw? Beeldt hij alleen af wat je 
ziet of meer? Wat is er over de ge-
bouwen te vertellen? Wie is de ar-
chitect? Wat is de relatie tussen een 
Batak paalwoning en een dakkapel? 
Waarom is de voormalige ULO in de 
Schoolstaat geen monument? Wat 

was de oorspronkelijke opzet van 
de Oude Veiling? Loop mee en laat 
je meeslepen door de gidsen, je fan-
tasie en je reisgenoten. De wande-
ling start beide dagen bij het Oude 
Raadhuis in de Dorpsstraat 9, be-
gint om 14.00 uur en duurt circa an-
derhalf uur. De zaal gaat open vanaf 
13.30 uur open. Koffie en thee zullen 
klaar staan. Na afloop is er om weer 
warm te worden glühwein. De kos-
ten voor deelname zijn 5 euro per 
persoon. Reserveren kan via: joop-
kok@planet.nl of bel 0297-340442    

Wandelen langs kunstkasten (20 en 21)

Pascal de la Haye: Baldadig 
gestroomlijnde graffiti
Aalsmeer - Door zijn tante Michel-
le - zij maakte op de Zwarteweg iet-
wat verstopt in het struikgewas een 
gedichten kunstkast - kreeg Pas-
cal Dela Haye ook wel zin om een 
kast te beschilderen. Lex Berghuis, 
bedenker van het kunstkastenplan, 
wist wel een mooie plek. De voor-
stelling - een gestileerde koe - pas-
te naar zijn idee perfect op de krui-
sing van de Noordpolderweg en de 
Rietwijkeroordweg. Kunstkast num-
mer 20: De koe lijkt een vanzelfspre-
kendheid, alsof zij daar al jaren ver-
toeft en zich zeer op haar gemak 
voelt. 

Een B creatieveling
Pascal noemt zichzelf een B crea-
tieveling. “Ik ben goed in het nama-
ken, maar wel met een eigen saus-
je er over heen.” Hij moet er wel om 
lachen wanneer hij dit zegt. Toch 
doet hij zichzelf met deze uitspraak 
te kort, want zijn creaties gaan echt 
wel wat verder. Juist door die eigen 
saus maakt hij het werk tot iets heel 
persoonlijks. De koe is - naar eigen 
zeggen - uit de losse pols geschil-
derd en zo abstract mogelijk gela-
ten, maar valt bij zoveel mensen in 
de smaak dat er al weer nieuwe ge-
gadigden zijn die wel een kunstkast 
bij hen in de buurt door Pascal wil-
len laten schilderen. “Je ziet wat íe 
maakt en dat willen wij graag”, is 
hun reactie. 
Dan kiest hij overigens niet voor een 
koe, maar voor een geit want daar is 
hij ook meesterlijk in. Een abstrac-
te, maar toch herkenbare geit. Pas-
cal is een creatief kind dat al op ba-
sisschool Samen Een het decor van 

The Lord of the Rings ontwierp en 
maakte voor een schoolvoorstelling. 
Oorspronkelijk koos hij voor archi-
tectuur, maar het werd uiteindelijk 
junior art-director. Dit omdat 2002 
geen gunstige tijd was voor de re-
clamewereld “Er werd veel op recla-
me bezuinigd.” En daarom maakte 
Pascal opnieuw een overstap. Zijn 
makkelijk omgaan met mensen gaf 
aan dat verkoop nog meer in zijn lijn 
lag. Het blijkt een juiste keuze, want 
inmiddels heeft hij een eigen bedrijf. 
Waar zijn volgende kunstkast komt 
te staan? “Geen idee als ik maar 
lekker een keer legaal baldadig 
gestroomlijnde graffiti kan maken 
waar de mensen plezier aan bele-
ven.” En dat is gelukt. Pascal maak-
te vlak in de buurt van de koe nu 
een geit. 

Vriendinnetje voor de koe
“De koe heeft een vriendinnetje ge-
kregen”, lacht Pascal over kunstkast 
nummer 21. Ook deze kunstkast 
heeft als achtergrond een felle kleur 
gekregen. Voor de koe was dat geel 
voor de geit rood. “Een pop-art ach-
tige kleur”, volgens de maker. “Mijn 
broer heeft mij geholpen bij het 
schilderen van deze kast. Wij vie-
len bijna om van verbazing toen de 
bewoner van het huis tegenover de 
kast het ras van de geit meteen her-
kende: Een Nubische geit, zij vertel-
de dat zij dol is op deze beesten en 
er ook enkele in haar tuin lopen. Dat 
is toch te gek! Nu heeft de koe een 
vriendinnetje gekregen en de geiten 
hebben er een geschilderde soort-
genoot bij.” 
Janna van Zon 

Theatervoorstelling ‘Naar 
buiten’ bij de Zin-Inn
Aalsmeer - De organisatoren van 
de Zin-Inn nodigen belangstellen-
den van harte uit om met hen ‘Naar 
Buiten’ te gaan. In deze voorstel-
ling met veel eigen liedjes bezingen 
en bespelen Arjette Kuipers (viool, 
zang, gitaar en meer) en Sander Col-
not (zang, piano en gitaar) als ware 
troubadours de uitdagingen van de 
moderne mens. Van middeleeuwse 
melodieën via jazz naar kleinkunst-
liedjes - de breedte van het muzika-
le spectrum wordt gebruikt om vro-
lijke en lastige onderwerpen te be-
zingen. Naast eigen werk staan lied-
jes van Herman van Veen en Ram-
ses Shaffy op het programma. De 
eigen liedjes beschrijven hoe het le-
ven anno 2017 kan zijn. Grote maat-

schappelijke thema’s worden ver-
pakt in kleine verhaaltjes. Zo is er 
een liedje gewijd aan een oude man 
en zijn plastic bakje vla. De bezoe-
kers gaan na de voorstelling zeker 
goedgeluimd en verrijkt naar huis! 
Deze voorstelling wordt mogelijk 
gemaakt door een samenwerking 
tussen de Protestantse Gemeen-
te Aalsmeer (Open Hof Kerk) en 
de Zin-Inn van Doopsgezinde Ge-
meente Aalsmeer en te zien op vrij-
dag 24 november in de Doopsgezin-
de Kerk aan de Zijdstraat 55. Aan-
vang is 20.00 uur en de toegang be-
draagt 5 euro per persoon en dit be-
drag is inclusief koffie of thee. Meer 
informatie via: zininn@dgaalsmeer.
nl en www.dgaalsmeer.nl

Nieuwe expositie in gemeentehuis
Aalsmeer door de ogen 
van Tobias Rothe

Een goed gevulde kerk voor het Duo Dyade. Foto: www.kicksfotos.nl

Mooi KCA klassiek concert
Enthousiaste bijval en 
applaus voor Duo Dyade

bert (1797-1828) gespeeld. Dat werd 
opgedragen aan de recent overle-
den Pastoor Spaans - jaren het ge-
zicht van de Oud Katholieke Kerk en 
een groot kenner van klassieke mu-
ziek. De klanken van de harp pa-
relden door de kerk als flonkeren-
de sterren. 

Noten op een servetje
Toch mooi wanneer een componist 
een gedicht hoort dat een vriend 
van hem voordraagt en waar hij dan 
direct in het hoofd de muziek bij be-
denkt. Op een servetje werden de 
noten geschreven en later uitge-
werkt tot dit prachtige stuk. Zo wa-
ren er vele anekdotes die de ge-
speelde muziekstukken een extra 
glans gaven. Zoals ook ‘The Min-
stral’s Adieu’ van J. Thomas dat gaat 
over een troubadour die van stad 
naar stad en van land naar land 
reist. Aan de melancholische klank 
is te horen dat hij daar niet al te veel 
plezier aan heeft beleefd. Indruk-
wekkend ook het ‘Cumbia Verde’ de 
Zuid-Amerikaan A.R. Ortiz. Hij com-
poneerde dit speciaal voor het we-
reldwijde Harpcongres waar 236 
harpen het werk uitvoerden in het 
Muziekgebouw aan het IJ. Het stuk 
is bestemd voor een ieder die een 
groene wereld wenst. De drie delen 
vloeien in elkaar over, eerst de strijd, 
dan de liefde en vervolgens de ver-
wondering van een soldaat die te-
rug komt uit de oorlog en zich af-

vraagt wat er allemaal heeft plaats 
gevonden. Prachtig hoe Duo Dy-
ade die verwondering wist te ver-
klanken.

Ingewikkeld instrument 
Na de pauze waar met een glas 
wijn geestdriftig werd gesproken 
over de fraaie vertolking en menige 
vraag werd gesteld aan het duo, be-
gon het tweede deel van de muzi-
kale middag. “Allemaal van de wijn 
genoten? Dan gaan wij weer.” De 
twee identieke harpen - gemaakt in 
Chicago - werden opnieuw door de 
ranke vingers gestreeld en beroerd. 
Een kleine uitleg over de instrumen-
ten maakte wel duidelijk wat een in-
gewikkeld instrument de harp is om 
te bespelen, daardoor werd de be-
wondering voor Colet en Emilie al-
leen maar groter. Bij de schone 
slaapster uit de sprookjes van An-
dersen op muziek gezet door Mau-
rice Ravel (1875-1937) leek het wel 
alsof je de rustige ademhaling kon 
volgen.
Het Duo Dyade dat van alle mark-
ten thuis is of het nu gaat om klas-
siek, jazz, pop of modern is. Van het 
laatste liet ze ook iets horen. Het 
werd virtuoos gespeeld. “Vond u het 
wat?” De bijval was enthousiast en 
het luide applaus bevestigend. Van-
daar de toegift ‘A Stairway to Hea-
ven’ als een mooie beloning voor 
een fijn publiek.  
Janna van Zon 

Edelsmeden bij Werkschuit
Aalsmeer - Op maandagavond  20 
november start bij de Werkschuit 
een cursus Edelsmeden. Deze cur-
sus geeft de mogelijkheid eeuwen-
oude technieken die nog steeds ac-
tueel zijn te leren en toe te passen. 
Een eigen ontwerp zal onder profes-
sionele begeleiding uitgroeien tot 
een volwaardig sieraad. Door edel-
metaal (zilver) te zagen, te buigen 
en te smeden, ontstaat een span-
nend sieraad. Het solderen is daar-
bij de belangrijkste techniek, wel-
ke vakkundig begeleid en uitge-
legd wordt. Daarnaast worden ook 
het zetten van (edel)stenen en het 
gebruik van andere materialen, zo-
als hout en perspex, behandeld. Het 
afwerken van het sieraad door ver-
schillende texturen (oppervlaktebe-
handeling) toe te passen geeft het 
sieraad de gewenste uitstraling. 
Nog meer ideeën? Het kan allemaal 
bij de cursus edelsmeden. De cur-

sus bestaat uit acht lessen van 2,5 
uur en wordt gegeven aan de Bac-
carastraat 15. Inlichtingen en in-
schrijvingen via www.werkschuit-
aalsmeer.nl of neem telefonisch 
contact op met Marion de Jong via 
06-11864861 of met Margot Tepas 
via 06-12459347.

Gezellige avond in Oude Raadhuis
Vrijwilligers KCA worden 
in het zonnetje gezet
Aalsmeer - Stichting Kunst en Cul-
tuur Aalsmeer zou zonder de vele 
toegewijde vrijwilligers niet in staan 
zijn elk jaar weer een breed pallet 
aan culturele en kunstzinnige acti-
viteiten aan Aalsmeer aan te bieden. 
Daarom zet KCA hen geregeld in het 
zonnetje. Alle vrijwilligers die zich in 
het afgelopen jaar weer met hart en 

ziel hebben ingezet voor prachtige 
culturele activiteiten zijn op woens-
dag 22 november aanstaande om 
20.00 uur met hun partners van har-
te welkom in het Oude Raadhuis in 
de Dorpsstraat voor een gezellige 
avond. Aanmelden kan per e-mail 
via info@kunstencultuuraalsmeer.nl 
of telefonisch via 06-52667700.  

Drie generaties beleven 
plezier aan handletteren

De familie de Groot hoopt vele bezoekers te mogen verwelkomen.

Zaterdag en zondag open
Nieuwe jubileumexpositie 
in galerie Sous-Terre
Aalsmeer - Galerie Sous-Terre be-
staat tien jaar en ter ere van dit ju-
bileum is weer een nieuwe expo-
sitie ingericht met dit keer wer-
ken van meer dan honderd kunste-
naars. Aanstaande zondag 19 no-
vember wordt de expositie offici-
eel geopend, maar alvast een kijk-
je komen nemen kan ook zaterdag 
18 november. De jubileumexpositie 
blijft te bewonderen in de galerie te-
genover de watertoren tot en met 
7 januari en de deur van Sous Ter-
re staat hiervoor iedere zaterdag en 
zondag open van 13.00 tot 17.00 uur. 
De galerie wordt vanaf de aanvang 
in 2007 gerund door Nol de Groot, 
maar inmiddels draaien ook de kin-
deren mee in de onderneming. “Me-
de daardoor hebben wij de afgelo-
pen jaren kunnen groeien”, vertelt 
Nol de Groot. “We worden gewaar-
deerd”, gaat hij verder. “Dat blijkt 
wel uit de nominaties voor de ereti-
tel ‘Galerie van het jaar’ van de laat-
ste jaren. We eindigen steevast in de 
top 10 en met dit resultaat zijn we 
dik tevreden.”

Jubileum acties
Tijdens de afsluitende zogenaamde 

stockexpositie van het jubileumjaar, 
kunnen bezoekers gebruik maken 
van een aantal exclusieve acties. Zo 
wordt korting gegeven, is spaarte-
goed te verdienen en er wordt een 
kunstcheque verloot ter waarde van 
1000 euro. 
 
Flower Art Museum
Volgend jaar wordt in galerie Sous 
Terre het Flower Art Museum ge-
opend. Tijdens de te organise-
ren exposities zal de bloem in de 
kunst centraal staan. “Het is eigen-
lijk wonderlijk dat er niet veel eer-
der een museum is geopend dat 
speciale aandacht besteed aan de 
schoonheid van de bloem. In een 
gemeente als Aalsmeer, al eeuwen 
het centrum van de bloemencul-
tuur, past een Flower Art Museum 
natuurlijk bij uitstek. Onze galerie 
leent zich wat ruimte en de omge-
ving betreft uitstekend hiervoor”, al-
dus Nol de Groot. Galerie Sous-Terre 
Aalsmeer aan de Kudelstaartseweg 
1 is ook op afspraak te bezoeken. 
Stuur hiervoor een mail naar info@
galerie-sous-terre.nl of bel 0297-
364400. Meer informatie is te vin-
den op www.galerie-sous-terre.nl. 

Aalsmeer - Zondag 12 november 
werd het klassieke KCA concert in 
de Oud Katholieke Kerk door het 
Duo Dyade zeer toepasselijk afge-
sloten met de compositie ‘A Stair-
way to Heaven’. De harpistes Co-
let Nierop en Emilie Bastens wis-
ten met hun spel het publiek aan 
het einde van het concert in hemel-
se sferen te brengen. 

De middag begon met de woorden: 
“Wij hopen dat wij op deze druile-
rige zondag de warmte naar u toe 
kunnen brengen.” De hernieuw-
de kennismaking met Duo Dyade 
(betekenis afkomstig uit het oude 
Egypte: twee verschillende karak-
ters die toch een eenheid vormen) 
begon veelbelovend. Als eerste 
werd ‘Ständchen’ van Franz Schu-
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‘Kaas en Zo’ heeft mooie 
geschenkpakketten
Uithoorn - ‘Kaas en Zo’ van Stijn 
Melenhorst, gevestigd in winkelcen-
trum Amstelplein, is al 20 jaar het 
adres voor geschenkpakketten. En 
het zijn niet zomaar geschenkpak-
ketten. Hij verzorgt ze in alle soor-
ten en maten en in diverse prijsklas-
sen. Zijn specialiteit is maatwerk, Ie-
der geschenkpakket is uniek en hij 
maakt ze niet alleen tijdens de feest-

dagen, maar het hele jaar door. Ie-
dere gewenste hoeveelheid of aan-
tal is mogelijk. Geschenkpakketten 
zijn al leverbaar vanaf 7.50 euro tot 
ieder gewenst bedrag. Verkoop aan 
particulieren én bedrijven. Reserve-
ren is aan te bevelen, zodat de pak-
ketten met aandacht en zorg ge-
maakt kunnen worden. Interesse? 
Bel 0297-567001.

Na 111 jaar met pensioen
Binnenhuis van de Bilt in 
Aalsmeer gaat stoppen!
Aalsmeer - Na 111 jaar gaan de 
gebroeders van de Bilt met pensi-
oen en dit betekent dat Binnenhuis 
van de Bilt aan de Ophelialaan gaat 
stoppen.
Opa van de Bilt (1879) begon in 
1907 een meubelwinkel en een 
kruidenierswinkel in de Zijdstraat. 
In 1909 werd dochter Engelina ge-
boren en in 1911 zoon Jan. In de cri-
sistijd overleed opa Jan van de Bilt 
en zetten Jan en Engelina de winkel 
voort. Tot overmaat van ramp werd 
Jan van de Bilt in de oorlog krijgsge-
vangen genomen en heeft anderhalf 
jaar in een krijgsgevangenkamp ge-
zeten in Mühlberg aan de Elbe (het 
voormalige Oost Duitsland), waar hij 
aan het einde van de oorlog door de 
Russen werd bevrijd.
Na de oorlog zetten Jan en Enge-
lina de zaak voort, maar Engelina 
trouwde een paar jaar na de oorlog 
en ging in Utrecht wonen waar zij in 
1949 overleed. Dus ging Jan van de 
Bilt alleen verder in het pand in de 
Zijdstraat.
In 1949 werd Jan geboren en Ton 
in 1951, beiden nu de eigenaren. 
In 1958 kocht Jan Senior een stuk 
grond in de Ophelialaan, waar hij 
een prachtig pand liet bouwen naar 
het ontwerp van de Amsterdamse 
architect Aiking.
Op 5 april 1960 werd de winkel ge-
opend. In 1968 kwam Jan in het be-
drijf en werd besloten het pand uit 

te breiden met 300 vierkante meter. 
In september 1969 was de aanbouw 
klaar en werd de winkel feestelijk 
heropend. In 1971 kwam Ton ook in 
het bedrijf. In 1982, toen Jan Senior 
71 jaar was, stopte hij en namen Jan 
en Ton de zaak over.
Jan (68) en Ton (66) hebben geen 
opvolgers en vinden het nu tijd om 
met pensioen te gaan. Het pand in 
de Ophelialaan staat inmiddels te 
huur of te koop. Vanaf donderdag 
16 november gaan de heren begin-
nen met een grote uitverkoop. Alle 
prachtige designartikelen van onder 
andere Interlübke en Leolux gaan 
weg met kortingen tot 80 procent. 
In de loop van 2018 zullen de heren 
van de Bilt de winkel sluiten en gaan 
ze genieten van hun vrije tijd. 

22 Knuffels in Nissan Micra
Lukas van Leeuwen winnaar 
prijsvraag Nieuwendijk
Aalsmeer - Lukas van Leeuwen 
zal komend Sinterklaasfeest niet zo 
veel wensen op zijn lijstje hebben 
staan. Op kosten van Autobedrijf 
Nieuwendijk mocht de 8-jarige Ku-
delstaarter gaan winkelen bij Inter-
toys en hoefde daarbij niet zuinig te 
zijn. Tijdens de Feestweekbraderie 
in Aalsmeer was Autobedrijf Nieu-
wendijk opvallend aanwezig. Een 
groot aantal gezellige knuffels had 
zijn intrek genomen in een splinter-
nieuwe Nissan Micra. De bezoekers 
konden raden hoeveel knuffels zich 

in de auto verschanst hadden. Maar 
liefst 315 mensen sloegen enthou-
siast aan het tellen van wie 46 het 
goede antwoord (22 knuffels) ga-
ven. Eén van hen was Lukas van 
Leeuwen die na loting als winnaar 
uit de bus kwam. Superblij kwam 
hij met zijn moeder naar Autobe-
drijf Nieuwendijk om de Intertoys 
giftcard ter waarde van 75 euro in 
ontvangst te nemen. Dat de twee di-
rect na de uitreiking naar de speel-
goedzaak gingen, zal geen verras-
sing zijn...

Van 16 tot en met 25 november
Wintersport occasionbeurs 
bij Intersport Duo Uithoorn
Uithoorn - Van donderdag 16 tot 
en met zaterdag 25 november or-
ganiseert Intersport Duo een ski-
, en snowboard-occasionbeurs in 
haar fi liaal in Uithoorn. Op deze da-
gen wordt een groot aantal gebruik-
te ski’s, skischoenen, snowboards 
en snowboardschoenen te koop 
aangeboden. Om alvast in de juis-
te stemming te komen staat er na-
tuurlijk een glaasje Glühwein of Pro-
secco klaar! Tijdens de beurs wordt 
de mogelijkheid gegeven om je ei-
gen wintersport producten via Inter-
sport Duo te verkopen, maar kun je 
ook tweedehands wintersport pro-
ducten voor een scherpe prijs op de 
kop tikken! Tevens wordt de totale 
verhuurvoorraad ski’s en skischoe-
nen tijdens deze beurs verkocht.

Zolder?
Heb jij nog wintersport producten 
op zolder liggen waar je niks meer 
mee doet of ben je toe aan iets an-
ders? Verkoop je uitrusting dan via 
Intersport Duo. Samen wordt een 
mooie verkoopprijs bepaald voor je 
artikelen. Tijdens de tweedehands 

wintersport beurs word je artikel 
te koop aangeboden in de winkel 
in Uithoorn. Voor het volledige be-
drag van jouw verkochte artikelen 
ontvang je een Intersport Duo te-
goedbon die je tot 31 december op 
het complete assortiment kunt inle-
veren. Intersport Duo brengt geen 
provisie in rekening. Alleen tech-
nisch veilig materiaal (geen kleding) 
wordt geaccepteerd. Intersport Duo 
is gehuisvest in Winkelcentrum Zij-
delwaardplein in Uithoorn en is tele-
fonisch bereikbaar via 0297-560329. 
Inbreng van materiaal is mogelijk tot 
en met zaterdag 18 november. 

Vakantie
Vele Nederlanders zullen ook de-
ze winter weer gaan genieten van 
een welverdiende wintersportva-
kantie. Zorgvuldig worden de diver-
se bestemmingen met elkaar ver-
geleken op sneeuwzekerheid, aan-
wezigheid van après-ski, aantal ki-
lometers piste, etc. Echter, het be-
langrijkste wordt vaak vergeten of 
pas op het laatste moment gere-
geld. Om helemaal klaar te zijn voor 
het wintersportseizoen is goed on-
derhoud voor je ski’s of snowboard 
essentieel. Daarom werkt Intersport 
Duo samen met een professionele 
onderhoudspartner om jouw ski’s of 
snowboard op en top klaar te ma-
ken voor jouw wintersportvakantie. 
Zo beperk je de kans op ongeluk-
ken en je ski’s gaan een stuk lan-
ger mee. De medewerkers van In-
tersport Duo staan voor je klaar om 
de technische staat van het materi-
aal vrijblijvend te beoordelen en je 
van advies te voorzien. Naast het 
occasion-materiaal zijn er tijdens 
de beurs vele aantrekkelijke winter-
sportaanbiedingen. 

Regel het nu!
Fiscaal aantrekkelijk 
sparen voor uw uitvaart
Hoofddorp - We denken er liever 
niet aan, maar uiteindelijk krijgen 
we er allemaal mee te maken, een 
overlijden. Om nu al gebruik te kun-
nen maken van de fi scale voordelen 
en uw nabestaanden niet te belas-
ten met de zorg over uw uitvaart, is 
het prettig om nu al zaken te rege-
len voor later. Dunweg kan u hier-
bij uitstekend ondersteunen met het 
Dunweg Depositofonds

Fiscale voordelen
Een deposito bij Stichting Dunweg 
Depositofonds is een interessante 
mogelijkheid. U krijgt een aantrek-
kelijke rente, u profi teert van een 
extra vrijstelling in box 3 en het te-
goed dat u opbouwt valt buiten uw 
eigen vermogen voor de AWBZ (dat 
wil zeggen: dit vermogen telt niet 
mee bij de bepaling van uw eigen 
bijdrage mocht u in een verpleeg- 
of verzorgingshuis opgenomen wor-
den). Omdat Dunweg de kosten van 
uw uitvaart direct voldoen uit dit de-
pot, bespaart u uw nabestaanden 
de fi nanciële nasleep van de uit-
vaart. De maatschappij verandert. 

In toenemende mate zijn er men-
sen die niemand om zich heen heb-
ben om de uitvaart te regelen. Of dat 
er sprake is van een samengesteld 
gezin, waar de onderlinge samen-
werking niet altijd optimaal is. Wat 
is dan prettiger om alles zelf te re-
gelen? 
De kosten van een uitvaart lopen 
snel op. Als u uw familie en/of vrien-
den niet met deze rekeningen wilt 
opzadelen, dan raadt Dunweg aan 
om tijdig geld te reserveren voor uw 
uitvaart. Hiervoor zijn diverse moge-
lijkheden: zelf sparen, een uitvaart-
verzekering afsluiten of geld inleg-
gen in het Dunweg Depositofonds

Regel het nu!
Binnen Dunweg Uitvaartzorg zijn 
Joke van Diemen en Esther Scheur-
leer actief als uitvaartconsulent. 
Heeft u vragen over uw uitvaart? Zij 
denken graag met u mee over een 
mooi afscheid en inventariseren uw 
wensen. Neem vandaag nog gratis 
en vrijblijvend contact op met Dun-
weg voor meer informatie via 023– 
5633544 of via info@dunweg.nl).

Nieuwe uitstraling, nieuwe naam:
EyeCare Ed Kriek Optiek
Aalsmeer - Ed Kriek is inmiddels 
de zestig gepasseerd en gaat het, 
naar eigen zeggen, iets rustiger 
aan doen. “We hebben daarom een 
partner gezocht en zijn een samen-
werkingsverband aangegaan met 
EyeCare. Een gerenommeerd bedrijf 
op het gebied van complete oog-
zorg.” Aldus Ed Kriek die in 1979 be-
gon in Het Brillenhuis aan de Sta-
tionsweg, vervolgens de zaak over-
nam en in 1988 de naam verander-
de in Ed Kriek Optiek. “Van een heel 
klein zaakje waar we met zijn twee-
en werkzaam waren zijn we inmid-
dels uitgegroeid naar vijftien mede-
werkers.” 
Bedrijfsleider Sander ten Seldam, al 
vijfentwintig jaar een vertrouwd ge-
zicht binnen Ed Kriek Optiek, vertelt 
dat er door de jaren heen drie maal 
is verbouwd en dat ze vanaf 2001 
van locatie zijn gewisseld naar het 
huidige hoekpand. Na zestien jaar 
werd het weer tijd voor een aan-
passing van de winkel. Op 3 novem-
ber zijn de deuren heropend en af-
gelopen zaterdag was de feestelijke 
opening. Het team van EyeCare Ed 
Kriek Optiek was blij met de vele en-
thousiaste reacties van klanten.

Oud en vertrouwd in nieuw jasje
Wat bij binnenkomst opvalt is de 
open uitstraling, met een ruime ba-
lie als blikvanger. De winkel is rui-
mer geworden en een grote open 
trap naar de eerste verdieping 
leidt naar diverse oogmeetruimtes 
en een ruimte van Oorwerk. Ver-
der warme kleuren, nieuwe meu-
bels, een wachtruimte met leesta-
fel, nieuwe vloer en mooie decora-

tie. Het is een warme sfeervolle win-
kel geworden. Sander: “We hebben 
fl ink geïnvesteerd in de nieuwste 
oogmeetapparatuur. De meest mo-
derne oogmeettechnieken kunnen 
we toepassen en ook de optometrie 
is uitgebreid. EyeCare staat immers 
voor oogzorg. En daar gaat het om. 
Deskundige oogzorg en persoonlij-
ke aandacht is waar we voor staan. 
De mensen en de service zijn nog 
hetzelfde.” 
Ed: “En ik blijf ook nog drie dagen 
het vertrouwde gezicht. Ik vind het 
heerlijk om werkzaam te zijn in de 
winkel.” Met de aanpassing van de 
winkel is er nog meer keuze binnen 
de collecties en is er een speciale 
ruimte gerealiseerd met kinderbril-
len voor de jongste klanten.

Aanbieding
Tot en met 9 december is er een 
openingsactie waarbij je diverse 
glasopties cadeau krijgt, afgestemd 
op je persoonlijke behoeften. De 
korting kan oplopen tot wel 150 eu-
ro. En tot het einde van dit jaar zijn 
alle Ray-Ban brillen, inclusief glazen 
verkrijgbaar vanaf 199 euro. 
De openingstijden van EyeCare Ed 
Kriek Optiek aan de Stationsweg 2 
in het Centrum zijn op maandag van 
13.00 tot 18.00 uur, dinsdag tot en 
met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur, 
vrijdag koopavond en zaterdag van 
09.00 tot 17.00 uur. Telefoonnummer 
0297-320478. 
Het team tot slot: “Wij zijn op de toe-
komst voorbereid en verwelkomen u 
graag in onze vernieuwde winkel.”

Door Miranda Gommans

Gratis persoonlijk gesprek 
met trainers van TCO

vensvragen en thema’s waar men 
tegenaan loopt of erger, waar men 
soms zelfs op stuk loopt. Vaak uni-
versele thema’s, herkenbaar in een 
bepaalde levensfase. In de groeps-
training Levenskunst krijg je ken-
nis en vaardigheden aangereikt 
en je kunt leren te delen met el-
kaar. Een handreiking wordt gege-
ven om ‘stapstenen’ te maken van 
jouw ‘struikelblokken’ op je per-
soonlijk levenspad. Het maakt zicht-
baar wat een stap in de goede rich-
ting zou kunnen zijn. Levenskunst is 
een intensieve vitaliteitstraining van 
vier dagen en één avond op basis 
van NLP en Systemisch Werk 
De trainingen starten op 11 janua-

ri (Mindfulness) en 2 februari (Le-
venskunst). Het is mogelijk om, vóór 
de drukke decembermaand, een af-
spraak te maken voor een vrijblij-
vend en gratis persoonlijk gesprek. 
En mocht dat niet lukken, dan bie-
den de trainers in december en ook 
daarna nog alle ruimte aan. Bel of 
mail voor Mindfulness naar Joke van 
der Zwaan: 06-23861976 en info@
wingsandfootprints.nl. Voor Levens-
kunst naar Marianne Buskermolen: 
0297-324757 en info@tco-aalsmeer.
nl. Meer informatie is te vinden op: 
www.wingsandfootprints.nl of www.
info@tco-aalsmeer.nl. Locatie van 
de trainingen is het TCO aan de 
Oosteinderweg 272.

Aalsmeer - Om kennis te ma-
ken met de trainers en trainingen 
in Therapeutisch trainingscentrum 
Oosteinder nodigen de trainers van 
TCO iedereen die hierin geïnteres-
seerd is uit om een afspraak te ma-
ken voor een vrijblijvend persoonlijk 
gesprek. De trainers: “In een per-
soonlijk gesprek kunnen we meer 
aandacht besteden aan persoon-
lijke vragen en beter inschatten of 
een training op dit moment iets voor 
jou kan betekenen.”

Training Mindfulness
Wetenschappelijk onderzoek heeft 
inmiddels uitgewezen dat Mind-
fulness krachtige tools kan aan-
reiken om overmatige stress beter 
te kunnen hanteren. Later onder-
zoek heeft aangetoond dat mensen 
met terugkerende depressie min-
der vaak een terugval krijgen door 
beoefening van Mindfulness. Ech-

ter de training heeft zeker ook veel 
te bieden aan mensen die niet echt 
klachten ervaren, maar wel graag 
bewuster in het leven willen staan. 
Zij willen het inzicht in hun lichame-
lijk en geestelijk functioneren ver-
groten. Je hoeft dus niet persé iets 
te ‘mankeren’ om baat te hebben bij 
een training Mindfulness. Woorden 
die bij Mindfulness passen zijn: zelf-
bewustwording, zelfi nzicht en milde 
aandacht voor onszelf (zelfcompas-
sie), zonder oordeel aandacht leren 
geven aan wat zich nu afspeelt. Van 
moeten naar ontmoeten gaan. Zo-
veel mogelijk leven in het nu geeft 
vrijheid en rust en zal een verrijking 
van je leven betekenen. Een training 
Mindfulness bestaat uit acht trai-
ningsavonden of ochtenden en een 
stilte ochtend.

Training Levenskunst
Iedereen heeft zijn of haar eigen le-

Informatiebijeenkomsten “Keuzes maken bij dementie”
Donderdag 30 november van 19.30 uur tot 21.00 uur is er een informa-
tiebijeenkomst voor mantelzorgers van mensen met dementie.
Wanneer zoek je hulp? Wat als de ander geen zorg wil? Etc. Er zijn veel 
keuzes gedurende het dementieproces. Hoe ga je hiermee om?
Gastspreker: Martin Kat, ouderenpsychiater Medisch Centrum Alkmaar. 
Voor meer informatie en/of aanmelding (is wenselijk) kunt u contact op-
nemen met Ellen Millenaar (06-22468574) Deelname is gratis, consump-
tie is voor eigen rekening. Gebouw Irene, Kanaalstraat 12 in Aalsmeer.
 
De blok�uitgroep “Arcobaleno’’ in Wijkpunt Voor Elkaer
Op zondag 26 november treedt voor u op de blok�uitgroep “Arcobaleno” 
van 15.00-16.00 uur in Wijkpunt Voor Elkaer. “Arcobaleno”, wat bete-
kent regenboog in het Italiaans, is een bont gezelschap van blok�uit              
enthousiastelingen. U zult bekende liedjes horen, die zij in een span-
nend verhaal hebben gezet  “De Vlucht van Noor”. Laat u verrassen ! En 
kom gezellig langs... Entree is vrij, consumpties zijn voor eigen rekening. 
Wij vragen u om op tijd aanwezig te zijn.

Dineren in Wijkpunt Voor Elkaer
Op woensdag 22 november wordt er weer een heerlijk 3-gangen diner 
voor u bereidt. Vooraf krijgt u een pompoensoep met reepjes omelet en 
stokbrood met kruidenboter. Daarna krijgt u een rijk gevulde kippen 
ragout met balkan mix geserveerd met rijst + garnituur en een tomaten 
salade met feta en verse basilicum. En als dessert, bitterkoekjespudding 
met slagroom naar keuze. De kosten bedragen €11,- Voor meer infor-
matie of reserveren kunt u bellen met onze gastheer of gastvrouwen op 
nummer 0297-820979. U bent van hartelijk welkom vanaf 17.30 uur.

Op vrijdag 24 november is het maandelijkse themadiner, deze maand: 
Wild & Wine! Een gezellige avond met heerlijke wild gerechten en 

lekkere bijpassende wijn (€2,75). Er zijn nog 
enkele plekken beschikbaar, dus 

reserveer snel... Tel: 0297-820979.          
De kosten bedragen €18,50,-.

Activiteiten 
Voor iedereen vanaf 55 jaar!
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Gonny temidden van Rita (links) en Monique. 

Zaterdag de aller- aller- allerlaatste dag

Feestelijk afscheid Espago
Aalsmeer - Voor de aller- aller- al-
lerlaatste keer pakt het team van 
Espago cadeautjes in. Zaterdag 18 
november wordt het bestaan van 
Espago in de Ophelialaan feestelijk 
uitgeluid. De winkel is nog steeds 
gezellig ingericht met de schilde-
rijen van Bob en natuurlijk met de 
hartelijke gastvrijheid van Gon-
ny, Rita en Monique, maar het ein-
de komt in zicht. Gonny: “Ik heb 24 
jaar lang met enorm veel plezier in 
de Ophelialaan gewerkt, Espago 
was en is tot op de dag van van-
daag mijn droomwinkel. Speciaal 
voor al onze klanten willen wij graag 
afsluiten met een sfeervolle dag en 

dat gaan we aanstaande zaterdag 
doen!” Heel veel artikelen zijn in 
de afgelopen weken verkocht, toch 
staan er nog steeds een paar mooie 
cadeautjes in de in winkel in de Op-
helialaan 105 voor spotprijzen. En 
vooral niet te vergeten de aller- al-
ler- allerlaatste Melano sierraden. 
En voor iedere klant is er een fleurig 
dankjewel, gebonden door Bob. Er 
is geen opvolger voor Gonny gevon-
den en dus is zaterdag de grand fi-
nale van Espago. Ook is er nog niet 
bekend of er een nieuwe huurder in 
het pand trekt. Maar gezien de uit-
straling en sfeer in de Ophelialaan 
zal dit hopelijk niet lang duren.

Business ontbijt met thema 
‘hoe schoon is schoon’
Aalsmeer - Traditiegetrouw orga-
niseerden Bouquetnet en Celieplant 
tijdens de Flora Holland Trade Fair 
hun eigen Business ontbijt. Met als 
thema ‘Hoe schoon is schoon’ wer-
den de relaties hartelijk ontvangen 
met een – hoe toepasselijk – biolo-
gisch ontbijt.
De beurs opent haar deuren om 
9.00 uur en hoe lekker is het dan 
om met een goed gevulde maag 
de beurs te bezoeken. Tenslotte zijn 
met name kwekers het wel gewend 
vroeg op te staan, dus vanaf 7.00 uur 
waren de genodigden dan ook van 
harte welkom en werden ontvangen 
met een verse kop koffie.

Schoon begint bij jezelf
Als je dan zo’n groot gezelschap uit 
de branche over de vloer krijgt dan 
wil je ze uiteraard ook een bood-
schap meegeven. Terwijl iedereen 
zat te genieten van een biologisch 
ontbijt – dat voortreffelijk was ver-
zorgd door het eigen team van Bou-
quetnet en Celieplant – kreeg ieder-
een een ‘autowashandschoen’ uit-
gedeeld. Directeur en eigenaar John 
Celie heette iedereen van harte wel-
kom en nam direct de gelegenheid 
om uit te leggen wat deze gadget 
te maken had met het thema. John: 
“Als we ‘schone’ planten en bloe-

men willen gaan leveren, moeten 
we eerst kritisch naar onszelf kijken. 
Was het vroeger heel normaal dat 
je de auto op straat stond te was-
sen en de wasstraat een verspilling 
vond, is het vandaag de dag bijna 
crimineel als je de auto voor de deur 
met chemische middelen staat te 
soppen, terwijl in de wasstraat met 
biologische producten wordt ge-
werkt en het water wordt gerecy-
cled”, begon John deze ochtend. Of-
wel schoon begint bij jezelf, was zijn 
credo. Accountmanager Horst Win-
ter legde daarna kort uit wat de per-
ceptie is van de klant op het thema 
schoon. Vanuit een positie waar nie-
mand zich bekommerde om pestici-
den en andere bestrijdingsmidde-
len liet hij zien dat er nu en in de 
toekomst volledig bezig gehouden 
moet gaan worden met de eisen – 
zoals die worden beschreven in de 
Global GAP - en opgelegd wordt 
vanuit overheid en de klant. Com-
mercieel Directeur Peter Janmaat 
sloot kort af met de boodschap: “De 
zorg voor de toekomst moeten we 
met elkaar dragen.”
Na afloop was er genoeg stof ter 
discussie en zelfs later op de beurs 
werd er nog druk gesproken over 
het onderwerp hoe zo schoon mo-
gelijk in de toekomst om te gaan.

Gemeenteraadsleden op 
werkbezoek bij ESA
Aalsmeer - Op woensdag 8 no-
vember hebben gemeenteraadsle-
den van Aalsmeer een werkbezoek 
aan de ESA, Exploitatie Sportac-
commodaties Aalsmeer, gebracht. 
De gemeente is enige aandeelhou-
der van de ESA en raadsleden wil-
den meer weten over het werkveld 
van de ESA, hun financiële situatie 
en de manier waarop ESA omgaat 
met thema’s zoals duurzaamheid.
In Sportcentrum De Waterlelie wer-
den de raadsleden welkom geheten 
door het managementteam en de 
Raad van Commissarissen van de 
ESA. Na een rondleiding in de nieu-
we sporthal kregen zij een kijkje 
‘achter de schermen’ in het zwem-
bad. Directeur Marten van Maastrigt 
gaf met zijn team de raadsleden een 
toelichting op de bedrijfsvoering en 
toekomstplannen maar vertelde ook 

over de bewegingsprogramma’s die 
de ESA voor jong en oud organi-
seert en de ondersteuning van de 
vele sportverenigingen.

Verbouwing Oude Veiling
De ESA beheert vrijwel alle binnen-
sportaccommodaties in Aalsmeer, 
zoals de sporthallen, de kleine-
re gymzalen en het zwembad De 
Waterlelie. Daarnaast beheert zij 
het sportpark Hornmeer, fort Ku-
delstaart met de jachthaven en 
De Oude Veiling. Dit monumenta-
le pand in de Marktstraat, waar-
in ook de bibliotheek is gehuisvest, 
gaat omgetoverd worden tot huis-
kamer (ontmoetingscentrum) van 
Aalsmeer. De verbouwing start van-
daag, donderdag 16 november. De 
planning is hernieuwd open in de 
zomer van 2018.

Dutch Flower Awards 2017 
uitgereikt op Trade Fair
Aalsmeer - Marco van Zijverden, 
CEO van Dutch Flower Group (DFG), 
maakte tijdens de RFH Trade Fair in 
haar stand de winnaars van de Dut-
ch Flower Awards 2017 bekend. Dit 
jaar stond het thema ‘digitalisering’ 
centraal bij de toekenning. Het is in-
middels de 16e keer dat DFG met 
de Dutch Flower Awards haar ke-
tenpartners in de schijnwerpers zet. 
Deze onderscheidingen werden uit-
gereikt in de categorieën snijbloe-
men, planten en buitenlandse kwe-
kers.
De Haas Calla’s (zantedeschia, hel-
leborus) uit De Lier is uitgeroepen 
tot winnaar in de categorie snijbloe-
men. In de categorie planten ging 
de onderscheiding naar Oriental 
Growers (onder meer bonsai, lucky 
bamboo en cactus) uit Bleiswijk. Ni-
ni Flowers (rozen) gevestigd in Nai-
vasha, Kenia, is uitgeroepen tot win-
naar in de categorie buitenlandse 
leverancier. Na de uitreiking van de 
Awards werd logistiek partner De 

Winter Logistics verrast met de toe-
kenning van de Preferred Partner 
Recognition.

Verwachtingen 
In zijn speech gaf Marco van Zijver-
den aan dat digitalisering, het the-
ma van de Dutch Flower Awards dit 
jaar, binnen Dutch Flower Group en 
vele gelederen van de sierteeltsec-
tor inmiddels zijn plek vindt. Het ini-
tiatief inzake het digitale platform 
‘Blueroots’ werd nader toegelicht. 
Inzake de omzet van DFG sprak 
Marco de verwachting uit dat de 
waarde van 1,5 miljard dit jaar be-
reikt zal worden, een groei ten op-
zichte van 2016 van ruim 8%.
Komend jaar zal, naast verdergaan-
de digitalisering, ingezet worden op 
versteviging van marktpositie mid-
dels intensivering van klantrelaties, 
samenwerking met kwekers en toe-
leveranciers en verdere efficien-
cyslagen, waarbij technologie een 
hoofdrol zal spelen.

Boeiende kijk in sierteelt op 
Trade Fair FloraHolland
Aalsmeer - Van woensdag 8 tot en 
met vrijdag 10 november vond de 
jaarlijkse Trade Fair van Royal Flo-
raHolland plaats. De bloemen- en 
plantenbeurs heeft weer vele be-
zoekers uit binnen- en buitenland 
mogen verwelkomen. Op de eer-
ste dag zelfs gelijk een record aan-
tal. Prachtige stands presenteerden 
de deelnemers met leuke en origi-
nele arrangementen. De bloemen 
en planten worden veelal tentoon-
gesteld met en tussen aparte items.
Al met al een hele boeiende kijk in 
de sierteelt. Helaas alleen te zien 
voor relaties en vakmensen en dat 

vindt menig bloemen- en planten-
liefhebber best heel jammer. Het is 
toch prachtig om dit kleurige spek-
takel te zien.
De Trade Fair is de opvolger van de 
vroegere Vaktentoonstelling. De-
ze beurs was eveneens voorname-
lijk voor vaklui, maar er was ook een 
bezoekersdag. 
Misschien een idee voor de Trade 
Fair, een dagje langer organiseren 
en deze (zater)dag open stellen voor 
‘gewoon’ publiek, tot slot de uitein-
delijke kopers van de bloemen en 
planten.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Foto: DogsTale

Lezing over vuurwerkangst 
voor hondeneigenaren
Aalsmeer - Op dinsdagavond 21 
november aanstaande verzorgt 
DogsTale een lezing over vuurwerk-
angst voor hondeneigenaren. De le-
zing wordt gegeven door gedrags-
therapeut Linda Vermaas (KynoSop-
hia) in het gebouw van de Dieren-
bescherming in Aalsmeer aan de 
Beethovenlaan 122. Vuurwerkangst 
is een veel voorkomend probleem 
bij honden. Sommige honden raken 
enorm in paniek. Voor veel honden 
en hun baasje is de periode rondom 
de jaarwisseling daarom zeker geen 
ontspannen en gezellige tijd. Daar-
om is het van belang om nu zo snel 
mogelijk aan de slag te gaan om je 

hond aan vuurwerk en harde gelui-
den te leren wennen, zeker als je 
een puppy of jonge hond hebt.
DogsTale heeft gedragstherapeut 
Linda Vermaas uitgenodigd om een 
praktische, degelijke  lezing over dit 
onderwerp te komen geven. De le-
zing op dinsdagavond 21 november 
is van 19.30 tot 21.30 uur. Zaal open 
vanaf 19.15 uur. De kosten bedra-
gen 15 euro inclusief koffie, thee en 
koek. Voor nadere info en/of aan-
melden kan men terecht bij Bren-
da van der Zwet via mailadres bren-
da@dogstale.nl of bel 06-13570810.
De honden mogen deze avond 
thuisblijven.

Opbrengst voor stichting Kinderfondsen

Weer overdekte kerstmarkt 
Lions in Historische Tuin
Aalsmeer - Op zaterdag 9 decem-
ber organiseren de dames van Li-
onsclub Aalsmeer Ophelia voor de 
derde keer een overdekte kerst-
markt in de Historische Tuin. In de 
vele kramen in het museum en de 
boerderij zullen onder andere kerst-
artikelen, keramiek, sieraden, life-
style artikelen en bijzondere kerst-
cadeautjes te vinden zijn. Ook kan 
genoten worden van winterse hap-
jes en drankjes die bijdragen aan de 
kerstsfeer. Twee koren verlenen hun 
medewerking aan de kerstmarkt. 

Om 12.00 uur laten de Kudelkwet-
ters van zich horen en om 14.00 uur 
gaan de spots aan voor Lyda’s La-
dies. Coos Buis treedt om 13.00 en 
om 15.00 uur weer op in zijn glans-
rol als veilingmeester. Tevens is er 
een loterij met prachtige prijzen.
De kerstmarkt is van 10.00 tot 18.00 
uur en de toegang tot de Histori-
sche Tuin is via het Praamplein en 
via de Uiterweg. De opbrengst van 
de kerstmarkt komt ten goede aan 
de Stichting Kinderfondsen Neder-
land.

Aalsmeer Politiek en verkiezingen
Sport, spelletjes en muziek 
op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - De lokale omroep geeft 
deze week een inkijk in winterspor-
ten voor gehandicapten in het pro-
gramma ‘Halte Zwarteweg’. In de 
uitzending van donderdag 16 no-
vember wordt een interview uit-
gezonden met Rens Pieterse van 
Stichting Wintersport Gehandicap-
ten. Deze stichting heeft als doel om 
mensen met een lichamelijke be-

perking zoveel mogelijk zelfstandig 
te leren skiën. De uitzending begint 
om 18.00 uur. 

Tony en Daan bij ‘Echt Esther’
Esther Sparnaaij ontvangt donder-
dag tussen 19.00 en 20.00 uur twee 
muzikale gasten. Tony Daudey, zan-
ger van de Band Avagardner, en 
creatief talent Daan Uiterwijk Win-

kel. De heren hebben geen bloed-
band, maar zijn desalniettemin ‘fa-
ther & son’. Hoe zit dat dan? Es-
ther gaat het ze vragen. Heb jij ook 
een leuke vraag voor Daan of Tony, 
mail deze dan naar esther@radio-
aalsmeer.nl.

‘Aalsmeer Politiek’ met D66
Donderdagavond vanaf 21.00 uur 
ontvangt Radio Aalsmeer de eerste 
lijsttrekker voor de gemeenteraads-
verkiezingen en wel Wilma Schel-
tema van D66. Nu PACT niet ver-
der gaat als collectief van drie lan-
delijke partijen in de Aalsmeerse 
gemeenteraad, schuift D66 als op 
zichzelf staande partij aan. Presen-
tatoren Sem van Hest en Erik Kreike 
gaan in aanloop naar de verkiezin-
gen uiteraard ruim aandacht beste-
den aan de campagnes van de lo-
kale partijen. 

‘Let’s Go’ belt weer de Sint
Zet de pepernoten maar alvast klaar 
want Let’s Go zorgt er vrijdag van-
af 18.00 uur voor dat je helemaal in 
de Sinterklaas-stemming komt. Ook 
vrijdag wordt er weer gebeld met de 
Stoomboot om te horen of alles vol-
gens planning loopt. Ook hoor je 
het laatste Sint en Piet Nieuws en 
alle ins en outs over de intocht van 
Sinterklaas in Aalsmeer aanstaande 
zaterdag.

Vol Vrijdagavondcafé
Deze vrijdagavond heeft Ron het 
maandelijkse boeiende gesprek 
met wijkagent Aalsmeer Centrum 
Erik van den Brun. Heb je een vraag 
of wil je iets bespreken met Erik 
in de uitzending? Laat het de pro-
grammamakers weten via een mail 
aan Studio@Radioaalsmeer.nl. Ver-
der komt stand-up comedian Wil-
ko Terwijn vertellen over Badaboom 
dat binnenkort weer gaat plaats-
vinden in de Comedyclub in Stu-

dio’s Aalsmeer. Daarnaast is er de-
ze week de Twitterhit, natuurlijk het 
spelletje Soundmemory, de gezelli-
ge meezinger en de Soulshow-clas-
sic en heel veel muziek. Vrijdag-
avondcafé hoor je tussen 21.00 en 
23.00 uur.

Fake van de Week 
Het programma ‘Ga toch Wegman’ 
bestaat nog maar net en beschikt 
nu al over twee wekelijks terugke-
rende items. Aanstaande zaterdag 
krijgen de luisteraars weer een Pro-
testlied, al dan niet van eigen bo-
dem, te horen en wordt door pro-
grammamaakster Mariëlle Wegman 
een gratis advies gegeven in ‘De 
Fake van de Week’. Zaterdag van 
16.00 tot 17.00 uur.

190e Gast in ‘Door de Mangel’
“Leef, geef en geniet”, dat waren de 
drie kernwoorden waarmee Gilbert 
Themen zichzelf omschreef in ‘Door 
de Mangel’ afgelopen maandag. 
Themen heeft Surinaamse roots en 
is opgegroeid in Amsterdam-Noord 
en ging na zijn schoolperiode bij de 
politie. Daarnaast is hij de stand-in 
leadrapper geweest van de band 
King Bee, de eerste rapgroep in Ne-
derland die een Edison won. Ook 
Gilbert is opzoek gegaan naar een 
nieuwe gast voor in de Aalsmeer-
se talkshow. Aanstaande maandag 
zal Brian van Gog als 190e gast aan-
schuiven aan de tafel bij presenta-
toren Mylène en Elbert Huijts. “Hij 
is personal trainer, geeft ook kick-
boks-lessen en is voedingsdeskun-
dige. Ik wil graag weten wat zijn 
toekomstplannen zijn”, aldus The-
men. Het antwoord hoor je maan-
dag 20 november vanaf 19.00 uur in 
‘Door de Mangel’. Radio Aalsmeer 
is te beluisteren via 105.9 FM in de 
ether, 99.0 FM op de kabel, digi-
taal radiokanaal 868 (Caiway) en via 
www.radioaalsmeer.nl. 
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Getuigen gezocht!
Diverse vernielingen door 
tweetal rond Wissel
Aalsmeer - Om vijf uur in de nacht 
van zaterdag 11 op zondag 12 no-
vember zijn bewoners in de omge-
ving van de Wissel opgeschrikt door 
een tweetal jongens die diverse ver-
nielingen hebben gepleegd. 
Zo is een verkeersbord uit de grond 
getrokken en een lantaarnpaal krom 
geduwd. 
Op de Oosteinderweg hebben de 

twee een aanhanger de weg opge-
duwd. Volgens getuigen waren de 
twee onder invloed van alcohol. 
Een heel duidelijk signalement heeft 
de politie niet. Een van de jongens/
mannen had blond haar, de an-
der bruin haar. Beiden droegen een 
spijkerbroek en donkere jassen. 
Meer informatie? De politie hoort 
het graag via 0900-8844.

8 Dure velgen 
gestolen

Aalsmeer - Op donderdag 9 no-
vember is om 05.40 uur ingebro-
ken in een bedrijf in de Lakenble-
kerstraat. Binnen enkele minuten 
wisten de dieven toe te slaan en 
er snel vandoor te gaan met acht 
exclusieve AMG-velgen met een 
totaal waarde van 8.000 euro. Het 
alarm is afgegaan, maar toen de 
beveiliging arriveerde waren de 
dieven al gevlogen.

Gezichtsletsel 
na ongeval

Aalsmeer - Even voor twee uur 
in de nacht van vrijdag 10 op za-
terdag 11 november kreeg de po-
litie een melding dat op de Mid-
denweg een scooterrijder on-
deruit was gegaan. Agenten zijn 
ter plaatse gegaan, maar za-
gen in eerste instantie niets. Een 
zoektocht is gestart en op de 
Aalsmeerderweg werd een man 
met een scooter aangetroffen 
met behoorlijk letsel aan zijn ge-
zicht. Het bleek de persoon van 
de eenzijdige aanrijding te zijn. 
Voor de 24-jarige inwoner van 
Aalsmeer is een ambulance ge-
regeld en hij is vervoerd naar het 
ziekenhuis.

Aanleg zebrapad op verzoek 
kinderen van De Wegwijzer
Aalsmeer - Zo een leuk verhaal ge-
lezen op facebook: Wethouder Gert-
jan van der Hoeven is op bezoek ge-
weest bij Eline en haar klasgeno-
ten van basisschool De Wegwijzer. 
De kinderen hadden een brief ge-
stuurd naar de gemeente met de 
vraag of er iets gedaan kon worden 
om veilig de speeltuin in de Violen-
weg te kunnen bereiken. De weg er 
naar toe is voor de jongens en mei-

den nu best een uitdaging. In over-
leg met wethouder Robbert-Jan van 
Duijn en met een aantal ambtena-
ren is nu een oplossing uitgewerkt. 
Er gaat een zebrapad aangelegd 
worden in de 2e J.C. Mensinglaan 
ter hoogte van de Begoniastraat. Als 
alles volgens plan verloopt, is deze 
oplossing binnen enkele weken ge-
realiseerd. Geweldig toch? Een mooi 
‘staaltje’ kinderparticipatie!

Wat/waar was de harde 
knal in Kudelstaart?
Aalsmeer - Rond één uur in de 
nacht van zaterdag 11 op zondag 
12 november is Kudelstaart en de 
ruime regio opgeschrikt door een 
enorme knal. De politie kreeg een 
melding dat er weer een plofkraak 
was gepleegd op de geldautomaat 
in de Einsteinstraat. 
Agenten zijn direct ter plaatse ge-
gaan en aan allerlei collega’s van 
omliggende korpsen werd assisten-
tie gevraagd om alle uitgangswe-
gen te blokkeren. Ook de helikopter 
werd ingezet. De plofkrakers had-

den geen kans om weg te komen. 
Echter, er is helemaal geen plof-
kraak gepleegd. De geldautomaat 
troffen agenten ongeschonden aan. 
Er is in de omgeving van het winkel-
centrum een zoektocht gehouden, 
maar er is geen schade aan gebou-
wen en objecten geconstateerd. Nu 
is de vraag wat is de enorme harde 
knal geweest? Wie heeft een aan-
duiding waar de harde knal wel van-
daan kwam en wie weet waarmee 
dit geluid is veroorzaakt? De politie 
hoort het graag via 0900-8844.

Gaslek door graafwerk in 
tuin bij Molenplein
Aalsmeer - Bij graafwerkzaamhe-
den in een tuin bij het Molenplein 
is afgelopen zondag 12 november 
rond kwart voor vier in de middag 
een gasleiding geraakt. Er is na het 
horen van een sissend geluid direct 
alarm geslagen. De politie en de 
brandweer zijn ter plaatse gegaan. 
De bewoners in en rond de Zijd-

straat werden opgeschrikt door de 
harde sirene.
De brandweer heeft de situatie vei-
lig gesteld. Netbeheerder Stedin is 
langs gekomen om het lek te dich-
ten. Het bleek om een klein gaslek 
te gaan.
Foto: KaWijKo Media – 
Laurens Niezen

Inzittenden gelukkig ongedeerd
Auto vliegt plots in brand
Aalsmeer - Donderdag 9 november 
rond half 6 in de avond is een au-
to aan de Middenweg spontaan in 
brand gevlogen. De bestuurder had 
net getankt, reed weg bij het tank-
station waarna de auto opeens vlam 
vatte. De Volkswagen was zo goed 
als nieuw, slechts enkele maan-
den oud. De brandweer was snel 

ter plaatse en is direct gestart met 
blussen. De auto kon helaas niet 
meer gered worden. De auto is ge-
heel uitgebrand. De twee inzitten-
den van de auto zijn met de schrik 
vrij gekomen. Ze zijn gelukkig on-
gedeerd. Naar de oorzaak van de 
brand wordt onderzoek gedaan.
Foto: Marco Carels

Extra controles 
op verlichting

Aalsmeer - Het wordt weer eer-
der donker en het weer wordt 
slechter. Dat betekent voor de 
politie een stijging van het aantal 
verkeersongevallen. Vaak onstaat 
een ongeval omdat beide partij-
en elkaar niet hebben gezien. Een 
betere zichtbaarheid verminderd 
het risico om aangereden te wor-
den. Dit geldt voor fietsers, maar 
ook voor alle andere weggebrui-
kers die verplicht zijn verlich-
ting aan de voor- en achterzijde 
te voeren. De komende maanden 
gaat het basisteam Aalsmeer en 
Uithoorn van de politie de con-
trole op de verlichting intensive-
ren. Weggebruikers lopen het ri-
sico op een proces-verbaal als de 
verlichting van de fiets, snor- en 
bromfiets, motor, auto of vracht-
wagen niet voldoet aan de ge-
stelde eisen. De politie wijst er op 
dat het rijden zonder of met ka-
potte verlichting behoorlijk in de 
‘papieren’ kan lopen. Fietsen zon-
der verlichting kost bijvoorbeeld 
55 euro, exclusief 9 euro admini-
stratiekosten. Tips: Controleer de 
verlichting dagelijks voor vertrek. 
Zorg dat in de (vracht)auto een 
set lampen aanwezig is en zorg 
dat de batterijen van de fietslich-
ten zijn opgeladen.

Meldt overlast 
door vuurwerk

Aalsmeer - De feestdagen na-
deren weer en dit betekent voor 
diverse mensen ook vuurwerk 
inkopen en (helaas) al afste-
ken. De politie heeft al een aan-
tal meldingen gehad over over-
last door knallend vuurwerk. Om 
de hotspots in de diverse wij-
ken te clusteren, vraagt de po-
litie inwoners om overlast in de 
buurt direct te melden via 0900-
8844. Door een overzicht te ma-
ken, heeft de politie meer de mo-
gelijkheid om gericht extra con-
troles te houden om zo de over-
last in te kunnen dammen.

Grote verkeerscontroles 
in Aalsmeer en Uithoorn
Aalsmeer - De politie heeft samen 
met de rijksdienst voor het wegver-
keer, de douane en de belasting-
dienst vrijdag 10 november twee 
grote verkeerscontroles gehouden 
in Aalsmeer en Uithoorn. Op diverse 
plaatsen werden auto’s en scooters 
van de weg ‘geplukt’ om hen vervol-
gens te delegeren naar het parkeer-
terrein aan de Dreef waar de con-
trole werd uitgevoerd. In Uithoorn 
was het ‘verzamelpunt’ het ge-
zondheidscentrum aan de Koningin 
Maximalaan.
Vooral is gekeken naar de staat van 
de auto’s, bestelbusjes en aanhan-
gers (gladde banden en goede ver-
lichting), of de wagens verzekerd 
waren en of de bestuurders nog 
openstaande boetes moesten be-
talen. Ook hebben alle automobilis-
ten moeten blazen op mogelijk ge-
bruik van alcohol. Drie bestuurders 
bleken teveel alcohol gedronken te 
hebben. Van twee bestuurders is het 
rijbewijs ingevorderd. De rijders op 

de bromfietsen en scooters hebben 
hun voertuig op de rollerbank moe-
ten plaatsen om te kijken of deze 
wel of niet opgevoerd was.
De controle is om vier uur in de mid-
dag gestart en rond zes uur afge-
rond. Er zijn diverse bekeuringen 
uitgeschreven onder andere voor 
rijden zonder rijbewijs, niet kunnen 
tonen van rijbewijs, gladde banden 
en het overschrijden van de con-
structiesnelheid (bromfiets). Ook is 
vuurwerk aangetroffen en in beslag 
genomen en is een proces-verbaal 
uitgeschreven voor het niet op de 
juiste wijze vervoeren van wapens.
Aan zowel de politie als de belas-
tingdienst zijn meerdere openstaan-
de bedragen betaald. Verder zijn 
aanhoudingen verricht inzake over-
treding van de opiumwetgeving, wet 
wapens en munitie en dna signa-
lering. De politie spreekt over ge-
slaagde verkeerscontroles.
Foto: Davey Photography / 
Rob Franken

Aalsmeerse brandweer 
vier vuurvechters rijker
Aalsmeer - Vrijdag 10 november 
heeft een grote groep vrijwilligers 
van de brandweer Amsterdam-Am-
stelland hun laatste examen van de 
‘Manschap A’ afgelegd. Allen heb-
ben de opleiding met succes afge-
rond. Grote klasse!

Opleiding en cursus
Kazerne Aalsmeer is nu vier vuur-
vechters rijker en dat is toch een 
heel veilig gevoel. En er is nog meer 
opleidingsnieuws. Afgelopen week 
hebben drie man van de kazerne 
het diploma uitgereikt gekregen van 

de cursus cfbt niveau 1. Ook top! 
Een mooie afsluiting van een pitti-
ge week zwoegen. Gefeliciteerd al-
lemaal!

Vrijwilligers welkom
Overigens blijven nieuwe vrijwilli-
gers altijd welkom. Iedere maan-
dagavond komen de heren en da-
mes voor oefening bijeen in de ka-
zerne aan de Zwarteweg. Binnen lo-
pen en kennis komen maken mag 
en kan altijd.

Foto en bron: Brandweer Aalsmeer

Gemeente officieel eigenaar 
van Loswal aan Herenweg
Aalsmeer - De gemeente is nu offi-
cieel eigenaar van de Loswal aan de 
Herenweg in Kudelstaart. De proce-
dure voor de aankoop is officieel af-
gerond. In april 2016 is de gemeen-
teraad akkoord gegaan met het ver-
strekken van een krediet voor het 
verwerven van de Loswal.
De aankoop hangt samen met de 
grondruil van de voormalige bag-
gerakker aan de Uiterweg met de 
kop van het Stokkeland. Deze ruil 
heeft in april 2016 plaatsgevonden. 
De gemeente heeft hiervoor een be-
drag van 96.000 euro ontvangen. 
Eerder had het college van burge-
meester en wethouders de gemeen-

teraad gemeld dat de verwachte 
aankoopsom van de Loswal circa 
40.000 euro zou bedragen. Er is uit-
eindelijk overeenstemming bereikt 
met het Waterschap over een lage-
re koopsom. De gemeente is voor 
‘slechts’ 19.000 euro de nieuwe ei-
genaar van de loswal. 

Gezien het verschil van de twee be-
dragen heeft de gemeente nog wat 
over in de ‘kas’ om de loswal een 
opknapbeurt te geven, in ieder ge-
val om het plekje aan het water er 
gezelliger uit te laten zien met bij-
voorbeeld bloem- of plantenbakken 
en wellicht ook parkeervakken. 

Brandweer in actie voor 
vliegtuigbrandbestrijding
Aalsmeer - De vrijwilligers van de 
Brandweer Aalsmeer oefenen we-
kelijks situaties die zij na een mel-
ding tegen kunnen komen en hoe 
dan te handelen. Het Aalsmeerse 
korps maakt onderdeel uit van de 
Brandweer Amsterdam-Amstelland 
en verleent regelmatig assistentie 
bij grote branden in de hoofdstad en 
regio. Uiteraard is ‘buurman’ Schip-
hol ook een aandachtspunt. Brand-
weer Aalsmeer maakt zelfs deel uit 
van het brandweerpeleton dat in-

gezet wordt bij vliegtuigongevallen. 
En natuurlijk vergt dit ook oefenen 
en bij blijven. Afgelopen zaterdag 
11 november is daarom een groep 
brandweerlieden naar het Brand-
weer Opleiding Centrum op Schip-
hol geweest om te oefenen voor 
vliegtuigbrandbestrijding.
Er wordt teruggekeken op een ge-
slaagde en leerzame dag. De ko-
mende weken zullen de overige col-
lega’s bijgeschoold worden.
Foto: Brandweer Aalsmeer

Info-bijeenkomst voor 
politieke partijen (i.o.)
Aalsmeer - Op woensdag 22 novem-
ber wordt er om 20.00 uur in het ge-
meentehuis een informatiebijeen-
komst gehouden voor bestuursleden 
en campagneleiders van bestaan-
de politieke partijen of nieuwe par-
tijen die willen deelnemen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen van 21 
maart 2018. Voor politieke partijen is 
er het nodige werk aan de winkel om 
de formaliteiten met betrekking tot de 
gemeenteraadsverkiezingen in orde 

te maken. Om de politieke partijen tij-
dig te informeren over hetgeen daar-
voor nodig is, organiseert de griffie 
samen met het bureau verkiezingen 
een informatiebijeenkomst. Tijdens 
deze bijeenkomst wordt verteld hoe 
de procedure in elkaar steekt om mee 
te doen aan de verkiezingen en wat er 
nodig is voor de kandidatenlijsten. Te-
vens wordt bekend gemaakt wie voor 
welk onderdeel van de procedure het 
aanspreekpunt is. Daarnaast wordt er 

informatie gegeven over de geplan-
de verkiezingsdebatten. Verder ko-
men er nog diverse praktische zaken 
aan bod en tot slot wordt er informa-
tie gegeven over de inzet van de di-
gitale stemhulp Mijn Stem. Doet uw 
partij mee aan de gemeenteraads-
verkiezingen of bent u bezig met het 
oprichten van een partij om mee te 
doen aan de gemeenteraadsverkie-
zingen van 21 maart 2018? Meldt u 
zich dan van tevoren aan voor deze 
bijeenkomst bij de raadsgriffie van 
Aalsmeer via het email adres griffie@
aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-
387584 of 387585. Op de website van 
de gemeente is ook meer informa-
tie voor politieke partijen te vinden:  

https://www.aalsmeer.nl/web/Be-
stuur-en-organisatie/Verkiezingen/
Informatie-voor-politieke-partijen.
htm
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Van links naar rechts: Hermen de Graaf, statenlid van de provincie Noord-Hol-
land, wethouder Economische Zaken Ad Verburg, gedeputeerde Jaap Bond 
en Ger Loogman bij de lopende band waar auto’s schoongemaakt worden en 
die uniek in de wereld is.

Gedeputeerde Jaap Bond 
op bezoek bij Loogman
Aalsmeer - Op vrijdag 10 novem-
ber heeft gedeputeerde Jaap Bond 
van de provincie Noord-Holland 
een bezoek gebracht aan het inno-
vatieve bedrijf Loogman in de ge-
meente Aalsmeer. De gedeputeer-
de voor onder andere Economische 
Zaken bezoekt alle winnaars van 
de verkiezing Beste Onderneming 
van Noord-Holland. Ook wethouder 
Economische Zaken Ad Verburg van 
gemeente Aalsmeer en Hermen de 
Graaf Provinciale Statenlid waren bij 
het bedrijfsbezoek aanwezig.

Trots op onderneming
Wethouder Economische Zaken 
Ad Verburg gaf tijdens het bezoek 
aan heel trots te zijn op deze mooie, 
Aalsmeerse en sociale onderne-
ming en op het behalen van de ti-
tel Beste Onderneming van Noord-
Holland. Wethouder Verburg: “De 
Loogman Groep is na de Dutch Flo-
wer Group en Waterdrinker het der-
de Aalsmeerse bedrijf in 5 jaar dat 
de titel beste Onderneming van 
Noord-Holland mag dragen. De or-
ganisatie van Onderneming van het 
Jaar van Aalsmeer heeft Loogman 
voorgedragen voor de verkiezing in 
Noord-Holland, nadat dit innovatie-
ve bedrijf de Aalsmeerse verkiezing 
had gewonnen.”

Unieke uitvindingen
Op 17 mei werd het Aalsmeerse 
bedrijf Loogman winnaar van ver-
kiezing Beste Onderneming van 
Noord-Holland (OVNH). De deelne-
mers werden door de jury o.a. be-
oordeeld op alle facetten van het 
ondernemerschap. Echt onder-
scheidend zijn, dat is waar het om 
gaat bij de OVNH. Daarmee tonen 
deze ondernemingen aan de drij-
vende kracht te zijn van de econo-
mie in Noord-Holland. De Loog-

man Groep uit Aalsmeer, bekend 
van de wasstraten en tankstations, 
is een echt familiebedrijf, waar inno-
vatie hoog in het vaandel staat. Zo 
bedacht eigenaar Ger Loogman af-
gelopen jaar de Comfort Lane: tan-
ken op een lopende band. Ook het 
schoonmaken van de binnenkant 
van een auto op een lopende band 
is uniek in de wereld. Tijdens de ver-
kiezingsavond kwam naar voren dat 
uit het buitenland al interesse was 
voor deze innovatie.

Innovatief
Loogman Tanken & Wassen in 
Aalsmeer is een begrip in de re-
gio. Met het oog op duurzaamheid 
en innovatie is Loogman Tanken 
en Wassen BV voortdurend in be-
weging. Innovatie is de kernkwali-
teit en het onderscheidend vermo-
gen van dit bedrijf. Bij dit full-ser-
vice tank- en wasstation is in ju-
li zelfs een nieuwe FEBO-vestiging 
geopend. Dit maakt onderdeel uit 
van een ingrijpende vernieuwing 
van het tank- en wasstation. Zoals 
een nieuwe tankshop en de nieuwe 
Comfort Lane (Tankstraat). Uniek in 
de wereld, waarop patent is aange-
vraagd. Bij deze nieuwe service kun 
je, net als in de wasstraat, lekker in 
de auto blijft zitten en je auto lang-
zaam op een lopende band voortbe-
weegt, terwijl deze voor je getankt 
wordt door een pompbediende.
Ger Loogman: ”Hiervoor is veel be-
langstellig uit het buitenland. Ame-
rikanen en bedrijven uit het Oost-
blok komen kijken hoe we het hier 
doen. We hebben zelfs een plek in 
International Hall of Fame Carwash.” 
Loogman is het grootste onafhanke-
lijke tankstation van Nederland met 
het grootste volume in autowasstra-
ten met meer dan 1 miljoen was-
beurten per jaar.

Voorloper ‘Huiskamer van Aalsmeer’

Little Hobo’s in ‘Genieten’
Aalsmeer - De Little Hobo’s liet af-
gelopen zondag 12 november van 
zich horen in grand café ‘Genieten’ 
in Watergraafsmeer. De Aalsmeer-
se band was onderdeel van een 
muziekmiddag in het ontmoetings-
centrum voor de buurt. Er heerste 
een prima sfeer en jong en oud ge-
noot naast en met elkaar van dit ui-
tje. Leuk om te weten is dat in ‘Ge-
nieten’ gehandicapten de bediening 
verzorgen en meewerken in de keu-
ken en dat verloopt volgens de eige-
naren heel prima. ‘Genieten’ is voor 
Aalsmeer de voorloper van ‘De Ou-
de Veiling’. Het is de bedoeling dat 
de voormalige bloemenveiling in 
de Marktstraat de ‘Huiskamer van 
Aalsmeer’ wordt waar iedere inwo-
ner kan binnen stappen voor een 
praatje, een drankje, een activiteit 
en meer. Het voornemen is verder 
om gehandicapten een plek te ge-
ven in ‘De Oude Veiling’, onder an-
dere in de bediening en in de keu-
ken. 

Start verbouwing
Vanaf vandaag, donderdag 16 no-
vember, start de verbouwing en bij 
de renovatie wordt aandacht be-
steed aan duurzaamheid, dubbe-
le ramen gaan dus zeker onderdeel 
uitmaken van de opknapbeurt. Ook 
komt in het gebouw een nieuwe lift, 
gaat de keuken teruggebracht wor-
den en het gebouw wordt weer één 
met de bibliotheek, want er gaat 
een muur uit om dit te realiseren. 
Tot voor de start van de metamorfo-
se zijn in ‘De Oude Veiling’ nog bijna 
wekelijks allerlei activiteiten geor-
ganiseerd, waaronder koffieochten-
den, workshops, vergaderingen, re-
petities van koren en optredens van 

bands. Beheerder van het gebouw 
is ESA en het exploitatiebedrijf had 
hier toestemming voor gekregen 
van de gemeente. “Er is bewust ge-
kozen voor deze tijdelijke exploita-
tie”, antwoordde wethouder Gertjan 
van der Hoeven tijdens de behande-
ling van de programmaraad afgelo-
pen donderdag 9 november op een 
vraag hierover. “Leegstand lijkt tot 
vandalisme.”

Opening zomer 2018 
Dat de ‘Huiskamer van Aalsmeer’ de 
gemeente structureel, zeker de eer-
ste jaren, een tekort gaat geven was 
bekend en werd voor lief genomen 
tijdens de beslissing afgelopen ju-
ni om tot aankoop over te gaan. De 
VVD gaf in haar betoog aan de ont-
wikkeling kritisch te zullen blijven 
volgen. Eerst nu maar de renovatie, 
er wordt ruim een half jaar voor uit-
getrokken. De opening is gepland in 
de zomer van 2018. Wat zal de naam 
zijn van de wethouder die het lint 
gaat doorknippen? Dit is namelijk 
na de gemeenteraadsverkiezingen 
in maart volgend jaar… 
Eerlijkheidshalve tot slot nog dit: 
‘Genieten’ hangt een gedwongen 
verhuizing boven het hoofd. Het 
grand café zit op een zogenaam-
de A-locatie, midden in het winkel-
centrum, en er zijn eigenlijk ande-
re (commerciële) plannen met de-
ze ruimte. Tja, gelukkig wacht dit 
lot ‘De Oude Veiling’, gelegen in het 
Centrum, niet. Vooralsnog hopen de 
initiatiefnemers dat de ‘Huiskamer 
van Aalsmeer’ voor meer leven in 
de brouwerij gaat zorgen! Afwach-
ten, nu verbouwen en een horeca-
exploitant zoeken, want deze is nog 
niet gevonden!

Position Paper Schiphol op agenda
Commissies in vergadering
Aalsmeer - Volgende week komen 
de fracties bijeen voor twee verga-
deringen. Op dinsdag 21 november 
vergadert de commissie Ruimte en 
Economie en deze staat onder voor-
zitterschap van Dirk van Willegen. 
Ter behandeling op de agenda staat 
het vaststellen van het bestem-
mingsplan 2e herziening Nieuw-
Oosteinde; Hornweg 315, vijfde her-
ziening woonarken Uiterweg 93 en 
53 en beheersverordening Green 
Park Aalsmeer. Ook wordt gespro-
ken over het procesplan ruimtelijk 
raamwerk Aalsmeer-Oost. 
Op donderdag 23 november is het 
pluche voor de leden van de com-
missie Maatschappij en Bestuur 

en deze vergadering wordt geleid 
door Robert van Rijn. De Positi-
on Paper Schiphol komt aan de or-
de, evenals de najaarsrapportage 
2017 en het dienstverleningshand-
vest Aalsmeer-Amstelveen. Beide 
vergaderingen worden besloten met 
nieuws over de regionale samen-
werking en het vragenkwartier. 
De commissievergaderingen begin-
nen om 20.00 uur, vinden plaats in 
de raadzaal in het gemeentehuis en 
belangstellenden zijn welkom. De 
eerstvolgende vergadering van de 
gemeenteraad is op donderdag 7 
december.

Zondagmiddag jubileumconcert
Show- en Jachthoornkorps 
viert 30 jarig bestaan
Kudelstaart - Het Show- en Jacht-
hoornkorps Kudelstaart viert dit jaar 
haar 30 jarig bestaan. In 1987 werd 
het korps opgericht door een en-
thousiaste groep muzikanten en 
werd er met veel enthousiasme be-
gonnen aan een nieuw avontuur. 
Uniformen werden zelf gemaakt 
en de repetities vonden plaats in 
de schuur en kassen van de firma 
Scholten. Instrumenten werden her 
en der gevonden en in april 1988 
toonde het korps zich voor het eerst 
aan Kudelstaart. Vele malen heeft 
het korps mogen spelen bij de activi-
teiten in Kudelstaart en ook ver daar 
buiten. Bij concoursen en festivals 
in binnen- en buitenland werden 
mooie resultaten gehaald waaron-

der het Nederlands kampioenschap 
en met een show kampioen in Duits-
land. In de loop der jaren hebben ve-
le muzikanten deel uitgemaakt van 
het korps en gelukkig komen er ook 
in deze tijd nog steeds nieuwe leden 
bij. Om dit heuglijke feit extra luister 
bij te zetten geeft het korps een con-
cert. Niet zoals gewend in het voor-
jaar, maar deze keer is het concert 
op zondag 19 november. Er wordt 
momenteel hard gerepeteerd onder 
leiding van de nieuwe dirigente San-
dra van Luytelaar om u/jou weer een 
gezellige muzikale middag te laten 
beleven. Aanvang van het concert is 
14.00 uur en de toegang is gratis. Lo-
catie is het clubgebouw aan de Bil-
derdammerweg 116.

Bridgeavond bij 
Onder Ons

Aalsmeer - De spelers van Bridge-
club Onder Ons hebben weer een 
gezellige avond achter de rug op 8 
november. In de A-lijn zijn Wil Stok-
man en Francoise Daudel eerste ge-
worden met 64.17%. Op twee Jaap 
Geleijn en Gonny van der Zwaard 
met 63.33% en op drie Trees de Jong 
en Hans Pothuizen met 60.42%. In 
de B-lijn ging de hoogste eer naar 
Joris van der Zwaard en Jan Geleijn 
met 61.25%. Op twee Els Scholten 
en Huub Zandvliet met 53.75% en 
op drie Gerrit van Luling en Ans van 
Wees met 52.92%. In de C-lijn waren 
André en Anneke Lanser de beste 
spelers met 68.75%. Op twee Riet-
je van der Zwaard en Joke Hendrik-
se met 58.85% en op drie Wil Groot 
en Mijnie van Leeuwen met 57.81%.

Antonia wint bij 
Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Nieu-
we gezichten zijn welkom. De 
groep kan versterking gebruiken 
bij zowel het jokeren als het klaver-
jassen. Op donderdag 9 november 
is het jokeren gewonnen door An-
tonia van der Voort met 168 pun-
ten, Gerard de Wit werd met 322 
punten tweede en Bets Teunen met 
337 punten derde. Het klaverjas-
sen is gewonnen door Riet Pothui-
zen met 5231 punten,gevolgd door 
Tini Buwalda met 5100 en Piet van 
As met 4993 punten. De poedel-
prijs was deze week is voor An Ui-
terwaal met 3847 punten. Voor in-
lichtingen: Mevrouw R. Pothuizen, 
tel. 0297-340776.

Tom winnaar bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 22 no-
vember in het Parochiehuis in de 
Gerberastraat. Het kaarten op 8 no-
vember is gewonnen door Tom Ver-
laan met 5651 punten. Op twee is 
Gerrit van der Geest geëindigd met 
5056 punten, op drie Els Vergeer 
met 5032 punten en op vier Rudolf 
met 5025 punten. 

Klaverjassen bij 
de Geluksvogels

Aalsmeer - Zin in een gezellige 
avond klaverjassen? Iedereen is het 
hele jaar van harte welkom bij kla-
verjasclub de Geluksvogels op de 
woensdagavond in het Dorpshuis te
Kudelstaart. Aanvang is 20.00 uur.
Op 8 november is Arie Zethof eer-
ste geworden met 5664 punten, 
Ben van der Voort werd tweede met 
5499 punten en Marga Da Silva der-
de met 5149 punten. De poedelprijs 
was deze week voor Jaap Streefkerk 
met 3503 punten

Winterspeurtocht in Bos
Amstelland - Trek op zondagmid-
dag 3 december warme kleding aan 
en doe de winterspeurtocht in het 
Bos. Welke dieren kom je buiten te-
gen? 
De speurtocht is geschikt voor het 
hele gezin en duurt ongeveer een 
uur. De kosten zijn 6 euro per rug-

zakje geschikt voor 4 of 5 perso-
nen. De borg is 10 euro contant. 
De speurtocht is af te halen tus-
sen 10.00 en 15.00 uur in De Bos-
winkel, waar ook de start is. Adres: 
Bosbaanweg 5 en telefoon 020-
5456100. Meer informatie op: www.
amsterdamsebos.nl.

Prijswinnaars verzorgen 
2e concert Wester Amstel
Aalsmeer - Op zondag 26 novem-
ber verzorgen de prijswinnaars van 
het Prinses Christina Concours 2017, 
Sasha Witteveen (contrabas), eer-
ste prijs 12 tot 14 jarigen, en Ste-
ije Maurer (marimba), tweede prijs 
12 tot 14-jarigen, het tweede con-
cert van dit seizoen op Wester-Am-
stel. Sasha Witteveen is afkomstig 
uit Ouderkerk aan de Amstel en 
nam al met veel succes deel aan di-
verse concoursen. In juni 2017 was 
ze één van de finalisten van het Ko-
ninklijk Concertgebouw Concours 
voor solisten van 9 tot 14 jaar. Ze zal 
met haar moeder, de pianopedago-
ge Tatiana Witteveen, werken spe-
len van de twee grootmeesters uit 
de geschiedenis van de contrabas: 
Giovanni Bottessini (Introduzione e 

Gavotta) en twee delen uit het Con-
cert in A-groot van Domenico Dra-
gonetti. Steije Maurer begon op vijf-
jarige leeftijd met slagwerklessen. 
Sinds groep 8 zit hij op de School 
voor Jong Talent van het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag. Hij 
treedt op met werken van onder an-
dere Johann Sebastian Bach en Kei-
ko Abe. Wester-Amstel is te vinden 
aan de Amsteldijk Noord 55in Am-
stelveen. De entree bedraagt 12 eu-
ro per persoon, donateurs betalen 9 
euro en kinderen tot en met 12 jaar 
mogen het concert op 26 novem-
ber gratis bijwonen. Toegangskaar-
ten reserveren kan via muziek@
wester-amstel.nl of telefonisch via 
020 4964938. Het concert begint om 
15.00 uur.

Kinderhulp luidt de noodklok
18.000 Kinderen op wacht-
lijst voor Sinterklaascadeau
Aalsmeer - Eén op de acht kinde-
ren groeit in Nederland op in ar-
moede. Voor hen is pakjesavond 
vieren helemaal niet zo vanzelfspre-
kend. Nationaal Fonds Kinderhulp 
zorgt dit jaar dat 69.937 van deze 
kinderen toch een cadeautje krij-
gen van de Sint. Het aantal aanvra-
gen is dit jaar echter zo hoog, dat 
17.758 schoentjes dreigen leeg te 
blijven. En het aantal loopt ieder uur 
op. Kinderhulp maakt zich daarom 
ernstig zorgen en luidt de noodklok. 
December is niet voor alle kinde-
ren een feestje. Tot groot verdriet 
komt de Sint bij duizenden kinderen 
niks brengen op 5 december, terwijl 
vriendjes en buurtkinderen wél een 
cadeautje krijgen. Daarom organi-
seert Kinderhulp, met dank aan de 
Vriendenloterij, sinds 2000 de Actie 
Pepernoot. Maatschappelijke orga-
nisaties kunnen bij Kinderhulp een 
cadeaukaart ten waarde van 20 eu-
ro aanvragen en hiermee het kind 
een persoonlijk cadeau laten uit-
zoeken. 
Het aantal kinderen dat een ca-
deautje krijgt van de Sint is nu al 

met 10.000 gestegen ten opzichte 
van de 59.715 in 2016, maar er blij-
ven nog steeds nieuwe verzoeken 
binnenkomen. 
Jan Wezendonk, directeur: “Voor het 
eerst in mijn jarenlange carrière bij 
Kinderhulp heerst er grote paniek. 
Het is natuurlijk fantastisch dat we 
al bijna 70.000 cadeautjes uit kun-
nen delen, maar hoe moet het met 
de rest van de kinderen? We hopen 
van harte dat we hen tóch een on-
vergetelijke pakjesavond kunnen 
bezorgen.” 
Beroep verdubbeld 
Niet alleen de verzoeken om een 
Sinterklaascadeau stijgen hard. De 
aanvragen voor simpele dingen zo-
als zwemlessen, een dagje uit, een 
fiets, opleiding of een laptop zijn 
met een gemiddelde van 1.112 aan-
vragen per maand bijna verdubbeld 
ten opzichte van vorig jaar. “Kinder-
hulp staat voor een flinke uitdaging, 
maar die gaan we aan. Want alle 
kinderen moeten erbij kunnen ho-
ren”, aldus Jan Wezendonk.
Kijk voor meer informatie op www.
kinderhulp.nl/actiepepernoot

Vrijdag en zaterdag voorstellingen
Geslaagde eerste toneel-
avond van Genesius
De Kwakel - Zaterdag 11 novem-
ber speelde Toneelvereniging Gene-
sius in De Kwakel de eerste uitvoe-
ring van het stuk ‘Wegens omstan-
digheden geopend’. Een komedie 
geschreven door A. Bremer en ge-
regisseerd door Floortje Broos.
Nadat het publiek kennis had ge-
maakt met de verschillende types, 
volgden nieuwe en komische ont-
wikkelingen elkaar snel op. Het pu-
bliek liet zijn waardering blijken met 
een gulle lach.
In het dorpje Krimpen aan de Kron-
kel was ‘De Kromme Kronkel’ ooit 
een bruisend café. Na de Grote Knal 
kwam de grote krimp en Krimpen 
aan de Kronkel kromp tot een vlek 
in dat prachtige rivierlandschap. 
Broer en zus Krijn en Stien Kromme 
proberen het café nog draaiende te 
houden, maar behalve Bram Boter-
blom zijn er geen andere gasten die 

de barkrukken warm houden. De 
deuren sluiten is geen optie, Stien 
en Krijn hebben namelijk geen idee 
waar de sleutel is.
In het altijd zo rustige café zwaait 
de deur open, er komen drie dames 
binnen lopen. Wat ze daar te zoe-
ken hebben, weet niemand, de da-
mes weten het ook niet van elkaar...
Wilt u het wel weten? Er zijn nog 
kaarten verkrijgbaar voor vrijdag 17 
en zaterdag 18 november in Dorps-
huis De Quakel in De Kwakel. Aan-
vang 20.15 uur, zaal open 19.30 uur. 
Kaarten á 7,50 euro verkrijgbaar bij 
Tonny Voorn, Ringdijk 8, De Kwa-
kel, 0297-560448 en Marga Wester-
bos, Hooilaan 27, De Kwakel, 0297-
532970. Daarnaast kunt u terecht bij 
supermarkt De Quakel in De Kwa-
kel of reserveren via de website: 
www.genesius-dekwakel.nl/kaart-
verkoop.

Lezing ‘Een beter brein’ in 
bibliotheek Stadsplein
Amstelveen - Hoe ver durf jij te 
gaan als je weet hoe je jouw her-
senen zelf kunt verbeteren? In haar 
bestseller ‘Een beter brein’ om-
schrijft wetenschapsjournalist Ni-
ki Korteweg hoe dat werkt en tij-
dens de maand van de Hippe Her-
sens komt ze hier alles over vertel-
len in de bibliotheek. Ze gaat in op 
de vraag hoe je je geheugen en con-
centratie op orde krijgt en of het mo-
gelijk is je brein beter te laten wor-
den dan ooit. In haar boek zoekt Niki 
naar futuristische manieren om haar 
hersenen te verbeteren, en moet zij 
bepalen hoe ver ze durft te gaan. 
Daarbij wil ze antwoord op de vragen 
wat hersenwetenschap voor ons kan 
doen en welke gevolgen deze tech-
nologie heeft voor onze toekomst. 
Korteweg wordt pijnlijk geconfron-
teerd met de vraag wat de gewone 

mens nou heeft aan de razendsnelle 
ontwikkelingen in de hersenweten-
schap wanneer haar eigen brein na 
een lange periode vol stress begint 
te haperen. Haar burn-out is het be-
gin van een persoonlijke zoektocht 
aan de frontlinie van de hersenwe-
tenschappen. Van pillen tot brain-
training, van traditionele meditatie 
tot elektrische hersenstimulatie, van 
zenuwprotheses tot het brein in een 
computer, niets blijft onbeproefd. 
Een boeiende lezing met verrassen-
de inzichten en uitkomsten waar je 
wat mee kan. De lezing is op woens-
dag 22 november van 19.30 tot 21.00 
uur in de Bibliotheek Stadsplein. 
Kosten: 7,50 euro voor bibliothee-
kleden en 10 euro voor niet-leden. 
Kaartverkoop via www.debibliothee-
kamstelland.nl en in een van de Am-
stelland Bibliotheken.



Raad blikt terug op vier jaar 
samen Aalsmeer besturen 
Vervolg van de voorpagina.

Aalsmeer - De toon van het af-
scheid werd tijdens de begrotings-
raad gelijk gezet door fractievoorzit-
ter Dirk van Willegen van het CDA. 
“We gaan op naar de verkiezingen, 
een goed moment om terug te kij-
ken”, begon hij zijn verhaal. Ook 
de CDA’er haalde de woelige start 
aan. “We hebben in deze gemeen-
teraad soms hard gespeeld. Soms 
te hard en soms ronduit gemeen. 
Maar toch zitten we hier, met z’n 22-
en en met maar 1 doel: het zo goed 
mogelijk doen voor onze inwoners. 
“ Het CDA vindt dat met de gehe-
le raad een mooi resultaat behaald 
is. Van Willegen noemde de lasten-
vermindering voor alle huishoudens 
met liefst 115 euro de afgelopen vier 
jaar, het verduurzamen van wonin-
gen, de nieuw gebouwde sporthal, 
de extra aangelegde voetbalvelden, 
de steeds mooier wordende buiten-
ruimte en het voortvarende woning-
bouwbeleid. 

Rooie Dorp
Zorgen had het CDA uiteraard toch 
ook. Over Schiphol, de herinrichting 
van de Burgemeester Kasteleinweg, 
het Rooie Dorp (Machineweg) waar 

nog steeds niet wordt gebouwd en 
uitstel van realisatie van de brede 
school Triade. Wethouder Robbert-
Jan van Duijn gaf aan ook ontstemd 
te zijn over de traagheid rond het 
Rooie Dorp. Aangekaart is bij Eigen 
Haard om stappen te gaan onder-
nemen en om de snelheid er in te 
krijgen is de gemeente voornemens 
het ontwerp-bestemmingsplan al-
vast ter inzage te leggen. 

Digitale dienstverlening
Ook fractievoorzitter Helma Persoon 
van AB hield een positief betoog, 
maar ‘kraakte’ eveneens een kriti-
sche noot. Positief over het gevoerde 
beleid en de verlaging van de woon-
lasten. Aalsmeer is in de Coelo-ran-
king gezakt van plaats 378 in 2014 
naar 185 in 2017, een sterke verbe-
tering. Minder is AB te spreken, de 
fractie maakt zich zelfs zorgen, over 
de digitale dienstverlening aan in-
woners en bedrijven. De komst van 
de nieuwe website kost veel geld en 
duurt ook nog eens heel lang. In het 
afgelopen jaar is telkens een an-
dere datum genoemd. AB kreeg in 
deze bijval van de andere fracties. 
Burgemeester Nobel bracht positief 
nieuws. De nieuwe website wordt 
momenteel getoetst op veiligheid, 
maar gaat nog dit vierde kwartaal 
de lucht in! 

Jerommeke Nobelix
Fractievoorzitter Robert van Rijn van 
de VVD had de kritiek op met na-
me het college weer verpakt in het 
sprookje over Jerommeke Nobe-
lix en de partijen Aalsmeerse Bof-
konten en Charitatieve Druk op 
Aalsmeer. “Dit jaar heeft het college 
geïnvesteerd in een lease-koets met 
vierspan. Mocht u vermoeden dat 
het elitaire gezelschap in de koets 
zit, dan heeft u het mis. De koets 
wordt voorgetrokken door een vier-
span bestaande uit de 4 PK’s tellen-
de wethouders met als berijder de 
Nobele Jeroen. De vierspan trekt de 
lokale democratie voort, met in de 
koets de gemeenteraad. Nu komt dit 
sprookje tot een eind. De gemeen-
teraadsverkiezingen staan voor de 
deur.” Toch kwam er steun van de 
VVD voor de programmabegroting. 
“De begroting en meerjarenramin-
gen geven voor de VVD in financi-
eel opzicht een goed uitgangspunt 
en voldoende stevig fundament om 
volgend jaar een constructieve bij-
drage te leveren aan het smeden 
van een nieuwe frisse coalitie.” 

Respecteren democratie
Voor de VVD staat vast dat het an-
ders moet vanaf 2018. “Hoewel we 
met elkaar in veel zaken zijn ge-
slaagd, elkaar wellicht meer ge-

gund hebben, elkaar meer gevon-
den hebben, samen meer bereikt 
hebben, dit college het niet vre-
selijk heeft gedaan, zij we niet ge-
slaagd in een wezenlijke kernopga-
ve en roeping: het respecteren en 
waarderen van de democratie in en 
voor het dorp Aalsmeer. De kleinst 
mogelijke meerderheid over de ge-
hele linie heeft niets met democra-
tie te maken, maar met de dictatuur 
van de meerderheid.” Fractievoorzit-
ter Ronald Fransen van PACT deed 
hier een schepje bovenop en haal-
de flink uit over de volgens hem on-
eerlijke verdeling en noemde het 
college dominant. De komst van 
de boswachter en de kinderburge-
meester werden betiteld als de eni-
ge twee kroonjuwelen. Over de hui-
dige aanpak van scheefwonen was 
PACT kritisch, het college kreeg het 
verwijt niets te doen aan duurzaam-
heid, op het gebied van economie 
en toerisme is het college volgens 
PACT compleet de weg kwijt en te-
leurgesteld is PACT over het beleid 
ten opzichte van Schiphol. In de fi-
nanciën zei PACT vertrouwen te 
hebben en voor de begroting werd 
‘ja’ gestemd. “De begroting is in-
houdelijk niet de onze, maar is wel 
een goede vertaling van datgene 
wat in de lentenota is vastgesteld.”

Compliment
 Tot slot keek PACT naar de be-
stuurscultuur en de vorderingen die 
gemaakt worden. “Wij kunnen ons-
zelf en dus elkaar een compliment 
geven. Blij met onszelf, maar zeker 
ook met elkaar.” Mooie afscheids-
woorden, want zoals bekend houdt 
PACT op te bestaan. PACT heft zich 
op en de PvdA, Groen Links en D66 
gaan apart verder. Duidelijk werd 
deze avond overigens dat Groen 
Links een nieuwe slogan moet gaan 
verzinnen. ‘Altijd Dichtbij’ werd door 
het CDA als verkiezingsslogan aan 
het begin van de avond gelanceerd 
en laat Groen Links daar nou ook 
voor gekozen te hebben. 
De vergaderavond is prima verlo-
pen. Natuurlijk waren er, terecht of 
niet, kritische woorden en opmer-
kingen, maar de sfeer was goed, 
er is best veel gelachen en inclu-
sief schorsingen en twee inge-
diende moties waren het college 
en de fracties het na tweeënhalf 
uur met elkaar eens. De (sluiten-
de) programmabegroting is vastge-
steld met ook een ‘potje geld’ voor 
de nieuwe bestuurders na maart 
2018. Op naar de gemeenteraads-
verkiezingen! Vakantie heeft de po-
litiek nu overigens niet. Er wachten 
dit jaar en in januari en februari nog 
diverse (commissie)-vergaderingen 
in de huidige samenstelling.

Foto: Arjen Vos Fotografie

Netwerkborrel: Weerzien 
(on)bekende ondernemers
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
9 november bezochten circa 60 re-
laties en businessclubleden van FC 
Aalsmeer en netwerkorganisatie 
Borrel Aalsmeer de tweede editie 
van de netwerkborrel. Een weerzien 
van bekende en onbekende onder-
nemers, winkeliers en werkgevers 
uit de regio. 
De reacties over de sfeervolle loca-
tie waren dit keer ook weer lovend. 
De gratis en ruime parkeergelegen-
heid worden als pluspunten aange-
voerd. Het laagdrempelige karakter, 
goede verhouding tussen mannelij-
ke en vrouwelijke netwerkers en de 
gemoedelijke sfeer, worden als zeer 
prettig ervaren. Naast het netwer-
ken en speedmeeten stond er ook 
een kort podiumprogramma op de 
agenda. Staelmeesters Accountants 
& Adviseurs en Facilitaire Inkoop 

Aalsmeer maakten gebruik van het 
aanbod om als businessclublid een 
korte presentatie te geven op het 
podium. 

Dag van de Ondernemers
Ondernemend Aalsmeer nodigde 
de netwerkers uit voor de Dag van 
de Ondernemers Aalsmeer op vrij-
dag 17 november aanstaande. De 
netwerkers werden net als voor-
gaande editie voorzien van smake-
lijk belegde broodjes. Op 8 februa-
ri en 12 april staan de volgende edi-
ties van de netwerkborrel gepland. 
Wil je lid worden van de Business-
club, de nieuwsbrief ontvangen of 
heb je suggesties? Neem dan con-
tact op met Jacco van de Laarse via 
www.businessclubfcaalsmeer.nl of 
met Ingrid Claasen via www.borre-
laalsmeer.nl 

Opgedoken bij burgemeester Nobel

Kabouter Schaamrood ten 
strijde tegen discriminatie
Aalsmeer - Het kabouterproject 
van de Kunstploeg is inmiddels ten 
einde. Alle kabouters hebben na 
hun presentatie tijdens de Kuns-
troute een tijdje in de burgerzaal 
van het gemeentehuis mogen staan. 
Daarna gingen ze allen terug naar 
hun eigenaren en staan waarschijn-
lijk te pronken in huizen en tuinen. 
Ook heeft een groep kabouters haar 
intrek genomen in zorgcentrum Ro-
zenholm, waar de bewoners de-
ze kleurige mannetjes en vrouw-
tjes wel kunnen waarderen. Eén ka-
bouter is opgestaan en wil de we-
reld intrekken met een bijzondere 
boodschap. Kabouter Schaamrood 
heet hij en hij gaat de strijd aan te-
gen discriminatie. De kabouter heeft 
een opmerkelijke zwarte kleur, een 
pleister voor zijn mond en aan zijn 
voeten regenboogschoenen. 

Vechten tegen discriminatie
Kabouter Schaamrood: “Jaren lang 
heb ik als tuinkabouter zwijgend 
mijn plicht gedaan, op het kunst-
matige groene gazon bij jullie in de 
tuinen. Vanaf grote mensenhoog-
te werd er op me neer gekeken. Al-
tijd goed gemutst, bracht ik de kin-
deren veel plezier in allerlei sprook-
jes. Maar schijn bedriegt. Ik kabou-
ter Schaamrood heb er schoon ge-
noeg van om als klein gipskabouter-
tje alleen maar te moeten figureren 
in jullie sprookjestuin voor de sier. 
Lijdzaam moet ik toezien, hoe jullie 
met je eigen wereld omgaan. Maar 
nu, bevrijd van al mijn verplichtin-
gen als braaf onderdanig tuinka-
boutertje, kom ik eindelijk zelf tot le-

ven. Mijn eerste daad is te vechten 
tegen discriminatie, in al zijn vor-
men. Is de strijd tegen discrimina-
tie nodig? Helaas wel. Als mensen/
groepen nog steeds anders wor-
den behandeld dan andere mensen, 
omdat ze niet hetzelfde zijn of willen 
zijn, dan is dat nog hardnodig.” 
Wat is het doel? Kabouter Schaam-
rood: “Door middel van dit ludieke 
statement, wil ik een blijvend sig-
naal tegen discriminatie door laten 
klinken, om gezamenlijk op zoek te 
gaan naar meer verdraagzaamheid 
en tolerantie in de wereld. Geef mij 
een plaats in de tuin van je hart, zo-
dat een nieuwe betere wereld voor 
iedereen kan opbloeien, in gelijk-
heid en vrede.”

Bij de burgemeester
De eerste plek waar kabouter 
Schaamrood nu is opgedoken is 
in het gemeentehuis. Afgelopen 
maandagmiddag 13 november werd 
hij gastvrij ontvangen door burger-
meester Jeroen Nobel. Enkele da-
gen of als het gezellig is enige we-
ken, woont de kabouter hoog en 
droog in het gemeentehuis. Zoals hij 
zelf zegt: “Het is me een eer om van-
af deze plek Aalsmeer de komende 
tijd voorbij zien te trekken. Uiteraard 
duik ik regelmatig, maar altijd on-
verwachts ook op andere plekken 
op. Ik hoop op deze wijze mijn ka-
bouterboodschap aan u te laten ho-
ren.”
Wilt u steunen of reageren? Stuur 
een mail naar het Kaboutersecre-
tariaat via kabouterschaamrood@
gmail.com 

Binnenkort: Bob in de Bovenlanden
Stichting De Bovenlanden: 
Landschap in ontwikkeling
Aalsmeer - Stichting De Boven-
landen is een vrijwilligersorganisa-
tie die zich inzet voor het landschap 
in de Bovenlanden en de Westein-
derplassen. Een enthousiaste groep 
die door de Gemeente, de Provin-
cie en Rijnland gezien wordt als be-
langrijke partner in het behoud en 
versterken van de natuur. “Ons uit-
gangspunt bij aankoop en inrichting 
van een voormalige teeltakker is: 
Er zijn geen problemen, er zijn uit-
dagingen”, vertelt Piet Harting, die 
per 1 januari het voorzittersstokje 
gaat overnemen van oprichter Nico 
Borgman. Voor veel mensen is niet 
duidelijk wat Stichting De Boven-
landen doet. De stichting wordt nog 
wel eens gezien als een partij die de 
recreatie op de Poel in de weg zit. In 
dit imago wil de Stichting graag ver-
andering brengen. Piet Harting: “De 
teelt van seringen, sneeuwballen en 
ilex is belangrijk voor het landschap. 
We hebben nu een deel van on-
ze 140 akkers hiervoor ingericht en 
proberen zo de trekheestercultuur 
levendig te houden.” Het beeld dat 
de stichting uitsluitend op natuur-
behoud uit is, is niet juist: “Ons stre-
ven is om doorgangen open te hou-
den of weer open te maken en deze 
blijven dan toegankelijk voor ieder-
een. We willen de natuur wel dege-
lijk behouden, maar een goed even-
wicht vinden tussen landschap en 
de mensen die voor hun recreatie in 
dit landschap vertoeven.” 

Uniek (natuur)gebied
Uniek mag de natuur in en rond de 
Westeinderplassen genoemd wor-
den. Heel veel soorten vogels en 
eenden (krakeenden) hebben hier 
hun thuis, allerlei dieren (padden en 
krabbetjes) en wie heeft niet al eens 
overwogen om niet meer te gaan 
zwemmen na het zien van een grote 
meerval? Er komen ook nog steeds 
nieuwe soorten bij. Sinds kort de 
Quaggamossel en volgens deskun-
digen dragen deze diertjes zorg 
voor de goede waterkwaliteit. Uniek 
is de Poel overigens niet alleen wat 
vogels en dieren betreft, maar ook 
zijn al diverse plantensoorten ont-

dekt, waarvan gedacht werd dat de-
ze niet meer voorkomen in Neder-
land. 

Natuur en recreatie
De Bovenlanden is 600 hectare wa-
ter en 400 hectare land, een metro-
politaan landschap in ontwikkeling 
waar natuurbehoud en recreatie 
hand in hand door het leven gaan. 
Wat betreft deze ontwikkeling richt 
de stichting zich op een zestal blok-
ken. Eén daarvan is het blok nabij 
het dorp en grenzend aan de His-
torische Tuin, waar het idee voor 
Aalsmeer Watertuinen verder ont-
wikkeld wordt. De Groene AS is 
de ecologische verbinding tussen 
Aalsmeer en Spaarnwoude en be-
houd van deze natuur staat hoog in 
de prioriteitenlijst. Op naam van De 
Bovenlanden is onlangs een bedrag 
van 2,5 miljoen gereserveerd bij de 
Provincie ter uitvoering van een deel 
hiervan. Naast natuurbeheer zal de 
Groene AS ook moeten gaan bijdra-
gen aan aantrekkelijke recreatiemo-
gelijkheden voor bewoners en be-
zoekers van Noord-Holland. Het is 
duidelijk dat als het aan De Boven-
landen ligt natuur en recreatie el-
kaar niet bijten, maar elkaar juist 
meer gaan versterken.

Vrijwilligers en nieuwe rubriek
Om uitvoer te kunnen geven aan al-
le visies hoopt de stichting meer in-
woners wam te maken voor De Bo-
venlanden. Onbekend maakt niet 
bemind, zo is gebleken. Daar moet 
verandering in komen, ook al voor 
het kunnen aantrekken van vrijwil-
ligers. Binnenkort start de rubriek 
‘Bob in de Bovenlanden’. Bob van 
den Heuvel vaart in de zomermaan-
den vrijwel dagelijks in zijn boot op 
de Westeinderplassen en in de Bo-
venlanden. Hij gaat ons vertellen 
over zijn avonturen. Bob zegt iets te 
hebben met het gebied en te genie-
ten van de natuur. Een prima pro-
motor voor Stichting De Bovenlan-
den Aalsmeer die dus niet alleen 
voor natuurbehoud is, maar ook 
wil dat mensen genieten van al het 
moois. 

Politiek café PvdA in Bacchus
Fietsers trekken aan de bel
Aalsmeer - Op woensdag 22 no-
vember wordt er een politiek café 
georganiseerd over Fietsen door de 
plaatselijke afdeling van de PvdA in 
samenwerking met de Fietsersbond 
in Cultureel Café Bacchus in de 
Gerberastraat 4. Aanvang is 20.00 
uur en de avond duurt tot uiterlijk 
22.00 uur.
Veel mensen herkennen de knel-
punten, zoals bijvoorbeeld fiet-

sen op een weg zonder fietspad, 
de drukte met bromscooters op het 
fietspad langs de Provinciale Weg, 
het steeds drukker worden van het 
verkeer met bijbehorende hoge 
snelheden, etc. De opkomst van de 
e-fiets vraagt wellicht ook om extra 
maatregelen. 
Beleidsmakers op lokaal en regio-
naal niveau proberen oplossingen 
te vinden voor een aantal actuele 

Brede steun voor motie 
‘wifi subsidie’ van VVD
Aalsmeer - Had de raadsgriffier 
in eerste instantie twee mogelij-
ke amendementen en acht moties 
aangekondigd voor aanvang van 
de raadsvergadering waarin de pro-
grammabegroting besproken werd, 
het werden uiteindelijk ‘slechts’ 
twee moties. De VVD lanceerde de 
motie ‘Wifi subsidie’. De fractie wil 
dat snel internet voor iedereen be-
reikbaar moet zijn in Aalsmeer door 
middel van gratis wifi in publieke 
ruimtes. Denk hierbij aan pleinen, 
parken, bushaltes, gemeentehuis, 
gezondheidscentra, onderwijs-, cul-
tuur-, sport- en jeugdinstellingen. 
Het Europees Parlement heeft hier-
voor 120 miljoen euro vrij gemaakt 
voor gemeenten die gratis wifi wil-
len faciliteren voor hun inwoners. 
De verwachting is dat de gelden 
uit het Europees Fonds snel verge-
ven zullen zijn. “Haast is geboden”, 
zo benadrukte raadslid Nanda Hou-
et van de VVD. “Anders is het geld 
misschien op. En het is een enor-
me kans voor Aalsmeer.” De an-
dere fracties stonden eerst enigs-
zins weifelend tegenover de mo-
tie en ook het college raadde de-
ze af. Dit mede omdat er een kos-
tenaspect aan kleeft en dit eerst on-
derzocht moet worden. Tijdens een 
schorsing werd de motie aangepast 
en met deze oproep aan het college 
kon eenieder zich vinden. Het col-
lege gaat nu onderzoeken in hoe-
verre de gemeente aanspraak kan 

maken op een deel van de beschik-
bare middelen uit het Wifi EU-plan, 
gaat bekijken welke locaties in de 
gemeente hiervoor in aanmerking 
kunnen komen en welke prioriteit 
moeten krijgen en gaat onderzoe-
ken welke kosten er aan het onder-
houd van nieuwe openbare Wifi net-
werken zitten voor de gemeente. De 
raad zal hierover zo spoedig moge-
lijk geïnformeerd worden, uiterlijk 
voor de komende raadsvergadering. 
Arbeidsmigranten
De tweede motie kwam van de hand 
van HAC. De motie ‘De arbeidsmi-
granten een dak, de Aalsmeerse 
daklozen ook een dak’ werd door 
de fracties als overbodig gezien en 
er werd aangegeven dat hier geen 
behoefte aan is. HAC stelde met de 
motie voor om naast arbeidsmigran-
ten ook gescheiden ouders, studen-
ten en tijdelijke daklozen een verblijf 
voor enige tijd te geven in de toe-
komstige migrantenlogies. Volgens 
wethouder Robert van Duijn heeft 
de gemeente een goed beleid voor 
daklozen. Bij urgentie is een nood-
woning beschikbaar en er wordt sa-
mengewerkt in deze met de dagop-
vang in Amsterdam. Maar de be-
langrijkste reden om ‘nee’ te stem-
men was toch wel dat hierover al 
een amendement door de fracties is 
ingediend en deze is aangenomen. 
De mogelijkheid om derden ook tij-
delijk onderdak te geven in de toe-
komstige logies is er dus al. 

vraagstukken op fietsgebied, zoals: 
Hoe benutten we de nieuwe moge-
lijkheden en inzichten op fietsge-
bied? Hoe in de komende tijd om te 
gaan met de toename en diversiteit 
van het fietsverkeer? Op welke ma-
nier maken we gebruik van de kan-
sen die fiets-inclusief beleid heeft 
voor het oplossen van onze mobili-
teitsopgave? En laten we niet voor-
bijgaan aan de positieve gezond-
heidsaspecten.
Er komen interessante inleiders: 
Marieke van Duijn, PvdA-lid van 
de Provinciale Staten, is expert op 
fietsgebied. Zij vindt dat fietsers 
meer ruimte moeten krijgen en au-

to’ s vaker te gast zijn in een ge-
bied. Deskundigen van de Fietsers-
bond, van de Vervoerregio Amster-
dam en uit het gemeentelijke amb-
telijk apparaat geven een voorzet 
voor de discussie. De door de PvdA 
en Fietsersbond geïnventariseerde 
knelpunten zullen aan wethouder 
Robbert-Jan van Duijn aangeboden 
worden. Zoals bekend zet hij zich in 
om het Aalsmeers gemeentelijk be-
leid op dit punt beter te krijgen.
Omdat er vele ervaringsdeskun-
digen zijn, want iedereen heeft er 
mee te maken, kan het een vrucht-
bare en interessante avond worden.
Allen welkom!
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Thema: Sprookjes, mythen en sagen

Ouders en grootouders 
op bezoek bij Triade Zuid
Aalsmeer - Triade -Zuid (voorheen 
De Hoeksteen) is een protestants-
christelijke basisschool in de Ophe-
lialaan. Het nieuwe onderwijscon-
cept is de Noordwijkse methode. Zo 
wordt naar goed en modern onder-
wijs in het nieuwe gebouw gewerkt. 
Het eerste thema van dit schooljaar 
is gestart: Sprookjes, mythen en sa-
gen. Deze ateliers worden op dins-
dag- en donderdagmiddag gehou-
den. De hele school is op deze ma-
nier meer dan 6 weken in sprook-
jessfeer.
Groep 3 is de afgelopen periode be-
zig geweest met het sprookje Peter 
en de Wolf. De leerlingen hebben 
verschillende muziekinstrumenten 
bekeken en beluisterd. 
Woensdag 8 november waren er ou-
ders en grootouders op bezoek in 
groep 3. De kinderen hebben vra-
gen mogen stellen aan de muzikan-

ten. Eén van de vragen was: Hoe 
lang speelt u al op een muziekin-
strument? De grootouders bespe-
len al 60 jaar een instrument. Ook 
hebben de jongens en meisjes veel 
geleerd over de klarinet, tuba, vi-
ool, trompet, dwarsfluit, piccolo en 
de saxofoon. De muzikanten speel-
den bekende Nederlandse liedjes, 
zoals Berend Botje. Vol enthousias-
me zongen de kinderen met de mu-
zikanten mee. Het was dan ook een 
gezellig en leerzaam uurtje.

Volop in beweging
De school is volop in beweging. Sa-
men met Triade Hornmeer (voor-
heen De Wegwijzer) en met So-
lidoe De Stek gaat een splinter-
nieuw gebouw betrokken worden 
op het voormalige VVA-terrein aan 
de Dreef met de naam Triade. Meer 
hierover op www.ikctriade.nl.

Voor iedereen vanaf 4 jaar
‘Mijn kleine zeemeermin’ 
zondag in Poppentheater
Amstelland - ‘Mijn kleine zeemeer-
min’, een fantasierijk avontuur van 
theatermaakster Eva van den Bosch 
en harpiste Mai Flesseman, gaat op 
zondag 19 november in première in 
het Amstelveens Poppentheater. 
Deze grappige, spannende en ont-
roerende muziektheatervoorstel-
ling gaat over de kleine dappere 
zeemeermin Lelie, die samen met 
haar ‘gewone’ moeder in een huis-
je aan het strand woont. Op een dag 
wil Lelie toch wel eens weten waar 
ze vandaan komt. Als ze besluit de 
sprong te wagen en in zee te dui-
ken, beleeft ze spannende avontu-
ren en ontmoet ze wonderlijke figu-
ren. Een poppentheatervoorstelling 
voor iedereen vanaf 4 jaar over lief-
de, moed, de zoektocht naar je roots 
en het vormen van je eigen identi-
teit. Het Amstelveens Poppentheater 
dient, naast haar reguliere program-
mering, al jaren als broedplaats voor 
beginnende en gevorderde pop-
pentheatermakers. Door haar unie-
ke combinatie van poppenspel en 
brede variatie in prachtige diverse 
zangstijlen is het Amstelveens Pop-
pentheater erg gecharmeerd van 
Eva van den Bosch en heeft samen 
met haar een aanvraag bij het Fonds 

Podiumkunsten ingediend. Eind 
2016 kende het Fonds Podiumkun-
sten haar als veelbelovende nieuwe 
maker de Nieuwe Makers Subsidie 
toe waardoor Eva naast ‘Mijn Klei-
ne Zeemeermin’ nog twee produc-
ties in het APT kan maken en door 
het hele land kan spelen. ‘Mijn klei-
ne zeemeermin’ gaat in het Amstel-
veens Poppentheater in première op 
zondag 19 november om 14.30 uur. 
Toegangsprijs: 8,50 euro. Reserveren 
kan via 020-6450439; info@amstel-
veenspoppentheater.nl of via www.
amstelveenspoppentheater.nl 

Aalsmeer - De kleuters van de Zuidooster hadden een super uitje naar het 
Amsterdamse bos. Ze werden zelf kabouter en deden met rode puntmutsjes 
op het kabouterpad. Het was gezellig, leerzaam en leuk. “Heel gaaf”, aldus de 
kinderen en hun juffen en begeleiders. 

Kleuters de Zuidooster naar het bos
Uitje naar het kabouterpad

Muziek van Melomanie bij 
start Sint Maarten optocht
Rijsenhout - Afgelopen zaterdag 
11 november heeft drumfanfare Me-
lomanie bij de start van Sint Maar-
ten gespeeld. Rond zes uur verza-
melde zich een grote groep kinde-
ren met hun ouders bij de plaatse-
lijke supermarkt aan de Werf. Onder 
het genot van een kop koffie voor de 
ouders en snoepje voor de kinderen, 
werd er geluisterd en meegezon-

gen met enkele nummers die wer-
den gespeeld. Na het laatste num-
mer vertrokken de kinderen door 
de straten van Rijsenhout voor de 
voortzetting van Sint Maarten.
Neem gerust een kijkje op de ver-
nieuwde website van de drumfan-
fare: www.drumfanfaremelomanie.
com. Nieuwe leden zijn altijd wel-
kom.  

Altijd plaats voor meer jeugd
Weer nieuwe schakers bij 
jeugdcompetitie van AAS
Aalsmeer - Met de deelname van 
Bryan, Evie en Rienk is het aantal 
deelnemers aan de AAS Jeugdcom-
petitie gestegen naar 21 jeugdige 
deelnemers! Maar er is altijd plaats 
voor meer! Iedere vrijdagavond (be-
halve vrijdag aanstaande vanwege 
de bazaar in de Doopsgezinde kerk) 
is er les en competitie tussen 19.00 
en 21.00 uur.
Luuk heeft zich weer hersteld van 
de nederlaag van vorige week en 
won in ronde negen overtuigend 
van Tim. Christiaan snelde al weer 
toe voor een persfoto, maar Tim was 
sneller en gooide alle stukken om. 
Jammer genoeg had Luuk niet ge-
noteerd, dus was een reconstructie 
niet mogelijk.
Ondanks zijn assistent PR-taak zag 
Christiaan ook kans om te winnen 

van Dylan en blijft hij Luuk achter-
volgen met slechts één punt ver-
schil in de stand tot nu toe. Jasper 
en Konrad waren helaas verhinderd, 
zodat de koplopers nu duidelijk af-
stand nemen.
In het midden van het veld won Sam 
van Kjeld en heeft AAS in de per-
soon van Evie weer een meisje in 
de gelederen. Stijn mocht niet kla-
gen dat Evie nog niet gewend is aan 
spelen met de klok, want in duide-
lijk betere stelling ging ze door haar 
klok. Ook Robert won, nu van Niek.
Lager op de ladder won Rune van 
Kevin, Marien van Kai en Bryan van 
Rienk zodat het overal spannend is.
Meer informatie over de sterkste 
schaakvereniging in de verre omge-
ving: www.aas.leisb.info. 
Door Ben de LeurLampionnenoptocht populair

Zingen aan de deur voor 
Sint Maarten
Aalsmeer - Is het weer hip? In ieder 
geval lijkt de viering van Sint Maar-
ten op zaterdag 11 november steeds 
populairder te worden. In Rijsen-
hout is al jaren de optocht met lam-
pions door de straten in het dorp. 
De jongens, meisjes en hun ouders 
werden voor aanvang getrakteerd 
op muziek van drumfanfare Melo-
manie. In Kudelstaart ging aan de 
optocht een kerkdienst in de St. Jan 
Geboorte vooraf. Het was superdruk 
in de kerk. De kinderen stonden te 
popelen om op weg te mogen gaan. 
Het liedje dat bij Sint Maarten hoort, 
was natuurlijk flink geoefend.
Ook ‘ongeorganiseerd’ wordt langs 
de deuren gegaan. In Oosteinde 
gingen diverse groepjes met lam-
pions door de straten in de wijk. 
Ook in het Centrum is flink gezon-
gen. Bewoners uit de Weteringstraat 
konden het zingen van het groepje 

meiden aan de deur wel waarderen 
en maakten een foto van deze vro-
lijke dames en natuurlijk werden de 
lampiondragers na het zingen ge-
trakteerd op iets lekkers.
Foto: Carina de Vries

Goede start van voetbalcompetitie
FCA MO11-2 begint met 
klinkende overwinning!
Aalsmeer - Het nieuwste team van 
de meisjesafdeling van FC Aalsmeer, 
de MO11-2, is aan de competitie be-
gonnen. De KNVB heeft er voor ge-
zorgd dat het team nog werd in-
geschreven in een poule met alle-
maal nieuwe teams, zodat ze tot aan 
de winterstop nog een aantal wed-
strijden kunnen spelen.  De mei-
den hadden er naar uitgekeken, tot 
nu toe werd er alleen maar getraind, 
en geen wedstrijden gespeeld, wat 
toch het leukste is aan voetbal. Af-
gelopen zaterdag werd er thuis ge-
speeld tegen Kadoelen uit Amster-
dam. Keurig allemaal in het nieu-
we tenue van Aalsmeer en met trai-
ningspak. Toch wel een beetje ner-
veus werd er om 08.45 uur afge-
trapt onder leiding van scheidsrech-
ter Steffan. Dat er de laatste weken 
hard getraind was op open draai-
en, goed staan en samenspelen was 
duidelijk te zien. Menig toeschouwer 
keek de ogen uit, dit was fantastisch 
om te zien, en dat voor de allereer-
ste wedstrijd van de meiden. Doel-
punten vielen er ook voor Aalsmeer, 
voor de rust werd er 3 keer ge-
scoord. Na de rust ging ook Kadoe-
len zich wat meer laten gelden, wat 
resulteerde in 2 mooie doelpunten 
voor de ploeg uit Amsterdam. Maar 
de Aalsmeerse meiden zorgden er 
met nog 2 prima goals voor dat een 
eindstand van 5-2 op het bord voor 
FC Aalsmeer kwam te staan. Een uit-

stekend begin, en dat smaakt naar 
meer. Aankomende zaterdag 18 no-
vember speelt de MO11-2 weder-
om thuis aan de Beethovenlaan om 
14.30 uur. Tegenstander is dan Spor-
ting Martinus.

Kom gezellig langs
Als je dit leest en nu denkt zulke 
wedstrijden en trainingen zou ik ook 
graag mee willen maken. Kom langs 
bij de club en doe mee. De mei-
den trainen op maandag en woens-
dag vanaf 17.30 uur. Eerst een wed-
strijd komen kijken, mag natuurlijk 
ook. Gezellig zelfs. Sharona, Julia, 
Dione, Bethany, Fleur, Isabel, Tere-
sa, Pien en Lara hopen je aanstaan-
de zaterdag bij hun volgende wed-
strijd te zien.

Zaterdag in en bij de kerk in Zijdstraat

Kinderplein bij bazaar van 
Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer - Ieder jaar organiseert 
de Doopsgezinde Gemeente een 
zeer succesvolle dag met de bazaar. 
Veel mensen komen dan langs, voor 
een spel, voor leuke koopjes of de 
gezelligheid. Zoals ieder jaar maakt 
de organisatie een bezoek extra 
makkelijk door het inrichten van 
een kinderplein. Hier kunnen kin-
deren van de leeftijd 3 tot 12 spel-
letjes spelen, knutselen en prijsjes 
winnen. Zo kunt u even rustig uw 

rondje maken langs alle andere ac-
tiviteiten. 
De bazaar is natuurlijk meer dan al-
leen plezier, maar wordt georgani-
seerd voor een tiental goede doe-
len. Het thema van de activiteiten 
voor de kinderen is ook ‘mooi iets te 
geven’. De bazaar met kinderplein is 
zaterdag 18 november van 10.30 tot 
17.00 uur. Voor meer informatie kan 
contact opgenomen worden via de 
mail: zininn@dgaalsmeer.nl.

Zaterdag bij RKDES Kudelstaart
Voetbalclinic voor mini’s
Kudelstaart - Zit jij in groep 2 of 
3 en heb je altijd al willen weten of 
voetballen dé sport is voor jou? Kom 
dan naar de voetbalclinic voor mini’s 
bij RKDES op zaterdag 18 novem-
ber aanstaande. Onder leiding van 
oud-RKDES-speler én ex-profvoet-
baller van AZ, Michael Buskermo-
len mogen alle jongens én meisjes 
uit groep 2 en groep 3 deze ochtend 
gratis komen trainen. Op speelse 
wijze zal Michael laten zien hoe een 
voetbaltraining eruit ziet en er wordt 

natuurlijk ook een onderling partij-
tje gespeeld. Inschrijven voor deze 
leuke clinic kan vanaf 9.00 uur. Van-
af 9.30 uur start de training die tot 
10.45 zal duren. Als je na deze cli-
nic enthousiast bent geworden kan 
je nog drie keer gratis komen trai-
nen bij RKDES. 
Dus als jij de volgende Michael Bus-
kermolen wil worden of gewoon met 
veel plezier een balletje wil trappen, 
kom dan zaterdag naar RKDES aan 
de Wim Kandreef.

Kampioen en derde plaats 
voor handballers De Brug
Aalsmeer - Op zaterdag 4 novem-
ber vond het jaarlijkse schoolhand-
baltoernooi plaats in sporthal De 
Bloemhof. Zo’n 400 kinderen heb-
ben deelgenomen aan dit toernooi. 
Voor basisschool De Brug kwamen 
vijf teams in actie. 
Aangemoedigd door hun suppor-
ters werd er in twee zalen een ver-

hitte, maar sportieve strijd gevoerd 
tussen de onderlinge scholen.
Van basisschool De Brug is Team: 
1, bestaande uit jongens en meis-
jes uit groep 3/4, heel knap kampi-
oen geworden in poule A. Team 4, 
met leerlingen uit groep 7/8, wist in 
poule F beslag te leggen op de der-
de plaats. 

Konijnen en kippen kijken
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
hield de vereniging van Aalsmeer-
se Konijnen- en Pluimveevrienden 
haar jaarlijkse tentoonstelling. Op-
nieuw was het Wellant College in 
de Linnaeuslaan de plaats waar de 
dieren en pluimvee te bewonderen 
waren. Allerlei konijnen, van super-
groot tot extra behaard, cavia’s met 
lange en korte haren, veel soorten 
kippen, eveneens van kakelende 
‘joekels’ tot kleine ‘pikkers’, en een 

groot aantal duiven met de borst 
vooruit. Alle dieren zijn voor de ten-
toonstelling bekeken door erkende 
keurmeesters en op de kooien van 
de winnaars prijkten de ‘medailles’. 
Ook leuk om te lezen: De rappor-
ten van de jury met meer informa-
tie over alle deelnemers. Geslaagd 
weer deze ook heel gezellige ont-
moeting tussen liefhebbers van ko-
nijnen en pluimvee. 
Foto: www.kicksfotos.nl





 
22   Nieuwe Meerbode  •  16 november 2017

Trampolinespringen
Omniaspringers knap 5e 
op eerste teamwedstrijd
Aalsmeer - Zaterdag 4 november 
was de eerste landelijke plaatsings-
wedstrijd trampolinespringen voor 
A- en B-teams in Soest. SV Omnia 
2000 deed met één team mee aan 
deze wedstrijd. De springers Melvin 
Dokter, Boris Claus, Dian van Wie-
ringen en Fenno van Beek werden 
knap vijfde in een sterk deelnemers-
veld.
Dian sprong door een vervelen-
de rugblessure een makkelijkere 
keuze-oefening dan normaal, maar 
deed dit netjes. Met haar stabie-
le oefeningen haalde ze belangrijke 
punten voor het team. Fenno heeft 
de afgelopen weken al veel wedstrij-
den gesprongen vanwege de Jeugd 
WK-kwalificaties. Met zijn eerste 
twee oefeningen haalde hij prima 
punten, de derde oefening ging he-
laas wat minder goed. Al met al een 

prima debuut in de B-klasse na al 
een lange wedstrijdperiode! Boris 
sprong drie goede oefeningen met 
een hoge moeilijkheidsgraad. Daar-
mee leverde hij een belangrijke bij-
drage aan het team. Melvin springt 
normaal in de A-klasse maar doet 
de komende twee wedstrijden in het 
B-team mee, omdat dat team wel 
een extra springer kan gebruiken. 
Hij liet vooral enorm hoog gespron-
gen oefeningen zien, wat veel pun-
ten voor de Time of Flight-score op-
leverde. 
De vier springers zijn met een vijf-
de plek goed op koers voor deelna-
me aan het Nederlands Kampioen-
schap voor teams. De beste acht 
teams stromen door. Na de tweede 
plaatsingswedstrijd op 25 november 
wordt duidelijk of het team dit doel 
gaat halen. 

Handbalcompetitie
FIQAS A1 wint overtuigend
Aalsmeer - Buiten klinken de hagel-
stenen op het dak van de Bloemhof 
als de A1 meiden van FIQAS het veld 
betreden voor een wedstrijd tegen 
Geel Zwart. De wedstrijd begon met 
een mooi openingsschot van San-
ne, een laag stuitje: 1-0. Geel Zwart 
kreeg door cirkel verdedigen een pe-
nalty mee: 1-1. Het is maar goed dat 
de shirts stevig van stof zijn, wat een 
getrek aan elkaar. Door goed met el-
kaar de wissels in te zetten wist Ro-
chelle er 2-1 van te maken. Roos ge-
bruikte haar snelheid door snel te 
draaien en vanaf de hoek te scoren: 
3-2. Door goed samenspel van Maxi-
me en Roos werd het 4-2. De meiden 
van FIQAS vergaten af en toe snel 
weer klaar te staan als Geel Zwart in 
de aanval ging. Nina bewoog goed 
op de cirkel waardoor ze aanspeel-
baar was en er 6-4 van weet te ma-
ken. Sanne wist weer prachtig vanuit 
midden opbouw positie strak in de 
kruising te gooien. Het publiek op de 
tribune zat te genieten van het goede 
samenspel. Maxime wist de ballen 
vanaf de negen meterlijn keurig in 
het doel te gooien, 10-5 is de stand 

inmiddels. De jarige Beau stond al 
klaar voor de keeper en werd aan-
gespeeld door Lisa: 11-5. Door even 
slordig spel stond FIQAS in ondertal, 
maar de meiden weten nog wel te 
scoren. De ruststand was 13-7. 
Met een harde yell startte de tweede 
helft, Rochelle wist meteen te scoren: 
14-7. Door even niet goed te commu-
niceren tijdens de verdediging kwam 
de cirkel van Geel Zwart steeds vrij te 
staan en wist het team terug te ko-
men tot 14-10. Door goed keepers-
werk van Feline, kon er een break 
gelopen worden door Roos en wist 
ze te scoren: 15-10. Kim stond goed 
vrij op de cirkel, alleen werden de 
doelpunten helaas afgekeurd. Maxi-
me bleef steeds scoren vanaf de ne-
gen meter lijn, inmiddels 17-13. Lisa 
maakte door over te lopen vanaf de 
cirkel een prachtig doelpunt: 19-14. 
Het voetenwerk van Feline was erg 
sterk deze wedstijd, ze hield de bal-
len goed uit haar doel. In het laat-
ste stuk van de wedstrijd stond Geel  
Zwart twee keer in ondertal waar-
door Maxime meerdere malen kon 
scoren. Eindstand: 23-17 voor FIQAS.

Schaatsen
Wiebe Stassen Nederlands 
studenten kampioen
Aalsmeer - Wiebe Stassen is af-
gelopen weekeinde tijdens het Ne-
derlands studenten schaatskam-
pioenschap afstanden eerste ge-
worden op de 1500 meter schaat-
sen. Op de 5000 meter werd Wiebe 
na een spannende race net twee-
de, terwijl hij op de 500 meter ge-
noegen moest nemen met de der-
de plaats. Dit jaarlijks terugkerende 

schaatstoernooi werd dit jaar door 
de studentenvereniging de Skeu-
vel georganiseerd op de snelle ijs-
baan van Enschede. Aan dit kampi-
oenschap mogen alle studenten van 
universiteiten en hbo instellingen 
deelnemen. Wiebe is inwoner van 
Aalsmeer en zit in het laatste jaar 
van zijn studie technische informa-
tica aan de HVA.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 18 november:
F.C.AALSMEER
Forum Sport 1 - F.C.A. 1 14.30 u
WV-HEDW 3 - F.C.A. 2 13.00 u 
Hoofddorp 3 - F.C.A. 3 14.45 u
D.C.G. 3 - F.C.A. 4 14.00 u
Overamstel 6 - F.C.A. 5 14.30 u
U.N.O. 2 - F.C.A. 6 14.45 u
F.C.A. 7 - Zaandijk 3 14.30 u
Argon 11 - F.C.A. 8 14.45 u
V.V.Z.’49 45+1 - F.C.A. 45+1 14.30 u
Vrouwen
F.C.A. V1 – Sp.Martinus V1 14.30 u
R.A.P. V1 - F.C.A. V2 11.00 u

R.K.D.E.S,
Vrouwen
R.K.D.E.S. V1 – D.Z.S. V1 13.00 u
S.C.W. 
S.C.W. 1 – V.V.A./Spartaan 1 14.30 u

S.C.W. 2 – A.F.C. 4 12.00 u
S.C.W. 3 - Overbos 3 11.00 u
S.C.W. 5  - V.V.C. 7 11.00 u
SCW 45+1 – Buiksloot 45+1 14.30 u
S.C.W. 35 +1 – A.G.B. 35+4 14.30 u

Zondag 19 november: 
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 – W.V.C. 1 14.00 u
Zaanlandia 2 - F.C.A. 2 11.30 u 
D.I.O.S. 4 - F.C.A. 4            14.30 u 
F.C.A. 5 – D.C.G. 7 11.30 u 

R.K.D.E.S.
Altior 1 - R.K.D.E.S. 1 14.00 u 
R.K.D.E.S 2  - Sp.Martinus 2 11.00 u
R.K.D.E.S. 3 – O.S.C. 3 12.00 u
D.I.O.S. 3 - R.K.D.E.S. 4 15.00 u
D.C.G. 4 - R.K.D.E.S. 5 11.30 u
R.K.D.E.S. 6 – Hoofddorp 12 14.00 u 

Foto: www.kicksfotos.nl

Handbalvereniging FIQAS Aalsmeer

Dames gelijk tegen DSS!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 11 
november was de Bloemhof het do-
mein voor Rings, het jaarlijkse kick-
boksgala. Onder andere Stef Omt-
zigt uit Aalsmeer ging de strijd om 
het kampioenschap aan. Zondag 
12 november was de sporthal weer 
omgetoverd tot handbaltempel en 
het vele publiek kreeg twee heel 
aantrekkelijke en spannende wed-
strijden voorgeschoteld.

Dames 1
Allereerst was het de beurt aan 
de Dames 1 van FIQAS Aalsmeer 
om het op te nemen tegen DSS uit 
Heemskerk. De beide ploegen wa-
ren aan elkaar gewaagd en wisten 
er een spektakel van te maken. Om 
en om werd gescoord, maar wie zou 
uiteindelijk de winst pakken? Alle-
bei, het fluitsignaal klonk bij 23-23. 
Een terechte gelijke eindstand.

Heren 1
Na de Dames 1 kwam Heren 1 in 
actie voor de BeNe League. Tegen-
stander was Volendam en iede-
re handballiefhebber weet dat de-
ze twee ploegen een soort haat-lief-
de verhouding hebben. Dan wint 
Aalsmeer, dan weer Volendam. 
Wie mag deze keer feest gaan vie-
ren? De bezoekers op de tribune 

kregen een heel spannende wed-
strijd te zien. In de eerste helft leek 
Aalsmeer de winst naar zich toe te 
gaan trekken. De rust gingen de 
teams in met 15-12 voor Aalsmeer. 
Direct na de pauze was het Volen-
dam dat flink van leer trok en tot 
een punt verschil wist terug te ko-
men. Beide ploegen bleven scoren 
en tot de laatste minuut is gestre-
den om de punten. Misschien wel 
dankzij de geweldige steun vanaf de 
tribune, was het Aalsmeer dat uit-
eindelijk de winst pakte. Eindstand: 
25-23. Het bleef nog lang gezellig in 
de Bloemhofkantine…

Voetbal
Het eerste team van voetbalver-
eniging FC Aalsmeer had zaterdag 
vrij. Even bijkomen na enkele hefti-
ge weken. Wel in actie dit weekend 
kwam RKDES. De Kudelstaarters 
gingen zondag 12 november op be-
zoek bij WVC in Roelofarendsveen. 
RKDES wist indruk te maken en, 
misschien wel belangrijker, te win-
nen met 3-1. Het werd een vrolijke 
terugreis naar Kudelstaart. Een po-
sitieve impuls voor het team dat vo-
rige week ietwat onverwachts ver-
loor van Nicolaas Boys uit Nieuw-
veen. Aanstaande zondag wacht 
opnieuw een uitwedstrijd.

Programma 
handbal

Zaterdag 18 november
10.15 u: FIQAS F2 – DSOV
11.05 u: FIQAS E1 – Lotus
12.05 u: FIQAS D3 – 
 Vriendschap/TOB
12.55 u: FIQAS D2 - Vriendschap/
 TOB
13.45 u: FIQAS meisjes C2 – DSOV
14.50 u: FIQAS meisjes C1 – 
 Quintus (Jeugd Divisie)
15.55 u: FIQAS E2 – Zeeburg
16.55 u: FIQAS jongens C1 – Shot’73
19.45 u: FIQAS heren 3 – 
 Atomium’61 (Eerste Divisie)

Zondag 19 november
13.15 u: FIQAS dames 4 – Lotus
15.00 u: FIQAS heren 2 – Aristos 
 (Eredivisie)
16.15 u: FIQAS heren 4 - Fortissimo

Foto: www.kicksfotos.nl

BeNe League handbal
FIQAS haakt aan na winst 
op Kras Volendam
Aalsmeer - Er was al verwacht dat 
de derby tussen FIQAS Aalsmeer 
en Kras/Volendam spannend zou 
worden en… dat werd het zeker. 
Het publiek kreeg twee keer der-
tig minuten lang een boeiende par-
tij handbal voorgeschoteld, met een 
spectaculair slot en FIQAS Aalsmeer 
als winnaar. De welkome overwin-
ning leverde niet alleen twee pun-
ten, maar ook een plaats winst op 
de ranglijst op: in de BeNe League 
staan de Aalsmeerse mannen nu 
zesde en dus in het gewenste lin-
ker rijtje!    
FIQAS begon sterk en geconcen-
treerd en via snel spel werd al bin-
nen een minuut of tien een solide 
basis gelegd: 10-3, met name dank-
zij vier doelpunten van Quinten Ou-
derland. Volendam gaf echter niet 
op en wist terug te komen tot 10-7. 
Daarna was FIQAS weer aan zet en 
kon de marge terugbrengen op ze-
ven: 14-7. In de slotfase van de eer-
ste helft lukte het echter ineens niet 
meer: er sloop wat slordigheid in het 
spel en er werden van kansen ge-
mist. Zo konden de Volendammers 
ook nu weer terugkomen en ging de 
rust in bij een 15-12 stand.
Na rust verscheen bij Volendam de 
sterke keeper Gerrie Eijlers. Deze in-
ternational is na jaren succesvol te 
zijn geweest in de Bundesliga te-
rug op het ‘oude nest’. Het zorgde 
even voor wat onrust en de bezoe-
kers profiteerden: 17-17.   
Aan de andere kant blonk ook FI-
QAS doelman Gaby Birjovanu uit, 
die onder meer kansen van schut-

ter Beemsterboer, cirkelspeler van 
Schie én een strafworp wist te stop-
pen. 
Intussen had FIQAS Aalsmeer het 
ritme terug gevonden en aan de 
hand van topscorer Remco van Dam 
én gesteund door het enthousiaste 
publiek, werd weer een voorsprong 
opgebouwd: 21-17. In de slotfase 
werd het super spannend toen Vo-
lendam toch weer terug wist te ko-
men op twee: 24-22. Ze kregen ook 
nog een strafworp, maar die werd 
door Birjovanu gestopt. De winst 
leek binnen handbereik bij een 
enorme kans voor Rob Jansen, maar 
zijn schot ging rakelings naast en in 
de tegenaanval was het deze keer 
wél raak: 24-23. In één van de laat-
ste aanvallen ging er opnieuw een 
Aalsmeers schot naast, maar Birjo-
vanu voorkwam de Volendamse ge-
lijkmaker. In de allerlaatste secon-
den van de wedstrijd maakte Sa-
mir Benghanem aan alle onzeker-
heid een eind en bepaalde de eind-
stand op 25-23. Opnieuw belang-
rijke punten voor FIQAS Aalsmeer 
dat nu zesde staat en aanstaande 
zaterdag 18 november vanaf 20.15 
uur uit speelt bij Callant Tongeren in 
België. De eerstvolgende thuiswed-
strijd in de Bloemhof is op zondag 
26 november. Dan komt JMS/Hur-
ry Up op bezoek. Deze wedstrijd be-
gint om 15.00 uur.    
Doelpunten: Remco van Dam 9, 
Quinten Ouderland 5, Samir Beng-
hanem 3, Wai Wong, Rob Jansen en 
Michael Kamsteeg 2, Tim Bottinga 
en Jim Castien 1. 

ZABO zaalvoetbalcompetitie
Bolas stijgt naar 3e plaats
Kudelstaart - De ZABO zaalvoet-
balcompetitie werd afgelopen za-
terdagavond 11 november voortge-
zet met de vierde speelronde. De 
wedstrijden vonden ditmaal plaats 
in de Proosdijhal in Kudelstaart. Op-
vallend is dat bij de ZABO na vier 
speelronden geen enkele wedstrijd 
met een gelijkspel is geëindigd. Na 
vier speelavonden hebben twee 
teams de volle buit van twaalf pun-
ten uit vier duels gescoord. De kop-
lopers zijn de ploegen van Met & Co 
en Polonia Aalsmeer die op de voet 
worden gevolgd door Bolas Under-
wear. De nieuwkomer bij de ZABO 
verloor alleen de eerste wedstrijd, 
boekte vervolgens drie overwinnin-
gen op rij en is inmiddels gestegen 

naar de derde plaats in de ranglijst. 
De volgende uitslagen kwamen vo-
rig weekend op het wedstrijdformu-
lier: Polonia Aalsmeer tegen Foot-
ball Fanatics 4-2. LEMO tegen IBH 
Aalsmeer 3-1. Bolas Underwear te-
gen Amsec Piller 7-3. Met & Co te-
gen Koning Nieuwendijk 3-0. De 
stand na speelronde 4 ziet er als 
volgt uit: Met & Co 4-12, Polonia 
Aalsmeer 4-12, Bolas Underwe-
ar 4-9, Football Fanatics 4-6, LEMO 
4-6, Koning Nieuwendijk 4-3, IBH 
Aalsmeer 4-0 en Amsec Piller 4-0. 
De vijfde speelronde van de ZABO-
competitie wordt gespeeld op zater-
dag 25 november aanstaande, we-
derom in de Proosdijhal in de Edi-
sonstraat.

Basketbal Aalsmeer
Heren 1 speelt lauw, maar 
wint toch: 78-68

man (tot dat moment niet helemaal 
lekker in de wedstrijd) eindelijk zijn 
waarde voor het team bewees. Door 
een paar dubieuze beslissingen van 
de scheidsrechters raakte Aalsmeer 
kortstondig toch weer het spoor 
bijster en verloor het team de focus 
op de wedstrijd door zich teveel met 
bijzaken te bemoeien. Harlemlakers 
kon daarom bij 63-66 weer aanha-
ken. Na een Aalsmeerse time-out 
en een sterk optreden van Ger Mo-
lenaar trok Aalsmeer de uiteinde-
lijk verdiende overwinning over de 
streep met 78-68.

U 18 wint na thriller 
Een van de talentvolste teams van 
BV Aalsmeer, de U 18, moest in 
Zaandam koploper Windmills be-
strijden. Al vroeg in de wedstrijd 
was er een verrassende maar com-
fortabele voorsprong van 14-4. De-
ze voorsprong verdween bijna ge-
heel in de tweede periode, maar 
de Aalsmeerders konden gaan rus-
ten met een voorsprong van 21-20. 

Met nog 3 minuten te spelen was er 
echter een achterstand van 6 pun-
ten, maar wist Aalsmeer door en-
kele goede fastbreaks en gehol-
pen door de foutenlast van de te-
genstanders op de valreep op gelij-
ke hoogte te komen. De verlenging 
werd een bloedstollende strijd en 
met nog 7 seconden te gaan mocht 
Martijn Kievit bij een achterstand 
van 47-46 nog twee vrije worpen ne-
men. Voor de spelers, coach en voor 
het publiek was de druk voelbaar 
maar beide vrije worpen werden be-
nut waardoor Aalsmeer in de stand 
op gelijke hoogte is gekomen met 
Windmills. Er werd verlengd en dit 
pakte goed uit voor Aalsmeer, eind-
stand: 48-47.

Eenvoudige winst U 16
De U 16, het andere talentvolle 
Aalsmeerse jeugdteam had aanvan-
kelijk weinig moeite met het vierde 
team van MBCA uit Amstelveen. In 
de tweede periode lieten de spelers 
zich toch teveel intimideren door het 

Aalsmeer - De heren basketbal-
lers gingen op bezoek bij Harlem-
lakers uit Amsterdam Osdorp. Ken-
nelijk besefte het team in de eerste 
periode nog niet dat het met een se-
rieuze wedstrijd bezig was, want de 
zone-verdediging werd door de te-
genstanders vrij gemakkelijk weg-
gespeeld. De Aalsmeerders kwa-
men consequent te laat en holden 
achter de tegenstanders aan. Bij 
een achterstand van 13-10 schakel-
de coach Kees Buskermolen over 
naar een man-to-man verdediging, 
maar deze omzetting had aanvan-
kelijk weinig succes. Na 10 minu-
ten stond er dan ook een achter-

stand van 24-18 op het scorebord. 
In de tweede periode werd er met 
beduidend meer passie gespeeld 
en deze periode werd dan ook te-
recht gewonnen met 21-12, zodat 
er een voorsprong van 39-36 was 
bereikt bij rust. De lijn werd in de 
tweede helft doorgezet. Opnieuw 
was er een sterke periode van Den-
nis Zijlstra en lukte het Tijs Busker-
molen beter om de spelverdeler van 
Harlemlakers onder druk te zetten. 
Daardoor werd de aanvoer naar de 
Amsterdamse schutters ingeperkt. 
Aalsmeer kon zo spelend verder uit-
lopen naar 60-51. De wedstrijd leek 
beslist, vooral omdat Valentijn Stok-

fysieke spel van de tegenstanders 
waar veel te weinig tegen werd op-
getreden door de scheidsrechters. 
Van 8-19 werd het 19-30. In de rust 
sprak coach Meindert Buskermo-
len zijn team toe over de broodnodi-
ge concentratie. In de derde perio-
de walste Aalsmeer vervolgens over 
MBCA heen met 34-12. De laatste 
periode werd een verplicht num-
mer en Aalsmeer won eenvoudig 
met 80-44. Het tweede U 16 team 
is inmiddels eveneens aan een suc-
cesvolle reeks bezig. Zaterdag werd 
in Heiloo tegen het plaatselijke Fla-
shing met 42-28 gewonnen waar-
door ook dit team zich in de subtop 
van de competitie  nestelde. 

De U 14, het team dat het zo moei-
lijk heeft tegen allemaal fysiek veel 
sterkere tegenstanders, werkte op-
nieuw ontzettend hard, maar kon 
ook tegen MBCA te weinig scoren: 
11-66 



Favorieten gaan zich roeren 
op kaartavond FC Aalsmeer
Aalsmeer - Wederom een goe-
de bezetting en een gezellige 
kaartavond in de kantine van FC 
Aalsmeer, met alweer verrassende 
winst van jong met oud en de ge-
vestigde orde is in aantocht, om in 
Sint termen te blijven. Vader Kees 
en zoon Vincent (vooral hij) waren 
de blikvangers op deze avond met 
een paar mooie hoge potten bij het 
klaverjassen. Toch zie je dat enkele 
koppels het juiste ritme aan het vin-
den is en zeker weten dat zij gaan 
proberen om een gaatje te slaan 
met die concurrentie. Bij het har-
tenjagen was het Marcel Schijf die 
de jongeren groep aanvoerde en de 
eerste plaats opeiste net voor Roel. 
Een mooie uitslag voor de mannen.
Einduitslag klaverjassen: Eerste 
plaats voor Kees en Vincent van 

der Laan met 5431 punten. Op twee 
Wim Braam en Geert Bruine de 
Bruin met 5189 punten, op drie Ber-
ry en Peter Springintveld met 5096 
punten, op vier Elly en Mieke Zek-
veld met 5051 punten en op vijf Bar-
ry Konst en Rob de Vries met 4990 
punten. De poedelprijs was voor Mi-
reille Ruts en Miriam Curdovan met              
3509 punten. Uitslagen Hartenja-
gen: Eerste plaats Marcel Schijf met 
183 punten, op twee Roel Hopman 
met 188 punten, op drie Esther van 
der Hoorn met 192 punten en op 
vier Wally van der Wal met 202 pun-
ten. De poedelprijs was voor Sjaak 
Schijf met 271 punten. 
De volgende kaartavond is vrijdag 
17 november om 20.15 uur in de 
kantine van FC Aalsmeer in de Beet-
hovenlaan. Aanwezig om 20.00 uur. 

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Peter van de Laarse gooit 
142 uit bij Poel’s Eye
Kudelstaart - De vierde speel-
avond van de dartclub Poel’s Eye in 
het Dorpshuis van Kudelstaart werd 
gewonnen door Martin Bax. Het was 
zijn eerste speelavond overwinning 
ooit, een uitstekende prestatie. Wil-
liam Hunitetu was de finalist. Drie-
kwart van de overige darters waren 
ondertussen op eigen succes uit in 
de overige drie niveaus. Zo bereik-
ten Ilona van Emden en Danny Zorn 
de halve finale van het tweede ni-
veau. De finale ging echter tussen 
Kilian Broeren en Rene Kruit. Uit-
eindelijk won Kilian voor de tweede 
keer dit seizoen het tweede niveau. 
Het was zijn zestiende overwin-
ning ooit bij de Poel’s Eye, waarvan 
drie op het hoogste niveau. Remco 
Schoonenwolf en Gilbert van Eijk 
bereikten de halve finale in het der-
de niveau, hier ging de finale uitein-
delijk tussen John Guldemond en 
Leon Spaan. Leon won deze finale 
knap. De laatste finale ging tussen 
Kevin Bras en Huib Gootjes. Huib 
won de vorige keer nog deze ron-
de, maar moest nu de eer aan Ke-
vin Bras laten. Leon en Kevin wis-
ten hun eerste titel bij de Poel’s Eye 
te noteren, dit gevoegd bij ‘de nieu-
we grote winnaar’ Martin Bax lijkt er 
momenteel een ware wisseling van 
de wacht plaats te vinden. In de top 
van de stand zijn namelijk ook ‘nieu-
we namen’ terug te vinden als Luc 
van de Meer, Leon Spaan, John Gul-
demond en Rene van Veen. Een te-
ruggekeerde ‘oude naam’ in de Top 
Tien daarentegen is Peter van de 
Laarse. Niet alleen bereikte Peter 
de kwartfinale van het hoogste ni-
veau, ook had hij met een prachti-
ge 142 finish de hoogste uitgooi van 
de avond. Het was de negende keer 
ooit dat hij de hoogste uitgooi van 
de avond had. Hieronder zaten twee 
170 finishen, waaronder de allereer-
ste ooit bij de Poel’s Eye. Met zijn 

negende hoogste uitgooi kwam Pe-
ter op gelijke hoogte met Rene Kruit, 
Bak en Huib Gootjes. Alleen Dan-
ny Zorn, Remco Maarse (beiden 11 
keer) en Marco Cornelisse (12) had-
den vaker de hoogste uitgooi.
Morgen, vrijdag 17 november, is de 
volgende speelavond van de Poel’s 
Eye in het Dorpshuis, met hope-
lijk weer veel nieuwe gezichten. El-
ke darter kan zonder opgave vooraf 
meedoen, de Poel’s Eye is laagdrem-
pelig en geschikt voor alle niveaus; 
hoe meer zielen hoe meer vreugd. 
Man en vrouw, jong en oud, ieder-
een speelt door elkaar, maar dank-
zij het vier niveau systeem komt ie-
dereen op zijn eigen niveau terecht. 
Het motto van de Poel’s Eye is dan 
ook; zoveel als mogelijk darten, op 
zoveel als mogelijk het eigen niveau. 
De stand en punten zijn interessant 
voor de regelmatige bezoeker, de 
avonden zijn echter dartstoernooi-
tjes op zich. De inschrijving sluit om 
20.00 uur, deelname kost 4 euro en 
de minimum leeftijd is 15 jaar. Op 
de website www.poelseye.nl is nog 
meer informatie te vinden.

Peter van de Laarse had de hoogste 
uitgooi van de avond bij Poel’s Eye.

Victor van Schie eerste bij  
het darten in Middelpunt
Aalsmeer - Op dinsdagavond 7 no-
vember was er weer de wekelijkse 
dartsavond in het Middelpunt. Vic-
tor begon heel matig, maar naar-
mate de competitie vorderde verliep 
het steeds beter. De dubbels werden 
makkelijker uitgegooid en daar gaat 
het om bij het darten. Daarom de-
ze keer de eerste plaats voor Victor, 
goed gevolgd door Peter Bakker. De 
derde plaats was dit keer voor Ted 
van Galen, die er weer steeds meer 
in komt en zijn eigen ritme van zijn 
spel weer onder de knie krijgt, daar 
hij er best lang uit is geweest. Fran-

klin Dolk wist op de vierde plaats te 
komen, dus ook weer terug naar z’n 
oude niveau. Kees de Lange behaal-
de de vijfde plaats. En het kan niet 
altijd voor de wind gaan, voor Ben 
van Dam een tegenvaller, de zesde 
plaats voor hem. Wil je ook weten of 
je goed bent met darten? Kom het 
gerust een keer uitproberen, dit kan 
vanaf 16 jaar bent. De kosten zijn 
2,50 euro per keer, Er wordt weke-
lijks op dinsdag gedart in het Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat 55. 
De zaal is vanaf half acht open. Aan-
vang: 20.00 uur. Van harte welkom.

Rijsenhout - De volgende speel-
avond van sjoelclub Rijsenhout is op 
donderdag 23 november in dorps-
huis de Reede aan de Schouwstraat. 
Aanvang is 19.30 uur. Thomas van 
Brakel heeft weer flink uitgehaald 
in de Hoofdklasse tijdens de on-
derlinge competitie op 9 november. 
Hij werd overtuigend eerste met op 
plaats twee Jan-Willem Vermeer en 
op drie Arnold van der Linden. In 
klasse A was het Elisa Arendse die 
plaats één voor zich opeiste, met als 
goede tweede Nel Joore en als der-
de Martje Baardse. Hans Schijf is 
eerste geworden in de B-klasse en 
op plaats twee is Marjo Sijm geëin-

digd en op plaats drie Alie van Tol. In 
de C-klasse haalde Astrid Overbeek 
door een mooi puntentotaal de eer-
ste plaats, Els van der Linden was 
ook weer op dreef en werd tweede 
en op plaats drie Ruud Maas.
Zaterdag 11 november hebben drie 
koppels meegedaan aan het kop-
peltoernooi in Hillegom. Het was 
geen onverdeeld succes, want twee 
koppels vielen in de prijzen. Line-
ke van Brakel en Jan Joore werden 
tweede in de B-klasse met een ge-
middelde van 93.87 en in de C-klas-
werden Til Vermeer en Jan-Willem 
Vermeer tweede met een gemiddel-
de van 90.03.

Sjoelen
Thomas haalt uit in competitie

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust 2 steviger 
op de tweede plaats
Aalsmeer - Bloemenlust 2 speel-
de thuis tegen hekkensluiter HBC 7 
en had als de een na laatste 7 pun-
ten voorsprong te verdedigen. Bloe-
menlust kwam goed uit de start-
blokken met winst voor Danny Knol 
in drie games in de eerste wedstrijd. 
Maar daarna werden er zeven partij-
en op rij verloren door Bloemenlust, 
inclusief het dubbel spel van Dan-
ny en Peter Velleman. Het dreigde 
ook nog 1-8 te worden, maar na 0-2 
achter gestaan te hebben in games 
lukte het Horst Krassen om de ne-
gende partij alsnog in de beslissen-
de vijfde game te winnen. Tijdens 
de laatste wedstrijd wist Danny in 
drie games zijn tweede partij van 
de avond te winnen en zo de scha-

de nog enigszins te beperken. Eind-
uitslag: 3-7. Met nog drie wedstrij-
den te gaan staat Bloemenlust nog 
3 punten voor op HBC. In de pou-
le van Bloemenlust 3 is, ruim achter 
de nummer één VDO, de strijd om 
de tweede plaats erg spannend met 
nog vier kanshebbers. Daarin deed 
Bloemenlust 3 goede zaken met een 
6-4 zege op concurrent DOKO (V) 3. 
Deze keer was Jan Spaargaren de 
gevierde man met drie overwinnin-
gen, gevolgd door Dirk Biesheuvel 
met twee winstpartijen. Irene Ger-
ritsma sloeg 1 punt binnen en ver-
loor een partij helaas zeer nipt in vijf 
games. Jan en Dirk wisten het dub-
belspel niet te winnen, waardoor de 
zege niet groter uitviel. 

Wedstrijd Stef Omtzigt tegen Donovan Vroon. Foto: Faril Jafar.

Stef Omtzigt strijdend ten onder
Spectaculaire finales bij 
Rings Kickboxing League
Aalsmeer - De finales van de Rings 
Kickboxing League, die afgelopen 
zaterdag 11 november in sporthal 
De Bloemhof werden gevochten, 
hebben alle hooggespannen ver-
wachtingen waar gemaakt. Promo-
tor Milco Lambrecht sprak al eer-
der van het sterkst bezette toernooi 
van de afgelopen jaren, maar ook hij 
werd verrast door het spektakel in 
de finales. Kwakelaar Stef Omtzigt 
ging in de halve finale strijdend ten 
onder tegen Donovan Vroom, de la-
tere kampioen in zijn klasse.
Sporthal De Bloemhof, toch voor-
al bekend als handbaltempel, werd 
voor één avond even het centrum 
van de Nederlandse vechtsportwe-
reld. De grootste talenten uit de va-
derlandse kickbokswereld voch-
ten afgelopen zaterdag de finales 
van het prestigieuze toernooi in een 
bomvolle sporthal De Bloemhof.

Stef Omtzigt
Er stonden vier toernooien op het 
programma in verschillende ge-
wichtsklassen, waaronder een da-
mescategorie tot 70 kg en heren tot 
72 kg, 79 kg en 86 kg. In de laat-
ste klasse had Kwakelaar Stef Om-
tzigt, uitkomend voor sportschool 
Fitz Gym uit Aalsmeer,  zich gekwa-
lificeerd en hij moest aantreden te-
gen de sterke Zaankanter Dono-
van Vroom. Hoewel Omtzigt vocht 
voor wat hij waard was, bleek de 
goed boksende Vroom net een ma-
tje te groot. Na drie ronden gaf de 
jury de overwinning aan Vroom die 
overigens later na een bloedstollen-
de finale het toernooi op zijn naam 
schreef.

‘Rocky-achtige’ wedstrijd 
Dat het dames-kickboksen in de lift 
zit bleek wel uit de finale van de da-
mesklasse tot 70 kg. Evita Adria-
nus uit Almere en Marieke Calis uit 
Weesp zorgden voor een enorme 
harde en technische partij. Toen de 
rook was opgetrokken bleek Adri-
anus de meeste punten te hebben 
gescoord en werd tot winnaar uit-
geroepen. Ook in de andere catego-
rieën voldeden de wedstrijden volle-
dig aan de verwachtingen. De winst 
in de finbale tot 72 kg ging naar de 
Rotterdammer Sheedy Tavares en in 
de klasse -79 kg won de ijzerster-
ke Alex Brancovic uit Veenendaal 
de titel.
De wedstrijd van de avond werd 
toch wel de partij van Donovan 
Vroom tegen Mohammed Balli uit 
Den Haag. In een ‘Rocky-achtige’ 
wedstrijd stond het publiek op de 
banken toen beide vechters meer-
dere keren neer gingen, maar weer 
opstonden na ‘8 tellen’ rust te heb-
ben gehad. Voor Stef Omtzigt moet 
het een schrale troost zijn geweest 
dat hij door de uiteindelijke kampi-
oen is uitgeschakeld.

Gerard Joling
Onder het publiek bevond zich ook 
Gerard Joling, die een fervent kick-
boks-liefhebber is. De zanger en 
entertainer laat geen mogelijkheid 
aan zich voorbij gaan om het spek-
takel in de ring mee te maken. Vol-
gend jaar staan wederom in novem-
ber de finales van de Rings League 
gepland. In december maakt Rings 
het programma van de evenemen-
ten (gala’s) bekend.

Sjoelen
Plaats 2 voor Aalsmeer 1 
bij Interclubwedstrijd
Aalsmeer - Vrijdag 10 novem-
ber was de tweede Interclubwed-
strijd sjoelen in Heemskerk. Evenals 
bij de eerste wedstrijd won ook nu 
een team van Zaanstad. Aalsmeer 
1 (Henk Brozius, Theo van Leijden, 
Marry Verhoeven en Patrick Ha-
ring) werd tweede met een gemid-
delde van 127,13. Zij eindigden vlak 
voor Aalsmeer 2 die met 127,00 op 
de derde plaats terecht kwam. Dit 
team bestond uit Cock Tukker, Wal-
ter Siebeling, Thijs Brozius en Mar-
ja Springin’tVeld. Aalsmeer 3 (Wim 
Eijlers, Kees Kuijpers, Elisa Hou-
weling en Wijnand Springin’tVeld) 
sloot de rij met de vijfde plaats en 
een gemiddelde van 126,48. In de 
B-Klasse werd er wel gewonnen 
door Aalsmeer 4. Hans en Wim van 
Leeuwen en Sjaak Siebeling (Karin 
Dijkstra ontbrak) waren met 124,28 
gemiddeld het beste team in deze 
klasse. 

De dag erna, zaterdag 11 novem-
ber, werd er opnieuw gesjoeld en 
dit keer het koppeltoernooi in Hil-
legom. Elisa Houweling gaf zichzelf 
een verjaardagscadeautje en won 
met moeder Marry het toernooi. 
In de A-Klasse hadden ze met een 
gemiddelde van 113,13 een ruime 
voorsprong. De familie Springin’t-
Veld (Marja en Wijnand) werd derde 
met 102,37. Wim van der Geest en 
Joep van Egmond kwamen op plek 
zes terecht met 94,37 en Theo van 
Leijden met Bert Houweling werden 
zevende in de A-Klasse met 89,67 
gemiddeld. De B-Klasse werd geen 
prooi voor Thijs Brozius, die vaak 
met vader Henk in de prijzen valt 
met koppelen. Met Kees de Haas 

werd het de zesde plek met 85,47 
gemiddeld.

De volgende clubavond is op don-
derdag 16 november. Mocht u sjoe-
len in competitieverband ook leuk 
lijken? Kom gerust een keer pro-
beren. De avonden, die om de 
twee weken op donderdag gehou-
den worden in het Dorpshuis in Ku-
delstaart, beginnen om 20.00 uur. Er 
wordt in vier klassen (op eigen ni-
veau) gesjoeld en per competitie-
avond worden er twee x tien bak-
ken gegooid. Kijk voormeer infor-
matie op www.sjoelclub-aalsmeer.
nl. Zaterdag 18 november is het 
NK-teams in Voorthuizen. Aalsmeer 
doet met drie teams mee. Patrick 
Haring en Cock Tukker sjoelen met 
Ronald Polman en Tim van Somme-
ren dit jaar voor Beneden Leeuwen 
en volgend jaar weer voor Aalsmeer. 
Vorig jaar werden zij als Aalsmeer 1 
kampioen van Nederland en verde-
digen dus hun titel.

Nieuw bestuur Sjoelclub
Sinds de ledenvergadering in ok-
tober is het bestuur van Sjoelclub 
Aalsmeer ook iets gewijzigd. Na de 
verhuizing van Herman Berkhout 
naar Friesland is Hans van Leeu-
wen er als nieuw bestuurslid bijge-
komen. Sjaak Siebeling is voorzit-
ter, Mirjam van den Berg secretaris 
en Elisa Houweling penningmees-
ter. De website wordt bijgehouden 
door Wijnand Springin’tVeld en zijn 
vrouw Marja regelt onder andere de 
inkoop van bekers en andere prij-
zen. Petra Houweling verzorgt on-
dermeer de aanmeldingen voor de 
toernooien.

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Op maandag 20 no-
vember is de volgende kaartavond 
van Allen Weerbaar in buurthuis 
het Middelpunt aan de Wilhelmi-
nastraat. De zaal gaat om 19.30 uur 
open voor koffie, thee en inschrij-
ving en het kaarten begint om 20.00 
uur. De laatste kaartavond is ge-

Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 17 
november is er weer gewoon kaar-
ten bij buurtvereniging Hornmeer in 
het clubhuis aan de Dreef 1. Ieder-
een is van harte welkom, neem ge-
rust een buurman of -vrouw mee. 

wonnen door Ubel van der Blom 
met 5977 punten, op twee Jan Treur 
met 5593 punten, op drie Henk van 
der Stroom met 5264 punten, op 
vier Adri Goenendijk met 5177 pun-
ten en vijfde is geworden Lida de 
Nooij met 5104 punten. De marsen-
prijs ging naar Ubel van der Blom 
(3x) en de poedelprijs is uitgereikt 
aan Maarten van der Vaart. Bij het 
jokeren ging Lilian Klaassen met 
de eerstste prijs naar huis en op de 
laatste plaats eindigde Leny Schuit.

Ouderkerker 
Cross editie 8

Aalsmeer - Op zondag 26 novem-
ber vindt de achtste Ouderkerker 
Cross plaats in het gebied langs de 
Ouderkerker Plas. Het is de zevende 
rit in de Amsterdamse Crosscom-
petitie, maar ook dit jaar kunnen 
de plaatselijke veldrijders en moun-
tainbikes (jong en oud) meedoen in 
de Funklasse wedstrijd. Deelnemers 
aan die Funklasse-wedstrijden wor-

den verzocht zich vooraf in te schrij-
ven via amstelcross@upcmail.nl.
Om 10.00 uur wordt gestart met een 
Jeugdcross en Schooljeugd. Om 
11.00 uur staan de Masters 40+ en 
Funklasse MTB op het programma 
en om 12.15 uur mogen de Senio-
ren 17 tot 39 jaar, Nieuwelingen en 
Dames vertrekken.
Op zondag 26 november zijn delen 
van het Ouderkerkerplas-gebied-
vanwege de Cross niet vrij toegan-
kelijk van 9.00 tot 13.30 uur. Hon-
denbezitters wordt verzocht honden 
aangelijnd te houden

Doe mee aan Ringvaartloop
Aalsmeer - Op zondag 26 novem-
ber organiseert Atletiekvereniging 
Aalsmeer in samenwerking met 
Eveleens Sanitair, Fit4Run en JOGG 
de jaarlijkse Ringvaartloop. De start 
van alle afstanden is de atletiekbaan 
aan de Sportlaan 43. De hoofdaf-
stand is 10 Engelse Mijl, exact 16,1 
kilometer en start om 11.00 uur. 
Voor wie de voorkeur geeft aan een 
kortere afstand is er ook een 5 kilo-
meter en een 10 kilometer, start om 
11.10 uur.
Op alle afstanden zijn er cadeau-
bonnen voor de nummers één, twee 
en drie. Voor de kinderen is er een 
1 kilometer loop. Zij lopen twee 
en een half ronden op de atletiek-
baan. De kinderen van 5 tot en met 
8 jaar starten om 10.15 uur en de 9 
tot en met 12 jarigen om 10.30 uur. 

Voor de kidsrun zijn er bekers voor 
de nummers één, twee en drie en 
voor alle kinderen een medaille na 
afloop. Verder een primeur bij deze 
editie: vanaf 10.00 uur zijn er twee 
masseurs aanwezig voor een gratis 
massage. Dus schrijf je snel in via 
inschrijven.nl. Je kunt voorinschrij-
ven tot en met vrijdag 24 novem-
ber. Je helpt de organisatie enorm 
door vooraf in te schrijven. Dan hoef 
je op de dag zelf alleen nog maar 
je startnummer op te halen. Neem 
hiervoor wel de bevestiging die je 
per e-mail ontvangt mee. Later in-
schrijven kan natuurlijk ook. Dit kan 
in de kantine van Atletiekvereni-
ging Aalsmeer en is mogelijk tot 20 
minuten voor aanvang van een af-
stand. Meer informatie is te vinden 
op www.avaalsmeer.nl.

Crosscompetitie
Vierde zege Tristan Geleijn
Rijsenhout - Veldrijder Tristan Ge-
leijn uit Rijsenhout heeft afgelo-
pen zondag zijn vierde overwin-
ning behaald in de Amsterdamse 
Crosscompetitie. In de groep van 
15- en 16-jarigen liet de renner van 
WTC De Amstel op een parcours in 
reacreatiegebied ‘t Twiske bij Land-
smeer Elian Lagendijk 19 secon-
den achter zich. UWTC’er Sven Bus-
kermolen uit Kudelstaart volgde als 
zesde. In de tussenstand na vijf rit-
ten staat Geleijn tweede, Busker-
molen handhaafde zich op plek drie. 
Bij de junioren en eliterenners on-
der 40 jaar werd Gijs Eekhoff  47ste. 

De Rijsenhouter kende een prima 
start, maar werd kort erna onder-
uit gereden door een tegenstander 
en moest als laatste zijn weg vervol-
gen. Broer Nils Eekhoff eindigde na 
een ontspannen ritje op plek 33 in 
de wetenschap dat hij volgens het 
dagelijkse trainingsschema van zijn 
Team Sunweb in de avonduren nog 
een uurtje stevig moest trappen op 
de Tacx-indoortrainer. De wedstrijd 
in de categorie -40 werd gewonnen 
door  Dennis Soeverein. Komende 
zondag 19 november is rit zes van 
de Crosscompetitie in de Waarder-
polder bij Haarlem.

Aanvang is 20.00 uur, zaal open 
vanaf 19.30 uur voor koffie, thee en 
inschrijving. Het koppelkaarten op 
10 november is gewonnen door Wil 
ter Horst en Ans Doeswijk met 5558 
punten. Op twee Arlette en Nel We-
ij met 5450 punten en op drie Krijna 
Verhoef en Miep Bloemen met 4864 
punten. De poedelprijs was voor 
Marja van de Burg en Pia Hansen 
met 3784 punten.
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